
 

Samband íslenskra 
kristniboðsfélaga 
 
Starfsskýrsla  
2021-2022  
 
 

Lögð fram á aðalfundi  
4. maí 2022 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

…í trú, von og kærleika 

 

 



 

Inngangur 
Í 15. kafla Jóhannesarguðspjalls talar 
Jesús um að eins og faðirinn hafi sent 
hann, eins sendi hann okkur sem vini sína 
út í heiminn. Kristniboðssambandið er 
hópur fólks, í raun hópar og einstaklingar 
sem eru í sendiför fyrir Jesú og með 
honum. Það er kjarni og styrkur starfsins, 
fólk sem ber það uppi með fjárframlögum 
og gjöfum, óeigingjarnri og sjálfboðinni 
vinnu og fyrirbæn. Þrátt fyrir 
heimsfaraldur og víðtæk áhrif hér á landi 
og erlendis gekk starfið vel og bar 
ríkulegan ávöxt.  

 

1. Alþjóðastarf 

Eþíópía 
Kristniboðssambandið tekur þátt í starfi 
samstarfskirkjunnar Mekane Yesu (EECMY) 
og verkefnum hennar í suðurhluta landsins 
með margvíslegum hætti. Mikil þörf er 
fyrir uppfræðslu forystufólks, presta og 
prédikara enda kirkjan í örum vexti.  
   Heimsfaraldurinn setti mark sitt á 
starfið og eftirfylgd var sinnt með 
símtölum samskiptum á netinu. 
Undanfarnar vikur hefur gætt vaxandi 
spennu í landinu og þjóðflokkadeilur sett 
mark sitt á Konsó og nágrenni. 
   SÍK tekur þátt í ýmsum verkefnum á 
vegum kirkjunnar sem snúa að boðun, 
fræðslu og þýðingum: Þýðing Biblíunnar á 
tungu Tsemai-manna sem búa í 
Voitódalnum og umfangsmikið 
boðunarverkefni til nýrra staða. Einnig er 
starfið í í Ómó Rate styrkt, biblíu- og 
kristniboðsskólinn í Awasa og nemar í 

biblíu- og guðfræðinámi njóta stuðnings og 
veittir eru og minni styrkir til annarra 
verkefna. 
   Stjórn SÍK samþykkti að bæta í styrk til 
útbreiðsluverkefna á svæðinu, einkum út 
frá Voító. Þar með geta starfsmenn 
kirkjunnar betur sinnt starfinu og haft í sig 
og á.  
   Verkefni á sviði þróunarsamvinnu í 
Eþíópíu eru eftirtalin: Lestrarverkefnið í 
Ómó Rate. Fram er komin hugmynd um að 
styrkja þetta verkefni vel í ár og koma því 
um leið alfarið í hendur heimamanna til að 
tryggja stöðugleika í því.  
   Verkefnið Af götu í skóla, en um 30 börn 
og fjölskyldur fá hjálp til að koma í veg 
fyrir að börnin verði betlarar á götum 
höfuðborgarinnar Addis Abeba.  
   Lítils háttar stuðningur við heimavistina 
í Konsó og einstaklinga í neyð.  

Kenía 
Norðvesturbiskupsdæmi Evangelísku 
lútersku kirkjunnar (ELCK NWD) í Keníu er 
samstarfsaðili SÍK. Starfssvæðið nær um 
Pókothérað, nærliggjandi sýslur í Keníu og 
inn í Úganda. Ekki varð af heimsókn héðan 
vegna ferðatakmarkana en fylgst með 
starfinu og verkefnum fylgt eftir með 
tölvupósti og símtölum  
   SÍK tekur þátt í útbreiðsluverkefni 
kirkjunnar en á vegum þess starfa nokkrir 
prestar og prédikarar. Starfið teygir sig inn  
Í nærliggjandi héruð og lönd, einkum til 
svæða úr alfaraleið. Þar á meðal eru 
svæði innan Túrkana, Baringo, Marakwet 
og nágrannalandsins Úganda. Söfnuðir og 
starfsstöðvar eru nú rúmlega 250 talsins og 
þörf fyrir uppfræðslu og eftirfylgd mikil.  
Rúmlega 50 prestsnemar útskrifuðust í 
apríl byrjun úr sérsniðnu námi frá 
Kapenguria Bible Centre. SÍK styrkti 
nemendur til námsins sem er liður í að 
efla heimamenn og sjálfstæði kirkjunnar. 
  Mikil áhersla hefur verið á skólastarf frá 
upphafi starfsins, ekki síst vegna óska 
heimamanna.  
   Skóalverkefni síðasta árs fólst í 
byggingu heimavistar við tvo 
framhaldsskóla stúlkna og tveggja 
skólastofa við tvo grunnskóla. Verkefninu 
er lokið og unnið að endurskoðun reikninga 
og lokaskýrslu. Verkefnið var fjármagnað 



