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Fjármál
Allt starf SÍK er fjármagnað með frjálsum framlögum velunnara og 
áhugafólks.
Hægt er að gerast stuðningsmaður starfsins með föstum greiðslum 
eða með því að greiða inn á bankareikning félagsins (0117-26-2818 / kt. 
550269-4149). Fjárhagsáætlunin er upp rúmar 70 milljónir á þessu ári.
Við þökkum fyrir gjafir til starfsins

Kristniboðsfréttir
Fréttabréf Sambands íslenskra kristniboðsfélaga, SÍK.

Blaðið Kristniboðsfréttir segir frá kristniboðsstarfi í Eþíópíu, Keníu, Kína, Japan og 
víðar um heim. Þar má lesa um útvarps- og sjónvarpskristniboð sem SÍK styður í Mið-
Austurlöndum og Norður-Afríku. Þá eru fréttir af heimastarfi félagsins, hugvekjur o.fl.

Áskrift er ókeypis.

Þeir sem hafa áhuga á að fá Kristniboðsfréttir eru beðnir um að hafa samband við 
skrifstofu félagsins á Háaleitisbraut 58-60.

Ritstjóri og ábyrgðarmaður er Friðrik Hilmarsson Zimsen

Útlit og uppsetningu annast Hugrún Lena Hansdóttir

Prentun er í höndum Ísafoldarprentsmiðju.

Útgefandi er Samband íslenskra kristniboðsfélaga (SÍK) oft nefnt 
Kristniboðssambandið, Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík.

Sími: 5334900. Rafpóstur: sik@sik.is Vefslóð: http://sik.is

Framkvæmdastjóri er Ragnar Gunnarsson.

Forsíðumynd: Drengir í Pókot, Keníu.

Hvað er kristniboð
Kristniboðar hafa reynt að hjálpa fólki, sem býr við hörmungar, fátækt, 
líkamlega og andlega vanlíðan með ýmsum hætti. Íslenskir kristniboðar 
starfa í Afríkulöndunum Eþíópíu og Keníu og í Japan. Þar vinna þeir að 
alhliða fræðslu, hjúkrun, heilsuvernd og margs konar þróunarverkefnum 
svo sem umbótum í landbúnaði, verndun vatnsbóla og fleiru. 
Á tímum hungursneyðar taka þeir þátt í víðtæku hjálparstarfi og 
matvæladreifingu. 
Samhliða þessu er trúin á Jesú Krist boðuð. Hún veitir fólki nýjan styrk 
og lausn undan valdi illra afla. Trúin gefur nýja lífsvon.

– Vertu, Guð faðir, faðir minn,
í frelsarans Jesú nafni.
Hönd þín leiði mig út og inn,
svo allri synd ég hafni.

Svo yrkir sr. Hallgrímur Pétursson í 44. 
Passíusálmi. Flestir þekkja þetta vers. 
Skáldið leggur út af andlátsbæn Jesú á 
krossinum, sjöunda krossorðinu: Faðir, í 
þínar hendur fel ég anda minn. Sálmurinn 
fjallar um föðurhönd Guðs, sem leiðir í 
lífi og dauða og nauðsyn þess að þekkja 
hana og fela honum allt á hendur. 

Guð heyrði bæn Jesú á krossinum er 
hann var í dauðans angist. Þannig heyrir 
hann líka bænir okkar er við erum í vanda 
og neyð eins og góður faðir, sem hlustar 
á börnin sín, því öll erum við Guðs börn. 

Fæst okkar komast hjá því á lífsleiðinni 
að mæta mótlæti af einhverju tagi, 
jafnvel missi og sorg. Mótlætið er jú 
einu sinni hluti af lífinu – alveg eins og 
hamingjan og gleðin. Margir kannast 
við að hafa fundið fyrir handleiðslu æðri 
máttar á erfiðum stundum lífsins, fundið 
sig leidda af ósýnilegri hendi þegar þeir 
þurftu mest á að halda. 

Að þiggja handleiðslu Guðs er að opna 
fyrir náð hans, grípa í hans útréttu hönd 
og láta hana leiða sig, finna sig í hans 
hendi. 

Um þetta yrkir sr. Hallgrímur í 44. 
sálminum. Hann yrkir um píslardauða 

Jesú á krossinum og sigur hans á 
dauðanum. 

