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Aðalfundur 2014 – Aðalfundargerð. 

Aðalfundur Contemplative Outreach á Íslandi fór fram í Guðríðarkirkju, Kirkjustétt 8, 113 

Reykjavík , fimmtudaginn 10. apríl og hófst kl. 19:45. 

Dagskrá fundarins: 

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara 

2. Skýrsla stjórnar lögð fram 

3. Reikningar lagðir fram til samþykktar 

4. Lagabreytingar 

5. Kosning stjórnar 

6. Kosning skoðunarmanna reikninga 

7. Önnur mál 

8.  

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara. 

Hilmar Bergmann kosinn fundarstjóri og Ingigerður Anna Konráðsdóttir fundarritari. 

Gengið til dagskrár. Boðað var með sannanlegum hætti til fundar með meira en 2 vikna 

fyrirvara. Engin gerði athugasemd við lögmæti fundarins. 

2. Skýrsla stjórnar lögð fram. 

Formaður félagsins Arndís G. Bernhardsdóttir Linn las ársskýrslu stjórnar.  

Skýrslan er undirrituð af stjórn félagsins.  

Engar umræður spunnust um skýrsluna. 
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3. Reikningar lagðir fram til samþykktar. 

Sigurbjörg fór yfir ársreikning ársins 2013 lið fyrir lið og svaraði fyrirspurnum. 

Ársreikningurinn lá frammi á fundinum til skoðunar þeim sem vildu.  

Fyrirspurn kom um hvaðan styrkur að fjárhæð kr. 600.000,- kom. Hann kom frá 

Kjalarnessprófastsdæmi og var veittur til þýðingar á bók Thomasar Keating, Open Mind, 

Open Heart. Íslenskt heiti bókarinnar er, Vakandi hugur, vökult hjarta. Þegar búið var að 

greiða fyrir þýðingarvinnuna stóðu eftir kr. 150.000,- sem lagðar voru  inn á reikning 

félagsins.  

Ábending kom um að þegar félagið færi að fá tekjur vegna námskeiðahalds væri þörf á að 

sundurliða tekjur þannig að sýnilegar verði tekjur félagsins vegna námskeiða. 

Hagnaður félagsins eftir fyrsta starfsár var kr. 138.960,- 

Enginn mótmælti ársreikningnum og var hann samþykktur samhljóða. 

Ársreikningurinn var undirritaður af stjórn félagsins og verður aðgengilegur á heimasíðu þess. 

4. Lagabreytingar. 

Eftirfarandi lagabreytingar voru lagðar til, skýrðar og síðan samþykktar:  

7. grein: 

Bætt var við einum lið í 7. grein sem hljóðar þannig „Kosning skoðunarmanna reikninga“ 

Grein nr. 7 hljóðar þá þannig eftir breytingu: 

Starfstímabil félagsins er almanaksárið. Á aðalfundi félagsins skal stjórn gera upp árangur 

liðins árs. Aðeins félagsmenn mega vera þátttakendur í aðalfundi. 

Aðalfund skal halda eigi síðar en 30. apríl ár hvert og skal boða til hans með að minnst 

tveggja vikna fyrirvara með sannanlegum hætti. Aðalfundur er löglegur, sé rétt til hans boðað. 

Einfaldur meirihluti mættra félagsmanna ræður úrslitum mála. Dagskrá aðalfundar skal vera 

sem hér segir: 
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1. Kostning fundarstjóra og fundarritara. 

2. Skýrsla stjórnar lögð fram. 

3. Reikningar lagðir fram til samþykktar. 

4. Lagabreytingar 

5. Kosning stjórnar 

6. Kosning skoðunarmanna reikninga. 

7. Önnur mál. 

 

8.grein: 

Bætt var  inn í 8. greinina orðinu „námskeiðum“. 

Grein nr. 8 hljóðar þannig eftir breytingu: 

„Fjármögnun félagsins er fólgin í styrkveitingum, hagnaði af kyrrðardögum, námskeiðum og 

kaffisölu“. 

10. og 11. grein: 

Inn kemur ný lagagrein sem verður nr. 10 og hljóðar þannig:  

„Á aðalfundi skal kjósa tvo skoðunarmenn reikninga til tveggja ára í senn“    

Grein nr. 11 sem áður var nr. 10 verður óbreytt. 

Lagabreytingarnar samþykkar af öllum fundarmönnum án athugasemda. 

 

5. Kosning stjórnar. 

Engin kosning fór fram um stjórn félagsins á þessum aðalfundi. Á stofnfundinum 2013 voru 

þrír stjórnarmenn kosnir til þriggja ára og tveir til tveggja ára. Á næsta aðalfundi verður því 

kosið um tvo stjórnarmenn.   

 

6. Kosning skoðunarmanna reikninga. 

Eftirtaldir tveir aðilar gáfu kost á sér sem skoðunarmenn reikninga. Það eru, Grétar Halldór 

Gunnarsson og Katrín Sigurðardóttir.  
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Þau voru einróma kjörin og engin mótframboð komu fram. 