 

að miklu leyti af Þróunarsamvinnusviði 
utanríkisráðuneytisins. Nú liggur inni 
umsókn hjá ráðuneytinu vegna frekari 
uppbyggingar grunn- og framhaldsskóla 
með fjárhagsáætlun upp á rúmar 20 
milljónir. Frá 2016 hefur verið komið upp 
15 heimavistum og 30 skólastofum við 21 
skóla. Í haust stendur til að úttekt verði 
gerð af óháðum aðila á verkefnum síðustu 
ára að frumkvæði utanríkisráðuneytisins.  

   
Auk þessa nýtur hópur nemenda styrkja til 
náms í framhalds- og háskólum, ekki síst 
vegna eyrnamerktra gjafa frá 
kristniboðsvinum.   

Japan og Suðvestur-Asía 
Leifur Sigurðsson, kristniboði starfar í 
Japan ásamt eiginkonu sinni Katsuko á 
Rokkó-eyju, úthverfi Kobe í Japan. Þeirra 
hlutverk er að ná til nýrra í nærumhverfi 
sínu en Leifur sér um ýmis verkefni sem 
miða að því að ná til ungmenna og nýrra 
einstaklinga. Nokkrar hömlur voru á 
starfinu á köflum vegna faraldursins og var 
netið óspart nýtt til að bregðast við því.  

Starf í Evrópu og víðar 
Hjónin Nora og Gísli Jónsson starfa við 
ráðgjöf og baráttu gegn mansali í Búlgaríu, 
einkum meðal Rómarfólks. SÍK styður þau 
lítils háttar og tekur við söfnunarfé til 
starfs þeirra auk þess að miðla fréttum og 
fyrirbænarefnum frá þeim hér á landi. 
Kristniboðssambandið styrkir einnig Janet 
Sewell og eiginmann hennar sem starfar 
meðal Írana en hún sinnir m.a. verkefnum 
fyrir Lausanne hreyfinguna.  

Fjölmiðlastarf 
SÍK styrkir ákveðnar sendingar NOREA-
radio og samstarfsaðila til Kína. 
Markhópur þessara sendinga er einkum 
fólk á landsbyggðinni sem ekki kemst í 
kirkju og hefur takmarkaða þekkingu á 
kristinni trú.  
   SÍK hefur einnig frá því 2019 styrkt 
stofnun og síðan rekstur Pak7, 
samkirkjulegs fjöl-miðlastarfs í Pakistan 
sem nýtir m.a. samfélagsmiðla og netið til 
að ná til ungs fólks. Fyrsta sjónvarpsrásin 
fór í loftið í liðnum mánuði. 
   SÍK er samstarfsaðili Sat7, samkirkjulegs 
sjónvarpsstarfs í Mið-Austurlöndum og 
Norður-Afríku. Framlag 
Kristniboðssambandsins er um tvær 
milljónir króna á ári. Megnið af dagskránni 
er framleidd af kristnu fólki á svæðinu. 
Meginmarkmiðið að styðja við bakið á 
kristnu fólki á svæðinu en því hefur 
fækkað jafnt og þétt frá fyrri 
heimsstyrjöldinni. Sent er út á 5 rásum, á 
arabísku, tyrknesku og farsi auk barnarásar 
og skólasjónvarps sem sérstaklega er 
hugsað fyrir börn í flóttamannabúðum en 
nýtist ýmsum öðrum vel. Markmiðið er að 

