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Elín Soffía formaður bíður fundargesti velkomna og setur fundinn kl. 14.30.  

 

1. Formaður kannar hvort til fundar sé löglega boðað  

Formaður aðalstjórnar, Elín Soffía, bauð fundargesti velkomna og kannaði hvort boðað hefði  rétt og 
löglega til aðalfundar sem var gert og staðfest af fundarmönnum. Spurt var úr sal um ársfundargögn 
og var því svarað að þau væru á heimasíðu kirkjunnar. 

 

2. Kosning fundarstjóra og fundarritara  

Formaður aðalstjórnar, Elín Soffía, lagði til að Steinunn Þórðardóttir tæki að sér störf fundarstjóra og 
Björn Hallbeck störf ritara og var það samþykkt af fundargestum. Þórhallur óskaði eftir því að 
fundarstjóri gæfi fundargesti nægan tíma til málflutnings síns og var því til svarað að fundi myndi 
ljúka klukkan 17 en gefinn yrði nægur tími til ákvarðanataka og umræðu. 

 

3. Skýrsla stjórnar  

Þegar fundarstjóri og fundarritari tóku til starfa steig Elín Soffía í pontu. Hún sagði frá skýrslu sinni í 
stórum dráttum. Heimsfaraldurinn setti mark sitt á árið 2021. Þar sem ekkert lát var á faraldrinum 
fóru flestir fundir stjórnarinnar fram á netinu árið 2021. Stjórnin náði að hittast tvisvar í Osló, þann 
10. september og helgina 27.-28. nóvember, og tók þá þátt í Aðventuhátíðinni í Osló. Stjórnin lagði 



áherslu á að hlúa að safnaðarstarfi á erfiðum tímum heimsfaraldursins og styðja við starfsfólk og 
annað samstarfsfólk eftir bestu getu. Þrátt fyrir erfiða tíma var mörgu áorkað, m.a.:  

Meðlimaskráin var færð yfir til Cornerstone þar sem við höfum loksins gott yfirlit yfir okkar meðlimi 
og getum nú bætt við og tekið meðlimi af skrá. Einnig höfum við þá fengið aðgang að nýju 
heimasíðukerfi svo að vinna fór í að færa allt af heimasíðunni okkar sem var ný komin upp yfir í nýtt 
kerfi.  

Stefnumál norrænu kirknanna gegn norska ríkinu, sem átti að fara fyrir dóm í 26. og 27. Október 2021 
hefur verið frestað til maí á þessu ári.  

Námskeiðið Verndum þau var haldið fyrir stjórn og starfsfólk yfir netið í ágúst og í framhaldi af því 
gerð viðbragðsáætlun. 

Langþráð nafnabreyting gekk loks í gegn á haustdögum og nú heitum við Íslenska kirkjan í Noregi. 

Haldinn var kynningarfundur með Íslendingafélögum í Noregi til að koma á frekara samstarfi við 
Íslendingafélögin og aðra sem vilja starfa með kirkjunni. Þar sem við viljum efla og styðja við 
starfsemi um allt land. 

Kirkjan fékk inngöngu inn í Norges Kristne Råd í september í fyrra og höfum þá atkvæðarétt, aðgengi 
að allskonar upplýsingum og góðan stuðning frá þeim ef þörf er á. Einnig tökum við þátt í mörgum 
samvinnuverkefnum sem NKR heldur utan um.  

Unnið hafði verið að því að gera Ólafíusjóðinn að sjálfstæðri einingu en gekk það ekki upp vegna 
erfiðs samstarfs við endurskoðendur og hefja þarf það að nýju.  

Bakland kirkjunnar, hópur velunnara og sjálfboðaliða var stofnaður í janúar.  

Búið var að skipuleggja mikið af viðburðum í kringum jólin sem varð að hætta við en stjórn ákvað 
engu að síður að greiða öllum tónlistarmönnum þau laun sem þau voru búin að gera ráð fyrir og svo 
var jólasveinanammi sent á Íslendingafélögin sem sáu um að dreifa því eftir bestu getu. 

Stjórn er þakklát fyrir allt það góða fólk sem vill kirkjunni vel, fólkið sem vinnur fyrir okkur og með 
okkur, fólkið sem mætir á viðburði hjá okkur og fólkið sem leitar til okkar og finnur hjá okkur skjól. 
Að lokum fær starfsfólk safnaðarins óspart hól fyrir afar gott samstarf, jákvæðni, bjartsýni og 
samheldni í einu og öllu. 

Skýrslu stjórnar má lesa í heild sinni í ársskýrslu 2022 á heimasíðu kirkjunnar. 

 

4. Skýrsla prests  

Sr. Inga Harðardóttir sagði frá starfinu í máli og myndum á skjávarpa fyrir fundargesti.  