 

7. Önnur mál 

Framtíðarsýn stjórnar: 

1. Félagið sér fyrir sér öflugt samfélag á Íslandi í anda samtakanna erlendis og tilgangs 

félagsins um útbreiðslu Kyrrðarbænarinnar. 

 

2. Skálholt verði eins og íslenskt Snowmass en að upphæð fyrir Kyrrðardaga, í líkingu 

við „retread daga“ í Snowmass, áætlar stjórn að verði að hámarki um kr. 100 þúsund 

pr. mann og þá er verið að tala um 10 daga í senn. Sýndur var samanburður á verðum 

annars vegar vegna ferðalags til Snowmass í USA og hins vegar í Skálholt. Að fara til 

Bandaríkjanna kostar ca. kr. 300.000 sem er umtalsvert meira en að hámarki myndi 

kosta að fara í Skálholt.  Hugsunin er sú að skapa sambærilegt umhverfi eins og er í 

USA og því kostnaðurinn réttlætanlegur. 

 

3. Stefnt að því að halda tvær kyrrðarbænasamkomur í Skálholti á ári. Langa í maí og 

stutta í október, ár hvert. 

 

4. Halda reglulega viðburði í kirkjunum í tengslum við bænina.  

 

5. Halda regluleg námskeið um kyrrðarbænina og tengd efni s.s. Fagnaðarbænina og 

fyrirgefninguna. 

 

6. Leiðbeinendur verði sýnilegir á heimasíðu félagsins.  

Vilji er til að setja inn nöfn þeirra leiðbeinanda sem eru með kennsluréttindi inn á 

heimasíðuna í þeim tilgangi að þeir sem hafa hug á að fá kynningu á bæninni geti 

nálgast upplýsingar um hverjir geta kennt Kyrrðarbænina og geti haft samband, með 

auðveldum hætti, við þann aðila er þeir óska.  
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7. Stuðningar frá félaginu með tilliti til afleysinga. 

Að stuðningur vegna afleysinga verði sem mestur innan kirknanna. Viljum einnig sjá 

stuðning á milli kirkna eins og til dæmis Sigurbjörg er að gera með því að fara í 

Dómkirkjuna. Þurfum að byggja upp samfélag þar sem hægt er að kalla til leiðendur 

bænastunda til þess að bænastundin falli ekki niður í forföllum aðal leiðanda eða 

leiðenda. Jafnvel frá öðrum kirkjum þ.e. ef enginn fæst innan viðkomandi kirkju. 

Þurfum því að búa til gott afleysingakerfi. 

8. Stuðningur frá félaginu með tilliti til staðlaðra námskeiðsgagna. 

Samræming námskeiðsgagna. Það á ekki að skipta máli hvert er farið á námskeið 

gögnin ættu að lágmarki að vera þau sömu enda er verið að kenna það sama. Til að 

þetta náist er æskilegt að setja saman námskeiðspakka sem inniheldur ákveðin 

lágmarksgögn. Þetta gefur möguleika á tekjum fyrir félagið með því að selja pakkana á 

fyrirfram ákveðnu verði. Þetta viljum við ræða innan félagsins. Stjórnin ætlar ekki að 

vera neitt yfirvald í þessu sambandi, en sér þörf á ákveðinni samræmingu. 

 

9. Fjárstyrkur félagsins.  

Stjórnin vill koma á sátt um samræmt gjald fyrir þátttakendur á námskeiði um 

Kyrrðarbæn og er það þá jafnframt hugsanleg tekjuöflun fyrir félagið. Af hverju 

þurfum við fé inni  félagið? Það hafa t.d. verið fengnir aðilar frá Bandaríkjunum til að 

kenna Kyrrðarbænina og hjálpa til við skipulagningu starfsins og það kostar töluvert 

þó allt sé gert til að lágmarka þann kostnað. Þessar komur þarf að fjármagna og hefur 

það hingað til verið gert með styrkjum sem sífellt erfiðara er að afla. Ætlum að byggja 

upp samfélag til að vera sjálfum okkur nóg en við þurfum einnig að endurnýjast og fá 

næringu til að vaxa og eflast og þá er gott að fá leiðbeinendur erlendis frá til að sjá og 

fylgjast með því sem er að gerast erlendis. Viljum því byggja upp sjóð til þess að eiga 

möguleika á þessu í framtíðinni. 

 

Umræður um framtíðarsýnina og önnur mál: 

Þátttökugjald og samræmingu á því hefur stjórn félagsins rætt fram og til baka.  
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Fram kom hjá þeim sem hafa verið að halda námskeið að þar sé nauðsynlegt að koma 

einhverju formi á þetta. Leiðbeinendur hafa gjarnan reiknað út grunn kostnað og svo hafa 

þátttakendur borgað smávegis fyrir mat. Kirkjan sér gjarnan um ljósritun og stundum kaffi. 