styrkja og efla jaðarsetta hópa þessara 
samfélaga, svo sem konur, börn, ólæsa, 
fátæka, fatlaða og flóttamenn, óháð trú, 
kynþætti eða þjóðerni. Áherslan er 
þríþætt, á menntun, heilsufar og 
félagslega þróun. 
   Sat7 hefur tekist að fá sendingar inn á 
þá gervihnetti sem mest eru notaðir í Mið-
Austurlöndum og nú er tyrkneska rásin 
send út á ríkisreknum gervihnetti. 
Áhorfendur Sat7 eru nálægt 25 milljónum.  
 
 



 

 

Önnur tengsl og samstarf 
Kristniboðssambandið er í tengslum og 
samstarfi við ýmsa aðila erlendis. Helst er 
að nefna NLM vegna samstarfs í Eþíópíu, 
Keníu og Japan. Í haust er fyrirhugaður 
fundur með fulltrúum NLM og 
samstarfssamtaka hér á landi. Samskipti 
við kirkjurnar í Eþíópíu, Japan og Keníu 
fara að mestu í gegnum NLM, en einnig eru 
bein tengsl við Konsó og Suðvestur-sýnódu 
Mekane Yesu kirkjunnar í Eþíópíu og við 
Norðvestur biskupsdæmi kirkjunnar í 
Keníu.  
   SÍK er einnig í samstarfi við ungliða-
hreyfinguna, NLM-Ung og Fjellheim, 
biblíuskóla NLM í Tromsø í Norður-Noregi, 
en nemendahópur heimsækir landið 
yfirleitt árlega. Samstarfssamningur við 
NLM-Ung er í gildi sem felur m.a. í sér 
styrk til SÍK til að greiða laun 
ungmennastarfsmanns í hálfu starfi.  
   SÍK er aðili að Nordisk Indremisjonsråd 
og situr framkvæmdastjóri í stjórn þess. 
Fundir hafa verið á netinu á liðnu ári en 
fundur framkvæmdastjóra fyrirhugaður í 
ágúst í Noregi.  
   SÍK er tengiliður Íslands í European 
Evangelical Missionary Alliance (EEMA). 
Helga Vilborg Sigurjónsdóttir tók þátt í 
ráðstefnu kristilegu samtakanna Refugee 
Highway Partnership sem haldin var á 
netinu í febrúarbyrjun. Framkvæmdastjóri 
er einn af tengiliðum Lausanne-
hreyfingarinnar hér á landi. Hann og Helga 
Vilborg tóku þátt í Evrópuráðstefnu 
samtakanna sem send var út á netinu í 
nóvemberlok með yfirskriftinni: Kröftugt 
fagnaðarerindi – ný Evrópa. Ýmis önnur 
óformleg tengsl eru við samtök og 
einstaklinga erlendis.  