Árið 2021 bauð upp á mörg krefjandi verkefni, óvæntar áskoranir og nóg af gleðiríkum 
hamingjustundum. Þrátt fyrir faraldurinn var hægt að halda úti fjölmörgum viðburðum á netinu og 
nýta alla glugga sem opnuðust til að ferma, skíra og gifta og kalla fólk saman til samverustunda 
innahúss og utan.  

Messur og guðsþjónustur voru stopular árið 2021. Heimahelgistundir voru sendar út á netinu þegar 
ekki var hægt að halda guðsþjónustur, og voru bæði páska- og jólahelgistundir teknar upp og settar á 
netið.  



Fermingarmessa var í Osló, guðsþjónustur fóru fram í september og október, aðventuhátíð í 
nóvember og jólaguðsþjónustur í Bergen og Stavanger í desember. Margrét Ólöf Magnúsdóttir djákni 
á skilið mikið hrós og þakklæti fyrir að hafa haldið úti mánaðarlegum guðsþjónustum í Sandefjord og 
Kristiansand um árabil, og þar fóru fram guðsþjónustur og fjölskyldustundir þegar 
samkomutakmarkanir leyfðu.  

Skipulagðar jólahátíðir féllu niður að miklu leyti í ár. Jólanammið var samt sent út um landið og tóku 
jólasveinar og fleira gott fólk að sér að koma því til íslenskra barna á hverju svæði fyrir sig. 
Jólahelgistund var tekin upp í Sænsku kirkjunni og send út á facebook.  

Fermt var í heimahúsum, úti í garði, í kapellum, kirkjum, í Noregi og á Íslandi. 20 börn voru skráð í 
fermingarfræðsluna, og voru fermd í 10 athöfnum á okkar vegum í Osló, Reykjavík, Høvik, Tønsberg, 
Sætre og Eidsvoll, auk þess sem nokkur fermdust í athöfnum hjá öðrum kirkjum á Íslandi 
 

Sjö börn voru skírð í heimaskírnum í Fredrikstad, Mysen, Blommenholm, Molde, Jessheim og 
Stavanger. 

Fjórar hjónavígslur fóru fram í Norefjell, Osló, Ólafíustofu og Reykjavík. 

 Ein útför fór fram frá Rokosjøen.  

Sálgæsla og kærleiksþjónusta var veitt á skrifstofu safnaðarins þegar það mátti en var mestmegnis 
sinnt með símtölum og skjáfundum.  

Safnaðarstarfið Sunnudagaskóli, Krakkaklúbbur, Ungmennahittingar, Unglingahelgi í Norefjell og 
margt fleira hefur farið fram þrátt fyrir allt og er það Rebekku Ingibjartsdóttur, æskulýðsfulltrúa, að 
þakka sem hefur leitt það starf, á netinu, inni og úti. (Sjá skýrslu æskulýðsfulltrúa neðar á síðunni). 

Stefnt er að því að koma af stað fjölskyldustundum, reglubundnu safnaðarstarfi og/eða viðburðum 
fyrir fjölskyldur víða um land, og í Molde og Þrándheimi er búið að fá gott fólk í lið með okkur. 

Við náðum einni ferð til Stavanger þar sem boðið var upp á ungmennahitting á skemmtilegu 
útivistarsvæði, fundað var með formanni Íslendingafélagsins og nú á vorönn 2022 komið af stað 
reglubundið og vel sótt starf ungmenna í Stavanger. 

Fermingarfræðslan 2021 fór fram á netinu með mánaðarlegum fundum á teams. Fermingarhópnum 
´20-21 var boðið í fermingarferð í Norefjell í september. Fermingarhópnum ´21-´22 var svo boðið í 
fermingarferð í Knattholmen í nóvember. Í vor verður svo loksins hægt að hefja að nýju sameiginlegt 
fermingarmót íslenskra barna á Norðurlöndunum sem haldið er í Åh stiftgård í Svíþjóð.  

Prestarnir í Svíþjóð, Danmörku og hér í Noregi hafa haldið fundi einu sinni í mánuði á skjánum, auk 
þess sem tækifæri til að hittast gafst þegar sr Sigfús var settur í embætti í Kaupmannahöfn í lok 
október 2021.  

Íslenski söfnuðurinn er orðinn fullgildur meðlimur í Norges Kristne Råd.  

Samráðsfundur íslensku safnaðanna á Norðurlöndunum sem fyrirhugaður var í febrúar féll niður.  