Gott að hafa námskeiðspakkann aðgengilegan, en hvað á hann að kosta? Einnig kom fram 

ábending um þóknun fyrir leiðbeinendur eins og til dæmis til að standa straum af  

bensínkostnaði, svo leiðbeinendur séu ekki að borga með sér. Nauðsynlegt að ræða þetta.  

Fram kom hjá mörgum fundarmönnum að kr. 100.000,- fyrir venjulegt fólk fyrir Kyrrðardaga 

í Skálholti væri of mikið. Þetta hentaði því einungis þeim sem hafa töluverð fjárráð. Skálholt 

þykir dýr en það virðist vera markmið Kirkjunnar að reka staðinn með hagnaði. Kirkjan hefur 

verið í vandræðum með reksturinn í Skálholti, þar sem kostnaður hefur hækkað mikið.  Borga 

þarf fyrir starfsfólk, mat og gistingu.  

Umræður fóru fram um hvaða fleiri staðir kæmu til greina fyrir Kyrrðardaga. Nefndir voru 

m.a. Hlíðardalsskóli, Skálholtsbúðir og Reykholt. Stjórnin ætlar að leita eftir fleiri stöðum og 

senda fyrirspurnir, því skoða þarf þessa möguleika.  

Mikil umræða um þátttökukostnað við Kyrrðarbæn. Fullyrðing kom fram um að kostnaður 

við Kyrrðardaga gæti verið mun lægri. Þátttakendur gætu skipst á að elda mat og þrífa. Þannig 

væri hægt að ná kostnaði mjög mikið niður. Einn fundarmanna sagðist þekkja dæmi um slíkt, 

en þar væru þátttakendur mun fleiri allt frá 40 upp í 80 manns. 

Hugmynd kom um að þeir sem koma á Kyrrðardaga verði síðar sjálfboðaliðar á 

Kyrrðardögum. Að þjónusta aðra á að vera eðlilegur hlutur, þjónustan sé hluti af batanum. Í 

þjónustu nær maður að gefa til baka það sem maður er að fá, hið gullna jafnvægi.  

Fram kom að ekki eru allir þátttakendur tilbúnir í að standa í matargerð og þrifum á 

Kyrrðardögum því flestir koma á Kyrrðardaga í leit að friði og hvíld. Gott að hafa 

kyrrðardagana fimm til tíu í senn. Gott að hafa val um að vera einn eða tveir í herbergi. Fyrir 

þetta þarf að greiða. 

Bent á að flest stéttarfélög greiða fyrir svona námskeið.   

Rætt um nauðsyn þess að fara í að þýða meira efni um Kyrrðarbænina.  Slíkt kemur til með að 

styðja starfið og styrkja. Mikið er til af efni sem hægt er að þýða, en mikill kostnaður er við 

þýðingar. Því frábært það sem Ingibjörg Elsa er að gera og er hún að færa félaginu og 

Kyrrðarbænastarfinu á Íslandi stóra stóra gjöf með sinni þýðingarvinnu.  
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Finna þarf út hvernig við komum íslensku þýðingunum hennar inn á myndböndin. Þar gæti 

stofnast kostnaður, ef ekki tekst að semja um sjálfboðið starf við það.   

Finna þarf og þjálfa fólk sem stundar Kyrrðarbænina reglulega upp í það að geta tekið yfir ef 

forföll verða. Þannig er hægt að fá fleiri til að leiða Kyrrðarbænastundir. Þetta er mjög 

nauðsynlegt því komið hefur fyrir að Kyrrðarbænastundir falli niður vegna veikinda eða 

annara forfalla umsjónarmanns/-manna. Horfa þarf einnig til bænastarfsins yfir sumartímann. 

Kyrrðarbænastarfi var haldið úti í Lágafellskirkju síðasta sumar og það hefði ekki gengið 

nema með innkomu þeirra sem stunda reglulega bænina sem gátu hlaupið í skarðið fyrir 

umsjónarmenn. Stefnt er að því að halda Kyrrðarbænastarfinu í Lágafellskirkju einnig 

gangandi sumarið 2014, en ekki er vitað um aðrar kirkjur sem hyggjast gera það.   

Útbreiðsla bænarinnar. 

Finnum mikinn meðbyr. Prestastefna verður á Ísafirði í júlí og þar verður Kyrrðarbænin með 

kynningarbás. Í ágúst verður norrænt djáknamót og þar  er verið að biðja okkur um að kynna 

bænina.  

Góður fundur, frábærar umræður og þarfar. Skipst á skoðunum, mismunandi sjónarhorn rædd 

og allt er þetta til að hjálpa okkur að víkka út, styrkjast og halda áfram góðu starfi.  

Fundinn sátu tólf manns. 

Fundarstjóri og fundarritari ganga frá fundargerð, engin athugasemd við það. 

Fundi lauk kl. 20:45. 

 

Guðríðarkirkju, 10. apríl 2014 

Hilmar Bergmann 

Ingigerður Anna Konráðsdóttir 

 