Í mótlætinu vakna oft erfiðar 
spurningar. En mótlætið getur líka leitt 
okkur til Guðs og þannig orðið okkur 
blessun. Aldrei er meiri þörf að halda 
fast í Drottins hönd en í mótlætinu, 
þegar mannleg hjálpin þrýtur, og sleppa 
henni ekki. Og aldrei er Guð nær en í 
þjáningunni.

Það sýnir okkur Jesú á krossinum. Í 
þjáningu krossins ákallaði hann nafn 
föðurins og fól anda sinn honum. Með 
því gaf hann okkur fordæmi – að fara 
sömu leið. 

Það vill sálmaskáldið segja við okkur: 
Hafðu fordæmi Jesú fyrir augum þegar 
mótlætið sækir þig heim. Láttu Guðs 
hönd leiða þig, hrittu henni ekki frá þér 
þótt hún tyfti þig, slepptu henni ekki. 
Leggðu allt í Drottins hendur. 

– Af hjarta ég þér á hendur fel,
herra Guð, sálu mína. 

Niðurstaða sálmsins er að í Guðs hendi 
sé öllu algerlega borgið – hvað sem yfir 
dynur. Í almáttugri hendi hans – sem 
leiðir í lífinu og við endalok lífsins hér á 
jörð – inn til þess lífs sem eilíft er. 

Höndin sem leiðir
Hugvekja: Ólafur Þ. Hallgrímsson, Mælifelli

Það sjöunda orðið Kristí

Hrópaði Jesús hátt í stað,
holdsmegn og kraftur dvínar:

Ég fel minn anda, frelsarinn kvað,
faðir, í hendur þínar.

Jesús haldinn í hæstri kvöl,
hlaðinn með eymdir allar,

dapurt þá að kom dauðans böl,
drottinn sinn föður kallar.

Láttu guðs hönd þig leiða hér,
lífsreglu halt þá bestu:

Blessuð hans orð sem boðast þér,
í brjósti og hjarta festu.

Hrittu ei frá þér herrans hönd,
hún þó þig tyfta vildi;

legg heldur bæði líf og önd
ljúflega á drottins mildi.

Að morgni og kvöldi minnst þess vel,
málsupptekt láttu þína:

Af hjarta eg þér á hendur fel,
herra guð, sálu mína.

Minn Jesú, andlátsorðið þitt
í mínu hjarta eg geymi.

Sé það og líka síðast mitt,
þá sofna eg burt úr heimi.

Úr 44. Passíusálmi 1,3,10,11,13,22
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Þetta er yfirskrift hinnar árlegu Kristni-
boðsviku, sem í ár verður dagana 8.  
til 15. mars. Aðalræðumaður vikunnar, 
Temesgen Shibru mun tala um efnið 
þar sem trúargöngunni og kristniboðinu 
er líkt við maraþon, hindrunarhlaup  
og boðhlaup. Temesgen Shibru kemur 
hingað til lands frá Noregi þar sem  
hann býr og starfar sem forstöðu-
maður Berhan Wongel kirkjunnar sem er 
eþíópísk kirkja í Osló. 

Temesgen er fæddur og uppalinn í 
Eþíópíu og hefur fjölskylda hans tekið 
virkan þátt í starfi Mekane Yesus 
kirkjunnar, sem er samstarfskirkja SÍK 
þar í landi, í marga áratugi. Temesgen 
er giftur norskri konu, Ragnhild Myren 
og eiga þau tvær dætur. Þau hjónin 
hafa starfað sem kristniboðar á vegum 

Viðbúin, tilbúin, af stað!
norska kristniboðssambandsins NLM 
meðal annars í Filtu og Awasa í Eþíópíu.

Temesgen mun tala á fimmtudags og 
föstudagskvöldinu í vikunni og einnig á 
lokasamverunni, sunnudaginn 15. mars  
í Grensáskirkju. 

Dagskrá vikunnar verður að venju 
mjög fjölbreytt og auk hefðbundinna 
samkoma verður boðið upp á lofgjörðar-
kvöld, fræðslukvöld um starf SÍK í suð-
vestur Eþíópíu, Eþíópíukvöld og tónleika. 