Sr. Inga þakkar sérstaklega samstarfsfólki sínu því án þeirra hefði árið 2021 verið óbærilegt. Berglind 
Gunnarsdóttir, Pálína Ósk Hraundal og Rebekka Ingibjartsdóttir fá dýpstu og hlýjustu þakkir fyrir 
samstarfið, jákvæðnina, hrósin, hlýjuna, hláturinn og væntumþykjuna sem einkennir 
samstarfsandann. Stjórnin fékk líka hjartans þakkir fyrir allt sitt óeigingjarna framlag í þágu 
safnaðarins. Kórar fengu einnig mikið hrós og þakkir fyrir framlög sín á árinu. 



Skýrsluna má lesa í heild sinni í ársskýrslu 2022 á heimasíðu kirkjunnar. 

 
5. Skýrsla menningarfulltrúa (og skýrsla æskulýðsfulltrúa). 

Menningarfulltrúi safnaðarins, Pálína Ósk Hraundal, sagði fyrst frá eigin starfinu og því næst starfi 
æskulýðsfulltrúa (í fjarveru Rebekku Ingibjartsdóttur) í máli og myndum á skjávarpa fyrir fundargesti.  

Fjöldi ólíkra viðburða voru settir af stað á netinu og þá notast við Zoom. Margir viðburðir voru einnig 
haldnir utandyra. 

Krílakaffi féll að mestu leyti niður árið 2021.  

Gæðastundahópur (áður 60+) er einnig farinn af stað í Sandefjord.  

Fyrri hluti ársins 2021 var litaður af heimsfaraldri og samkomubönn og lokanir tíðar fréttir frá janúar 
og fram í maí. Fyrirlestrar á Zoom, tónleikar og handavinnuhittingar voru áberandi í starfinu á þessu 
tímabili. Seinni hluti ársins voru samkomur tíðari og voru haldnir tónleikar, fjáröflunarkaffi, bálkvöld, 
Karlarnir í skúrnum og fleira. 

Fólk á landsbyggðin sýndi mikinn áhuga árið 2020 á netviðburðum kirkjunnar og hélt sú þróun áfram 
2021. Áberandi áfangastaðir sem sækja netviðburði hjá okkur eru eftirfarandi: Oslo, Stavanger, 
Bergen, Kristiansand, Molde, Sandefjord, Ski, Tromsø og Þrándheimur og nágrenni.  

Ólafíuhátíðin og Aðventuhátíðin voru haldnir í sænsku kirkjunni í ár.  

Skýrslu menningarfulltrúa má lesa í heild sinni í ársskýrslu 2022. 

 

Úrdráttur úr skýrslu fræðslufulltrúa 

Ungmennin í Osló gátu hist úti og grillað á báli, og yngri hóparnir gátu annað hvort hist á Zoom eða 
fylgst með myndbandsefni sem sett var á facebook-síðu kirkjunnar.  

Sunnudagaskóli og krakkaklúbbur voru á netinu einu sinni í mánuði fram á sumar. Eftir páska fór fram 
leiðtogafræðsla á netinu í umsjón Rebekku og Guðjóns Andra.  

Í september sóttu starfsmenn og leiðtogar kirkjunnar námskeið í fyrstu hjálp á vegum Rauða krossins 
í Noregi og námskeiðið „Verndum þau“ sem er á vegum Æskulýðsvettvangsins.  

Alls voru á árinu 16 ungmennafundir í Osló, 4 í Sandefjord og 1 í Stavanger. 6 sunnudagaskólar í Osló, 
4 í Sandefjord og 3 í Kristiansand. 

Nánari lýsingar á starfsemina má lesa í skýrslu fræðslufulltrúa í ársskýrslu 2022 

 

6. Skýrsla Ólafíusjóðs. 

Sr. Inga Harðardóttir greinir svo frá að enn sé verið að vinna að því að Ólafíusjóður verði 
sjálfseignarstofnun rekin af Íslenska söfnuðinum sem jafnframt er aðalstyrktaraðili sjóðsins. Ekki tókst 
að ljúka þessu stofnunarferli, en sjóðurinn hefur starfað eftir sínum starfsreglum og úthlutað 
styrkjum eftir þörfum hverju sinni. Við árslok voru um 30.000 norskar krónur í sjóðnum. 

 



7. Fjárhagsáætlun og ársreikningar lagðir fram. 

Anna Júlíusdóttir lögfræðingur kirkjunnar segir frá aðgerðum stjórnar og starfsmanna í grófum 
dráttum við meintum fjárdrætti fyrrverandi gjaldkera. Réttur farvegur var mikilvægur og því var 
lögfræðingur settur í málið fyrst af öllum. Haft var samband við meðal annars Íslenska sendiráðið, 
Biskupsstofu, Norges Kristne råd, banka, bókahaldsstofu og endurskoðanda. Kært var til lögreglu á 
innan viku.  