2. Fjölmenningarstarf 
Mikill og góður gangur hefur verið í 
íslenskukennslu fyrir útlendinga á vegum 
SÍK í vetur. Eftirspurnin vex og 
kærleiksþjónusta með ókeypis 
íslenskukennslu fyrir fólk af erlendum 
uppruna hefur nú verið í boði í sjö ár. 
Markmiðið er að veita þessa þjónustu og fá 
um leið tækifæri til að mynda meiri tengsl 
við þennan hóp. Kennt er á þriðjudags- og 
fimmtudagsmorgnum, sérstakur 
mæðrahópur er á mánudagsmorgnum og 
fleiri hópar hittast á öðrum tímum. Helga 
Vilborg Sigurjónsdóttir hefur yfirumsjón 
með kennslunni. Hópur sjálfboðaliða 
gegnir mikilvægu hlutverki í starfinu. 
Sjálfboðaliðarnir stoppa mislengi og hafa 
verið töluverðar breytingar á 
sjálfboðaliðahópnum í vetur, bæði vegna 
faraldursins og annarra aðstæðna. Séra 
Bára Friðriksdóttir var ráðin í hlutastarf 
frá janúar fram í maí til aðstoðar í 
íslenskukennslunni. Auk hefðbundinnar 
kennslu í íslensku er mikið sungið af 
íslenskum lögum og nemendur fá fræðslu í 
íslenskri menningu og kristinni trú.  
   Rannís styrkir námskeiðin. Til að geta 
þegið áfram styrki til starfsins þurfti SÍK að 
sækja um formlega viðurkenningu 
fræðsluaðila hjá Menntamálastofnun. Var 
hún veitt síðastliðið sumar til eins árs og 
þarf því að endurnýja umsóknina á næstu 
vikum.  
   Í haust fór af stað barnakór fyrir börn á 
aldrinum 3-6 ára með áherslu á þátttöku 
barna af erlendum uppruna auk annarra. 
SÍK tengist ungmennastarfi Íslensku 
Kristskirkjunnar þar sem einnig er áhersla 
á að ná til ungmenna, bæði íslenskra og af 
erlendum uppruna.  

3. Annað innanlandsstarf 

Stjórn og starfsmenn 
Eftir aðalfund 2021, sem haldinn var 12. 
maí, sátu eftirtalin í stjórn SÍK: Ásta 
Bryndís Schram formaður, Kristján 
Sigurðsson varaformaður, Guðlaugur 
Gunnarsson gjaldkeri, Katrín Ásgrímsdóttir 
ritari og Ólafur Jóhannsson. Sigurður 
Pálsson og Sveinn Jónsson voru kjörnir sem 
varamenn til eins árs. Ragnar Gunnarsson, 



 

framkvæmdastjóri, hefur einnig setið 
fundi stjórnar. Stjórn SÍK fundaði átta 
sinnum á starfsárinu. Helstu viðfangsefni 
stjórnar voru stefnumótun, fjármál, 
skipulags- og starfsmannamál, starfið á 
kristniboðsakrinum og starfið á heimavelli.  
Í fyrrasumar bauðst SÍK að fara í úttekt á 
uppbyggingu, gæðastjórnun og 
stofnanafærni SÍK sem KPMG framkvæmdi 
á kostnað utanríkisráðuneytisins. Var það 
m.a. til að kanna hugsanlegan 
langtímasamning vegna þróunarverkefna. 
Margar gagnlegar ábendingar komu fram 
og vann stjórnin samkvæmt þeim og er 
enn að. Afraksturinn er m.a. skýrar reglur 
um meðferð fjármuna, siðareglur, 
jafnréttisstefna, viðbrögð við 
kynferðisbrotum og fleiri skjöl. Sum þeirra 
eru þegar komin inn á vefsíðu SÍK.     
   Starfsmenn fyrir utan framkvæmdastjóra 
eru  Helga Vilborg Sigurjónsdóttir sem 
sinnir íslenskukennslu, fullorðins-, barna-, 
ungmenna-, fjölskyldu- og kynningarstarfi 
ásamt öðru, Bryndís Róbertsdóttir sem 
annast afgreiðslu, símsvörun og ýmislegt á 
skrifstofu og Ragnheiður Arnkelsdóttir sem 
sá um bókhald í hlutastarfi en Laufey 
Aðalsteinsdóttir hefur nú tekið við því 
verkefni. Starfsfólk Basarsins eru Karl 
Jónas Gíslason í fullu starfi en Anna 
Sigurðardóttir í hlutastarfi. Tsige Yirga sér 
um þrif Basarsins og Kristniboðssalarins og 
Bára Friðriksdóttir er í tímabundnu starfi. 
Starfsfólk á skrifstofu sinnir boðun, 
fræðslu og kynningu starfsins, ungmenna-
tengslum og sér um útgáfumál, bókhald, 
afgreiðslu og fjáröflun, auk annarra 
verkefna.  
   Meðal viðbragða við úttekt á starfi SÍK 
voru ábendingar um lög eða samþykktir 
SÍK. Á aðalfundi leggur stjórn SÍK fram 
lagabreytingatillögur sem unnar voru af 
Gunnari Þór Péturssyni, Auði Pálsdóttur og 
framkvæmdastjóra. Þær eru til kynningar 
á vefsíðu SÍK. 