Við hvetjum kristniboðsvini til að kynna 
sér dagskrána hér í blaðinu og fjölmenna 
og taka með sér gesti. Allir viðburðir 
vikunnar fara fram í Kristniboðssalnum 
nema lokasamveran. Að þessu sinni 
munum við enda vikuna með þátttöku 
í messu í Grensáskirkju kl. 11.00. Sjá 
dagská Kristniboðsvikunnar á baksíðu.

Temesgen Shibru

Frá ritstjóra
Kristniboðsfréttir eru með smæsta 
móti að þessu sinni, aðeins 8 síður. 
Ástæða þess er tvíþætt. Annars vegar 
hefur kostnaður við útgáfu blaðsins 
frekar aukist en ekki, eins og áður 
hefur verið sagt frá. Hins vegar er hin 
árlega Kristniboðsvika framundan og 
því sendum við út þetta blað til að 
kynna dagskrá hennar og minna um 
leið á starf samtakanna. Á baksíðu 
blaðsins er dagskráin og á bls. 3 er 
kynning á aðalræðumanni vikunnar, 
eþíópíumanninum Temesgen Shibru. Auk 
þess eru áhugaverðar fréttir og frásagnir 
eins og venja er í Kristniboðsfréttum svo 
og hugvekjan á bls. 2. 

Sérstaklega vek ég athygli á frétt um 
aðalfund SÍK í vor og grein um starf SÍK í 
Ómó Rate í SV-Eþíópíu. 

Takk fyrir að vera með í bæn fyrir starfi 
SÍK, starfsmönnum og stjórn. 

„Það er alveg 
satt!“ – viltu vera á 
heillaóskaskrá?
Þessi setning hefur oft borist af vörum 
Skúla Svavarssonar kristniboða – enda 
hefur hann og kona hans, Kjellrun 
Langdal lent í ýmsu á langri ævi. Sumir 
hafa spurt í undrun: Er það satt?
Með vorinu kemur úr ævisaga þeirra 
hjóna sem skráð er af Kjellrunu og 
séra Vigfúsi Ingvari Ingvarssyni, en 
Vigfús rammar jafnframt sögu þeirra 
inn í sögu kristniboðsins í Eþíópíu og 
Keníu. Sú saga, um ævintýralegan vöxt 
kristniboðsstarfsins, er einnig ótrúleg. 

Upphaflega átti bókin að koma út 
í fyrra, en þá varð Skúli 80 ára og 
Kristniboðssambandið 90 ára. Bókin er, 
eins og áður sagði, væntanleg í vor og er 
seld fyrirfram í áskrift á 6.000 krónur og 
fá þau sem panta hana nafn sitt skráð 
á heillaóskakrá. Ef hjón vilja skrá sig 
saman á heillaóskaskrá bókarinnar þarf 
einnig að senda upplýsingar þar um. 

Greiða má með því að hafa samband 
við skrifstofu SÍK í síma 533 4900 
og ganga frá símgreiðslu. Einnig má 
leggja inn á reikning Salts ehf, sem 
gefur bókina út. Kennitalan er 600678-
0789 og bankanúmer 0117-26-017475. 
Öruggast er að merkja greiðsluna með 

BókSSKL eða senda staðfestingu á 
netfangið pontun@saltforlag.is eða sik@
sik.is. Eins má panta bókina og greiða 
með greiðsluseðli þegar hún kemur út. 
Þá þarf nafn, heimilisfang og kennitölu. 
Frestur til að skrá sig hefur verið 
framlengdur til 15. mars 2020.

Orð til umhugsunar!
„Blóðið skal vera tákn ykkar á húsunum 
sem þið dveljist í. Þegar ég sé blóðið 
geng ég fram hjá ykkur og þið verðið 
ekki fyrir hinu banvæna höggi er ég lýst 
Egyptaland.“

2. Mósebók 12:13.

„Það, að ég sé dýrmætt blóð Jesú, gefur 
hjarta mínu huggun en að Drottinn sér 
það, gefur mér eilíft öryggi.“

Þegar ég missi sjónar á blóði Jesú í 
mínu stormasama lífi – þá sér samt Guð 
faðir það – og gengur fram hjá. Þegar 
hugur minn er hulinn þoku svo ég sé 
ekki Jesú á krossinum þá veit ég að það 
er engin þoka hjá föður mínum sem sér 
með velþóknun á blóð lambsins, Jesú. 
Það er huggun mín. 