Katla, gjaldkeri, las upp og kynnti stuttlega fjárhagsáætlun og ársreikninga 2021 (sjá ársskýrslu 
safnaðarins). Stuttur tími var til ráðstafanna að gera áætlunina og ársreikninginn vegna gjarða fyrrum 
gjaldkera safnaðarins og erfitt aðgengi allra talna í tæka tíð. Mikið var lagt á nýjan gjaldkera 
safnaðarins á stuttum tíma.  

Áætlaðar tekjur safnaðarins 2022 eru 8.200,705 krónur og útgjöld samtals 6.710,000 krónur. 
Rekstrarafgangur verður því um 1.490,705 krónur. 

Þórhallur Guðmundsson vill helst ekki samþykkja þetta, heldur hafa auka aðalfund til að leggja fram 
nýja fjárhagsáætlun og ársreikninga sem þá geta orðið samþykktir. Endurskoðendur geta verið 
bótaskyldir. Tillaga rædd um að samþykkja með fyrirvara um að mótpóstur kemur fram og lagt fram 
skýring endurskoðenda á þessum pósti á auka aðalfundi eftir sumarfrí. 
 
Ársreikningar síðasta árs voru bornir upp til atkvæðisgreiðslu og samþykktir með öllum greiddum 
atkvæðum til þess að tryggja styrkveitingu frá Norska ríkinu.  

 

Umræður 

Rætt um hvernig ætti að færa upphæð sem fór út af rekstrarreikningi með ólögmætum hætti. Undir 
„Note“ 6 var meðal annars bent á af fundargesti að það þyrfti að laga og fá skilgreint nákvæmlega 
hvað er átt við og leggja við skýringu. Lögfræðingur safnaðarins hefur fengið mat utanaðkomandi 
sérfræðings, og er eðlilegt að það standi eins og er í ársreikningum í ljósi þess að verið sé að rannsaka 
upphæðir sem fóru út af reikningum safnaðarins. Eins þarf að athuga með nýjan endurskoðenda þar 
eð sá sem hefur verið á snærum kirkjunnar undanfarin fáein ár er ekki skráður í „Den Norske 
revisorforening“, þó hann sé samt sem áður löggildur endurskoðandi. 

 
Sigríður Elín Stefánsdóttir vill gjarnan vera innanhandar með fyrirlestra og hjálp við fjármál, en gefur 
sig ekki fram til stjórnarsetu. Bent var á úr sal að þar væri mismunur á 2020-2021 fjárhagslögum, og 
til var svarað að breyting á lyklum var ein af stærstu ástæðum mismunarins.  

 
Note 2 er talið ógilt að mati Sigríðar Elínar.  

Þórhallur vill fá meiri sundurliðun útgjalda, sérstaklega vegna launa. Þórhallur vill fá controller eða 
skoðunarmann til að skoða reikninga safnaðarins. Sigríður Elín telur það ýkt viðbrögð en leggur til að 
skipt verði um endurskoðanda sem er í „Den Norske revisorforening“.  

Bent var á að það þarf að vera mótpóstur á note 6!  
Endurunnir ársreikningar verða lagðar fyrir auka aðalfund síðar á árinu. 

 

8. Kosningar. 



Kosningar í aðalstjórn Íslenska safnaðarins í Noregi. 

Einar Traustason gefur kost á sér og kynnir sig. 
Guðjón Andri Reynisson gefur kost á sér og kynnir sig.  
Þórhallur mælir með Guðrún Elín komi í stjórn kirkjunnar úr röð varamanna, en hún býður sig ekki 
sjálf fram. 

Fundarstjóri og lögfræðingur sjá um talningu: 

Guðjón fær flest atkvæði og er því löglega kosinn í stjórn kirkjunnar. 

 

9. Kosning i stjórn Ólafíusjóðs 

Margrét Gunnarsdóttir (kynnt af fundarstjóra) gefur kost á sér og fær samþykki aðalfundar. 
Steinunn Þórðardóttir var tilnefnd af stjórn safnaðarins sem formaður Ólafíusjóðs og það er samþykkt 
af aðalfundi. 

 

10. Kosningar í aðrar nefndir. 

Kosningar í kjörnefnd. 

Margrét Gunnarsdóttir gefur kost á sér og fær samþykki aðalfundar. 
Steinunn Þórðardóttir gefur kost á sér og fær til þess samþykki aðalfundar. 

 

11. Tillögur 

Lagt til að haldinn verði auka aðalfundur eftir sumarfrí til að klára önnur mál, og leggja fram 
endurskoðaða fjárhagsáætlun og ársreikninga. Aðalfundur samþykkir það. 

 

12. Önnur mál. 

Jónína Arnórsdóttir þakkar stjórn fyrir vel unna vinnu eftir erfiða mánuði og afhendir starfsmönnum 
safnaðarins fallegt blóm. 

 
Boðað verður til framhaldsaðalfundar eftir sumarfrí. 

 

Fundi slitið kl. 17.15 
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