Kjarni starfsins 
Kristniboðsfélögin eru mikilvægasti 
bakhjarl starfsins. Félagsmenn þekkja vel 
til starfsins, biðja fyrir því og sinna 
fjáröflun. Kaffisölur féllu niður í fyrra en 
Kristniboðsfélag kvenna hélt sína kaffisölu 
1. maí sl. Árlegur haustmarkaður var 

haldinn í september. Jólabasar 
Kristniboðsfélags kvenna féll niður en í 
stað hans var efnt til happdrættis. 
Kristniboðsfélag karla hélt kjötsúpukvöld í 
september. Félagið fagnaði aldarfamæli 
sínu með samkomu í desember, ári á eftir 
áætlun.  
   Einstaklingsaðilum hefur fjölgað lítils 
háttar en enn eru félagsmenn aðildar-
félaganna fjölmennari. Margir taka auk 
þess þátt í starfinu með fjárframlögum og 
fyrirbæn þó ekki sé um formlega 
félagsaðild að ræða.  
   Eitthvað hefur dregið úr kynningum á 
starfi SÍK, en þær voru helst meðal 
fermingarbarna. Vegna faraldursins varð 
ekki af heimsóknum út á land fyrr en í vor 
að Helga Vilborg Sigurjónsdóttir heimsótti 
Akureyri ásamt dætrum sínum í lok mars.  
   Djákna- og guðfræðinemar fá fræðslu 
um SÍK í stofnanakynningum hvert vor.  
   Útvarpsguðsþjónusta á kristniboðs-
daginn var tekin upp í Laufásskirkju og 
send út. Katrín Ásgrímsdóttir ritari 
stjórnar SÍK, prédikaði og Gunnar Einar 
Steingrímsson þjónaði fyrir altari. 
Samkoma var í Íslensku Kristskirkjunni um 
kvöldið.  
 

 
 
   Kristniboðsvikan var haldin aðra viku í 
mars sl. Yfirskrift vikunnar var „Hvað með 
þig?“ Undirbúningur var í höndum Helgu 
Vilborgar Sigurjónsdóttur, Bryndísar 
Schram Reed, Margrétar Helgu 
Kristjánsdóttur og Friðriks Páls 
Ragnarssonar Schram. Samverur vikunnar 
voru haldnar í Kristniboðssalnum og 
Íslensku Kristskirkjunni. Sérstök áhersla 
var á að ná til ungs fólks með köllun til 



 

kristniboðs. Gestir vikunnar voru eþíópísk 
hjón sem búa nú í Bandaríkjunum og 
nokkurra manna hópur ungs fólks frá 
Noregi með Hans Kristian Skaar í forystu.  
   Árlegt kristniboðsmót á Löngumýri var 
haldið í júlí og voru mótsgestir mjög 
ánægðir. Á dagskránni voru biblíulestur í 
umsjá sr. Guðmundar Guðmundssonar, 
vitnisburðastund, samfélagsstund, 
kristniboðssamvera og þátttaka í 
guðsþjónustu í Miklabæjarkirkju þar sem 
sr. Ólafur Jóhannsson prédikaði og sr. 
Dalla Þórðardóttir þjónaði. Í 
undirbúningsnefnd voru Jón Oddgeir 
Guðmundsson, Kristján S. Sigurðsson og 
Hulda B. Jónasdóttir. 
  