C.H. Spurgeon, enskur prédikari 
– 1834-92
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Ráðstefna um málefni flóttamanna

Bænaganga fyrir Malmö

Í byrjun febrúar síðastliðins fékk ég, 
fyrir hönd Kristniboðssambandsins, 
að taka þátt í ráðstefnu á vegum 
Refugee Highway Partnership (RHP) 
í Evrópu. RHP eru samtök kirkna og 
kristniboðshreyfinga sem starfa á meðal 
flóttamanna víðsvegar um heiminn en 
þessi ráðstefna var ætluð þeim sem 
starfa meðal flóttamanna í Evrópu. 
Að þessu sinni var ráðstefnan haldin í 
Malmö í Svíþjóð en hún er haldin árlega í 
mismunandi borgum Evrópu. 

Aðkoma Kristniboðssambandsins að 
þessum málaflokki er fyrst og fremst 
í gegnum íslenskukennsluna sem við 
bjóðum upp á í Kristniboðssalnum en ég 
sé um að halda utan um það starf. 

Það var stórkostleg reynsla að fá að 
taka þátt í ráðstefnunni. Yfirskrift hennar 
í ár var „Róttæk gestrisni“ (e. Radical 
hospitality) og var m.a. fjallað um það 
hugtak út frá sögunni um Miskunnsama 
Samverjann á biblíulestrum á morgnana. 

Dagskráin var þétt og margt í boði. 
Fyrirlestrar voru haldnir um ýmislegt 
hagnýtt er tengist málefninu. Einnig var 
boðið upp á ýmsar ferðir t.d. heimsóknir 
í kirkjur, skóla og til félagasamtaka sem 
vinna með flóttamönnum í Malmö. Þó 
nokkrar bænagöngur voru farnar um 
borgina en ástandið í Malmö hefur verið 

heldur róstursamt undanfarin ár. 
Það var mikil uppörvun og blessun að 

fá að heyra í þessu ólíka fólki sem starfar 
á mismunandi hátt meðal flóttafólks 
og uppörvandi að sjá allt það góða 
starf sem unnið er í Malmö. Ekki síst 
var blessunarríkt að setjast með fólki 
í matartímunum og spjalla og heyra 

persónulegar reynslusögur. 
Margir voru líka forvitnir um Ísland 

og hvernig ástatt væri hér í málefnum 
flóttafólks. Það kviknuðu margar 
hugmyndir í kollinum á mér og ég sá að 
það er svo margt sem við gætum verið 
að gera hér á Íslandi meðal þessa hóps 
ef við hefðum nægt fé og mannafla. 

Starfið sem á sínum tíma hófst í Konsó 
í Eþíópíu teygði úr sér suður á bóginn, 
fyrst til Voító og seinna meir enn sunnar 
til Ómó Rate, syðst í suðvesturhluta 
Eþíópíu. Byggð voru íbúðarhús á báðum 
stöðum og var Guðlaugur Gíslason 
kristniboði og húsasmiður stjórnandi 
verksins. Íslenskir kristniboðar störfuðu 
um árabil á báðum starfssvæðunum og 
bjuggu í Voító og Ómó Rate. 

Nokkur ár eru nú liðin síðan kristni-
boðar hafa búið og starfað á þessum 
stöðum. Þó hefur Karl Jónas Gíslason, 
kristniboði farið til starfa í Ómó Rate 
nokkrum sinnum og dvalist um nokkurra 
mánaða eða vikna skeið hverju sinni. 
 Starfið heldur áfram í umsjá heima-
manna en full þörf er á nærveru kristni- 
boða í ríkari mæli en verið hefur undan-
farið. Vilji stjórnar SÍK er að sinna starfinu 
í Ómó Rate áfram því þörfin er brýn. En 

Kristniboðsstöðin í Ómó Rate

Hver vill fara og starfa í Ómó Rate?



Um 250 manns tóku þátt í ráðstefnunni 
að þessu sinni og þrátt fyrir að fólk 
kæmi úr ólíkum menningarheimum og 
ólíkum kirkjudeildum upplifði ég mikla 
einingu og kærleika meðal þessa hóps 
sem brennur fyrir þá þjónustu sem 
Guð hefur kallað það til. Ég vona að 
fleiri héðan sjái sér fært að taka þátt í 
ráðstefnunni sem haldin verður í byrjun 
febrúar 2021 í Aþenu á Grikklandi.
Nánar verður sagt frá ráðstefnunni 
í næsta tölublaði Bjarma.