 
 
  Eins og undanfarin ár voru samkomur í 
Kristniboðssalnum á miðvikudagskvöldum, 
en féllu niður um tíma, með hléum, vegna 
samkomubanns og sóttvarnaráðstafana. 
Vegna þessara aðstæðna var erfitt að 
skipuleggja starfið langt fram í tímann. Í 
samkomunefnd eru nú Margrét 
Jóhannessdóttir formaður, Bjarni 
Gunnarsson, Halldóra L. Ásgeirsdóttir og 
Sigurður Pálsson 
   Við og við hefur fræðslu- og 
lofgjörðarstundum verið streymt á 
samfélagsmiðlum við góðan róm. Verður 
vonandi unnt að halda því áfram. 
    Í október voru haldnir fjáröflunar- og 
minningartónleikar um Bjarna Eyjólfsson, 
formann SÍK í rúm 30 ár, í Lindakirkju. 
Fjöldi fólks kom fram  en umsjón hafði 
Helga Vilborg Sigurjónsdóttir.   
   Margt fólk heimsækir Basarinn og gefur 
muni, aðrir kaupa eitthvað og sumir 
staldra við til að ræða sín mál eða spjalla 

enda er ætlunin að geta einnig veitt 
einfalda sálgæslu og fyrirbæn á staðnum.  

4. Útgáfa og kynningarmál 
Kristniboðsfréttir komu út í haust og eru 
nú aftur væntanlegar síðar í mánuðinum. 
Haft var samband við alla áskrifendur til 
að kanna áhugann á áframhaldandi áskrift 
og hvort bjóða mætti fólki rafræna útgáfu 
blaðsins. Áskrifendum fækkaði í tæplega 
tvö þúsund og fær um fjórðungur þeirra 
blaðið prentað. Blaðið er mjög mikilvægur 
tengiliður við fjölda fólks og í blaðinu geta 
þau sem hafa áhuga fylgst með fréttum af 
starfinu. Friðrik Hilmarsson Zimsen er 
ritstjóri. Valkrafa var send á flesta 
áskrifendur Kristniboðsfrétta, bæði í vor 
og fyrir jólin. Undirtektir voru nokkuð 
góðar og komu inn samtals rúmar 2 
milljónir með þessum hætti.  
Samhliða þessum breytingum var ákveðið 
að senda Kristniboðspóstinn, netfréttabréf 
SÍK á um það bil mánaðarfresti til sem 
flestra af áskrifendum Kristniboðsfrétta.  
   Kristniboðsalmanakið 2022 kom út í 
október í 5.000 eintökum og var dreift í 
kirkjur, á Basarnum og sent með 
prentútgáfu Kristniboðsfrétta og til 
annarra sem þess óskuðu.  
   Heimasíða SÍK, www.sik.is, er að miklu 
leyti gluggi úti í samfélagið sem og vera 
SÍK á samfélagsmiðlum þar sem atburðir 
og dagskrá er kynnt og fréttum miðlað. 
Smám saman stækkar hópurinn sem fylgist 
með SÍK og Basarnum. Ólafur Jón 
Magnússon sinnir tæknilegri hlið 
vefsíðunnar sem sjálfboðaliði.  
   Salt ehf útgáfufélag er í eigu SÍK. Í fyrra 
sumar komu út bækurnar Undir opnum 
himni í þýðingu sr. Vigfúsar Ingvarssonar, 
Ný sjálfsmynd. Kristni á Íslandi á 21. öld 
eftir Greg AIkins og Líkklæðið í Tórínó – 
þar sem trú og vísindi mætast í þýðingu 
Friðriks Schram. Böðvar Björgvinsson þýddi 
Hjónabandsnámskeiðið frá Alpha 
International, bæði verkefnabók sem kom 
út í febrúar og textaði myndbönd 
námskeiðsins. Sum þessara verkefna voru 
styrkt af kirkjumálasjóði. 
   Salt ehf gefur einnig út Bjarma sem 
kemur út þrisvar á ári og er tímaritið selt í 
áskrift. Ritstjóri er Ragnar Gunnarsson. Í 



 

ritnefnd með honum eru Böðvar 
Björgvinsson, Helena Leifsdóttir og Vigfús 
Ingvar Ingvarsson. Prófarkalesari er Þorgils 
Hlynur Þorbergsson. Áskrifendum býðst nú 
einnig áskrift á stafrænu formi.    

 

5. Samstarfsverkefni 
Ýmisleg tengsl eru við Þjóðkirkjuna og 
kærleiksþjónustusvið Biskupsstofu. 
Kynning fór fram í nokkrum sóknum.  
Kristniboðssambandið fékk í fyrra styrk úr 
Kirkjumálasjóði upp á 10 milljónir króna. 
Samskot til starfs okkar eru tekin 
reglulega í fáeinum kirkjum í Reykjavík og 
við Tómasarmessur í Breiðholtskirkju sem 
SÍK er samstarfsaðili að. Mörg prófasts-
dæmanna styrkja okkur og er framlag 
Reykjavíkurprófastsdæmis eystra 
myndarlegast eða 700 þúsund krónur á 
liðnu ári og Austurlandsprófastsdæmis 65 
þúsund. Einnig hafa margir söfnuðir 
þjóðkirkjunnar stutt starfið en mest komið 
frá Hallgrímskirkju, eða ein milljón. 
Framlög minnkuðu vegna faraldursins og 
tekjufalls sóknarinnar og minni samskota.  
   Framkvæmdastjóri SÍK er formaður 
nefndar þjóðkirkjunnar um kristniboð og 
hjálparstarf sem skipuð er af kirkjuráði til 
að efla skilning á þeim málum innan 
kirkjunnar.  
   Verkefnið um tengsl sókna á Íslandi við 
sóknir í systurkirkjum okkar í Keníu og 
Eþíópíu er í gangi en frekar lítið að gerast 
á þeim vettvangi. Á annan tug sókna hafa 
tekið að sér vináttusamband undir heitinu 
Söfnuður til safnaðar.  
   Leikmannastefna þjóðkirkjunnar féll 
niður í fyrra vegna faraldursins. 

  Nokkuð hefur dregið úr samstarfi við 
KFUM og KFUK og eins Kristileg 
skólasamtök og Kristilegt stúdentafélag á 
liðnum misserum og árum.  
   Íslenska Kristskirkjan og SÍK héldu 
sameiginlegt haust- og fjölskyldumót í 
Vatnaskógi í október og voru þátttakendur 
afar ánægðir.  
   SÍK styður útvarpsstöðina Lindina með 
mánaðarlegu framlagi og einnig flytja 
starfsmenn og sjálfboðaliðar Kristniboðs-
sambandsins þar hugleiðingar, kynna 
starfið eða sinna dagskrárgerð. Helga 
Vilborg Sigurjónsdóttir er með kristniboðs-
þátt síðdegis á mánudögum sem ber heitið 
„Köllun og kraftaverk“. Hún situr einnig í 
stjórn Lindarinnar. Lindin auglýsir 
samkomur og viðburði á vegum SÍK. 
   Nokkrir félagsmenn SÍK taka þátt í 
samkirkjulegum bænastundum í 
Friðrikskapellu  þar sem beðið er fyrir 
þjóðinni og ráðamönnum   hennar.  
   Framkvæmdastjóri SÍK hefur verið 
formaður Alfa á Íslandi undanfarin ár en 
takmarkaður tími hefur verið til að sinna 
því hlutverki upp á síðkastið. Alfa-
námskeiðið er aðgengilegt sem 
sjónvarpsþættir með íslenskum texta sem 
auðveldar námskeiðahald til muna. Sama á 
nú einnig við um Hjónabandsnámskeiðið á 
vegum sömu aðila.   
   SÍK er í óformlegu samstarfi átta 
mannúðarsamtaka í þróunarsamvinnu sem 
kallast nú Frjáls félagasamtök i 
þróunarsamvinnu (FFÞ). Fundir eru 
þrisvar á ári, eða oftar ef þörf krefur. Þar 
er rætt um sameiginleg hagsmunamál. Í 
samstarfi við utanríkisráðuneytið stóð 
hópurinn að verkefninu Þróunarsamvinna 
ber ávöxt. Framkvæmdastjóri er nú  
varamaður í Þróunarsamvinnunefnd á 
vegum utanríkisráðuneytisins sem er 
ráðherra til ráðgjafar um þann málaflokk. 
Ýmis samskipti eru við þróunarsamvinnu-
svið ráðuneytisins vegna málaflokksins og 
samninga um verkefni sem það styður.  
 