Helga Vilborg Sigurjónsdóttir
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Eftir bænagöngu og heimsókn í Mariaskolan var hópnum boðið í kaffi í heimahúsi. Einstaklega góð 
upplifun sem gerði samskiptin svo persónuleg.

Ráðstefnan var haldin í Hvítasunnukirkjunni í 
Malmö. Kröftug lofgjörð kvölds og morgna.

Kristilegt 
ungmennamót  
í Noregi í júlí
Kristniboðssambandið stendur fyrir 
hópferð á UL (Ungdommens landsmøte) 
í Noregi 23. - 27. júlí nk. Undanfarin ár 
hafa 20-30 manna hópar frá Íslandi 
sótt mótin og hafa þau verið gríðarleg 
hvatning – og skemmtun í leiðinni. 
Það er NLM-ung, ungmennahreyfing 
norska kristniboðssambandsins, sem 
heldur mótið og styrkir íslenska hópinn 
með því að sleppa honum við að greiða 
mótsgjald. Einnig sér NLM-ung þeim 
fyrir gistiaðstöðu. Mótið er einkum 
ætlað ungmennum á aldrinum 16 - 30 
ára og öllum opið á þeim aldri. Skráning 
er hafin en nánari upplýsingar veitir sr. 
Ólafur Jón Magnússon, olafur@sik.is, 
sími 533 4900. 

Í sól og sumaryl
Árlegt sumarmót SÍK verður eins 
og undanfarna  áratugi haldið að 
Löngumýri í Skagafirði. Í ár verður mótið 
dagana 17. - 19. júlí. Dagskrá og tilhögun 
verður kynnt nánar er nær dregur á 
heimasíðu SÍK, samfélagsmiðlum og í 
næsta tölublaði Kristniboðsfrétta sem 
áætlað er að komi út í júní. 

til að geta gert það svo vel sé, vantar 
kristniboða. 

Stjórnin hvetur lesendur Kristniboðs-
frétta og alla kristniboðsvini til að biðja 
um kristniboða til starfa. Um er að 
ræða skuldbindingu til einhverra ára 
m.a. vegna undirbúnings og tungu- 
málanáms. Nánari upplýsingar veitir 
framkvæmdastjóri SÍK, Ragnar Gunnars-
son. Tekið skal fram að ekki er skilyrði 
að viðkomandi séu guðfræðingar eða 
prestar. Fólk með margs konar aðra 
menntun kemur til greina. 

Starfið í Ómó Rate er ungt og við-
kvæmt og þarfnast nærveru ráðgjafa 
og stuðnings með ýmsum hætti, 
stuðnings sem best verður veittur með 
dvöl á staðnum. Einnig er verið að skoða 
hvernig best sé að gæta að eignum 
kristniboðsstöðvarinnar ef ekki tekst að 
manna starfsstöðina með kristniboðum.  
Lesendur eru hvattir til að biðja fyrir 
framtíð staðarins og starfsins. 

Guðspjöllin komin út á 
máli Tsemai-manna
Sunnudaginn 9. febrúar var haldin 
mikil hátíð í Voítódalnum þegar sérstök 
blessunar- og þakkarstund var haldin 
vegna útgáfu guðspjallanna fjögurra 
á tsemakko, tungumáli Tsemaímanna. 
Verkið hefur verið krefjandi eins og 
venjan er þegar ritmál eru ung og 
skráning hljóða ekki alveg á hreinu. 
Þetta er því einskonar tilraunaútgáfa í 
500 eintökum.
Kristniboðssambandið hefur styrkt 
þýðingarverkefnið undanfarin ár og gerir 
enn með fjárframlögum. Til að kirkjan geti 
vaxið og eflst þarf hún að hafa aðgang 
að Biblíunni á eigin tungumáli. Auk 
þess gegnir útgáfa rita á tungumálinu 
því mikilvæga hlutverki að varðveita 
það. Viltu styðja við þýðingarverkefnið? 
Millifæra má á reikning 0117-26-2800, kt. 
550269-4149 og merkja gjöfina: Tsemai.