 



 

6. Fjármál og skrifstofa 
Skrifstofa og afgreiðsla SÍK er í Miðbæ við 
Háaleitisbraut 58-60, 2. hæð, fyrir neðan 
Kristniboðssalinn. Bjarni Árnason sinnir 
daglegum störfum gjaldkera sem 
sjálfboðaliði. Ragnheiður Arnkelsdóttir 
sinnti bókhaldi liðins árs en Laufey 
Aðalsteinsdóttir nú frá áramótum.  
   Farið var í glerskipti og breytingar á 
gluggum vegna flóttaleiðar í 
skrifstofuhúsnæði SÍK á árinu. Eins voru 
gerðar endurbætur í Kristniboðssalnum, 
einkum með flóttaleiðir í huga að kröfu 
eldvarnaeftirlitisins.  
   Basarinn, nytjamarkaður Kristniboðs-
sambandsins er í Austurveri. Góður hópur 
sjálfboðaliða, tólf manns, aðstoðar við 
verðmerkingu, tiltekt og afgreiðslu. Á 
sama stað eru einnig til sölu  bækur 
bókaútgáfunnar Salt ehf og aðrar 
kristilegar bækur. Gerðar voru 
endurbætur á gluggum og ytra byrði 
Basarsins og nýtt skilti sett upp.  
   Kristniboðssambandið fær tekjur sínar 
að mestu leyti frá trúföstum velunnurum 
starfsins. Notuð frímerki og erlend smá-
mynt er góður tekjustofn en umsjón með 
frímerkjum er í höndum Jarle Reiersen og 
myntar í höndum Sigurjóns Gunnarssonar 
auk fleiri sjálfboðaliða. Verkefnið Látum 
skóna ganga aftur er unnið í samstarfi 
við Sorpu, Eimskip og Milad Export í 
Þýskalandi og SEEDs samtök sjálfboðaliða 
   SÍK tekur við gjöfum í menntasjóð til 
menntamála í Keníu og Eþíópíu. Þær fara í 
skólabyggingar, skólastarf eða stuðning við 
einstaka nemendur og verkefnið Af götu í 
skóla.  
   Heildartekjur og gjöld ársins 2021 voru 
um 100 milljónir með lítils háttar 
tekjuafgangi. Haustmarkaðurinn skilaði 
hátt í 800 þúsundum og áfram seldist 
ýmislegt á Basarnum. Jólahappdrættið 
skilaði um einni milljón.  
   Markvisst hefur verið unnið að því að ná 
jafnvægi í fjármálum SÍK sem nú er í 
nokkuð góðum málum.  
  Sótt var um skráningu á almannaheilla-
skrá og hefur hún gilt frá 1. nóvember. 
Norskir skattgreiðendur geta einnig með 
svipuðum hætti styrkt SÍK og fengið 
frádrátt á skatti.  

Þakkarorð 
Stjórn SÍK þakkar öllum sem tengjast 
Kristniboðssambandinu með beinum eða 
óbeinum hætti og taka þátt í starfinu með 
fjárframlögum, munum á Basarinn, 
frímerkjum, sjálfboðavinnu, fyrirbænum 
og öðru sem hefur orðið starfinu til 
eflingar. Nokkrir tugir sjálfboðaliða bera 
þunga starfsins og fjáröflunar hér á landi. 
Hver og einn er dýrmætur liðsmaður og án 
þessa hóps væri starfið takmarkað.  
Við horfum fram á við í von til Drottins 
sem kallar til verka, að bera vitni um 
kærleika hans og bæta líf fólks til 
frambúðar með margvíslegri 
kærleiksþjónustu.  
 

F.h. stjórnar og starfsmanna SÍK 
(Kristniboðssambandsins)  
Ragnar Gunnarsson framkvæmdastjóri   
 
 

 
 
Allir vegir Drottins eru elska og trúfesti 
fyrir þá sem halda sáttmála hans og boð. 

(Sálm 25:10) 
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