Símenntunarnámskeið 
í Pókothéraði, Keníu
Síðustu viku febrúar og fyrstu viku 
mars voru haldin tvö námskeið á 
fræðslumiðstöðinni í Kapenguria í 
Keníu. Kveikjan var draumur sem varð til 
þess að haldin hafa verið slík námskeið 
um þetta leyti undanfarin tvö ár með 
þátttöku framkvæmdastjóra SÍK, norskra 
kristniboða og annarra. Nemendur hafa 
verið prestar og forystufólk safnaðanna. 
Mikið mæðir á í umfangsmiklu starfi og 
mikilvægt að starfsfólk fái stuðning og 
hvatningu enda hafa þessi námskeið 
reynst afar vel. Áherslan er á andlega 
endurnýjun, uppbyggilegt samfélag, 
gagnkvæman stuðning og góðar 
starfsvenjur, ekki síst þegar kemur að 
notkun og meðhöndlun fjármuna. 
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Það var með mikilli eftirvæntingu sem 
ég fór með hóp af kirkjufólki frá Íslandi 
til Keníu seinni hluta janúar síðastliðinn. 
Mikilvægasti hluti ferðarinnar var að 
kynnast starfi lúthersku kirkjunnar í 
Pókothéraði sem íslenskir og norskir 
kristniboðar komu á fót á ofanverðri 
síðustu öld. Reyndar kveið ég svolítið 
fyrir ferðinni en ég, konan mín, Valdís 
Magnúsdóttir og börnin okkar, fluttum 
þaðan heim árið 1995, þ.e. fyrir 25 árum. 
En áður höfðum við búið þar og starfað í 
11 ár (12 í landinu). Ég velti fyrir mér hvort 
fólk myndi enn þá eftir mér og hvort ég 
gæti enn þá talað og kennt á swahílí. En 
þetta reyndist ástæðulaus ótti. Tekið var 

Á fornum slóðum á meðal 
Pókotmanna 

á móti okkur með kostum og kynjum og 
málið kom um leið og ég fór að tala það 
og orð sem ég hafði ekki notað öll árin 
komu fram úr minninu þegar ég þurfti á 
þeim að halda, jafnvel orð á Pókotmáli. 
Þetta var góð tilfinning og innfæddir 
voru ánægðir með að ég gæti ennþá 
talað við þá á máli sem þeir skildu. 

Fyrstu tvær vikurnar var ég fararstjóri 
fyrir íslenska hópinn sem var frábær 
tími en þegar hópurinn var farinn 
heim tók við tveggja vikna kennsla 28 
áhugasamra nemenda. Meirihlutinn var 
verðandi prédikarar en hinn hlutinn var 
tæplega tíu verðandi djáknar, allt konur. 
Allir nemendur voru búnir að vera virkir 
í starfi safnaða sinna jafnvel í áratugi 
og þekkti því vel út í hvað þeir voru að 
fara. Hópurinn stóð misvel að vígi hvað 
varðar grunnmenntun. Sum höfðu farið 
í menntaskóla en aðrir höfðu mjög litla 
skólagöngu að baki. Það var því vandi 
að kenna fólkinu til að tryggja að allir 
lærðu og enn erfiðara að prófa það. Best 
reyndist að láta það vinna í hópum. Það 
var gefandi að kenna fólkinu því að það 
þráði að læra. Þarna höfðu sumir fengið 
tækifæri sem þeir höfðu bara getað látið 
sig dreyma um, að komast í skóla. Úti 

í söfnuðunum biðu fólksins krefjandi 
verkefni og víða við erfiðar aðstæður. 
Þeirra beið ekki framtíð hlaðin gulli og 
grænum skógum. Fjárhagur margra 
sókna er þannig að sumir fá ekki laun 
nema þriðja hvern mánuð. En samt 

brennur fólkið fyrir því að leggja sig 
fram í starfinu í kirkjunni sinni og þjóna 
Guði. Á sunnudögum var fólkinu ekið 
í ýmsar áttir til að prédika og taka þátt 
í guðsþjónustum í ýmsum söfnuðum. 
Það var gaman að hitta hópinn í 

Bekkur prédikara og djákna, febrúar 2020

Miðmorgunhressing

Við múra kirkju sem er í byggingu en vantar 
fjármagn
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matnum á sunnudagskvöldum og heyra 
ferðasögurnar. Allir voru glaðir þótt þeir 
hefðu heimsótt marga og ólíka söfnuði 
með mismunandi kirkjusókn frá mörg 
hundruð manns niður í fáa.

Það gladdi mig mikið að koma sem 
gestur og bera kirkjustarfið saman við 
gamla tíma og sjá hve vel það gengur. 
Söfnuðirnir eru almennt sprelllifandi 
og þar er mikil trúarglóð og trúargleði 
á meðal kirkjufólksins sem þráir að 
ná út til svæða þar sem kristin trú er 
ennþá framandi. Það er heil deild á 
biskupsstofunni sem heldur utan um 
starf á nýjum svæðum. Fjöldi safnaða 
er orðinn tvöfalt fleiri en söfnuðir hinnar 
íslensku þjóðkirkju auk þess sem kirkjan 

Nágrannar

ber ábyrgð á rekstri um 130  grunnskólum, 
31 menntaskóla, einum iðnskóla og 
tveimur munaðarleysingjaheimilum.

Sá grundvöllur sem við kristniboðarnir 
lögðum fyrir mörgum árum heldur og 
kirkjan hefur byggt ofan á hann og gerir 
það enn. Margoft þakkaði fólk okkur 
fyrir framlag okkar í gamla daga. Það 
yljaði mér um hjartaræturnar en það er 
auðvitað starf sem kristniboðsvinir stóðu 
trúfastir að. Við getum svo sannarlega 
verið glöð og stolt yfir starfinu sem við 
fengum að taka þátt í að koma á legg. Ég 
þakka Guði fyrir að hafa fengið að taka 
þátt í starfi hans og í ævintýrinu sem 
starfið í Pókot hefur verið.

Kjartan Jónsson 

Ný kirkja í Kunyo

Aðalfundur

Stjórn Sambands íslenskra kristniboðs-
félaga boðar til aðalfundar sambandsins 
miðvikudaginn 6. maí 2020 kl. 18:00 í 
Kristniboðssalnum, Háaleitisbraut 58-
60, 108 Reykjavík. Fundurinn hefst með 
léttum kvöldverði. Á dagskrá eru venjuleg 
aðalfundarstörf samkvæmt samþykktum 
SÍK. Stjórnin leggur einnig fram tillögu að 
breytingum á lögum eða samþykktum 
sambandsins. Meginbreytingin er 
að SÍK starfi samkvæmt lögum um 
félög til almannaheilla sem starfa yfir 
landamæri. Er það til að mæta kröfu 
yfirvalda og er liður í að draga úr hættu 
á peningaþvætti. Tillögur stjórnar verða 
kynntar á heimasíðu SÍK, www.sik.is, ekki 
síðar en 1. apríl. Aðalfundurinn er opinn 
öllum sem styrkt hafa starf SÍK og bera 
hag þess fyrir brjósti. Atkvæðisrétt hafa 
skráðir og gildir félagsmenn skv. lögum 
SÍK, en lögin má lesa undir flipanum „Um 
okkur“ á vefsíðunni.

Ertu félagsmaður?

Kristniboðssambandið eru grasrótar-
samtök áhugafólks um kristniboð og 
skipulagður félagsskapur. Félagsmenn 
eru annað hvort skráðir í félag, sem 
hefur aðild að SÍK eða skrá sig beint 
með svokallaðri einstaklingsaðild. 
Félagsmenn greiða árgjald sem á siðasta 
ári var ákveðið að skyldi vera 3.000 
krónur. Þau sem vilja skrá sig eða athuga 
með aðild sína geta haft samband við 
skrifstofu SÍK í síma 533 4900 eða með 
rafpósti: sik@sik.is. 

Rafrænar 
Kristniboðsfréttir
SÍK býður nú þeim áskrifendum 
Kristniboðsfrétta sem þess óska, að 
fá blaðið sent sem rafrænt skjal á pdf-
sniði sem auðvelt er að lesa í tölvum og 
snjalltækjum. Skráðir áskrifendur eru nú 
um 3.600 talsins. Með rafrænni útgáfu 
sparast pappír og ekki síst póstkostnaður 
sem hefur hækkað umtalsvert á liðnum 
árum. Vinsamlegast sendið póst á sik@
sik.is og upplýsingar um nafn, kennitölu 
og netfang sem nota má til að senda 
blaðið á. Einnig má hringja í síma 533 
4900. 
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VIÐBÚIN,
TILBÚIN,
AF STAÐ!


