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Skýrsla stjórnar vegna aðalfundar CO á Íslandi  þann 21. maí 2015 

Útbreiðsla Kyrrðarbænarinnar 

Í dag eru tíu Kyrrðarbænahópar starfandi á Íslandi. Í Lágafellskirkju, Guðríðarkirkju, 

Grenáskirkju, Grindavíkurkirkju, Selfosskirkju, Stórólfshvolskirkju, í kapellu 

Dvalarheimilisins Lundi á Hellu (kom nýr inn á árinu), í kapellu sjúkrahússins á Akureyri, 

Landakirkju Vestmannaeyjum og í Ólafsfjarðarkirkju. Það vantar Kyrrðarbænahópa á marga 

staði á landsbyggðinni til dæmis er enginn hópur á svæðinu frá Vestmannaeyjum að Akureyri 

og enginn á svæðinu frá Ólafsfirði að Reykjavík, enginn á Vestfjörðum né Snæfellsnesi. Í 

Reykjavík er enginn hópur vestan Grensáskirkju eftir að Dómkirkjan datt út.  Æskilegt væri 

að bæta úr þessu og koma á fót Kyrrðarbænastarfi á þessum svæðum.  

Kynning og auglýsingar Kyrrðarbænarinnar 

Kyrrðarbænastarfið er auglýst á heimasíðu Kyrrðarbænarinnar kristinihugun.is, facebook síðu 

félagsins Centering Prayer á Íslandi – Kyrrðarbæn og með vikulegum sendingum á póstlista 

en á þann lista eru í dag skráðir 308 aðilar. Síðast liðið ár hafa bænahópar, kyrrðardaga, 

námskeið og ráðstefnur verið auglýst á þessum síðum og með póstlista. 

Heimasíðan 

Á heimasíðunni er einnig að finna ýmiskonar fræðsluefni um bænina,  reynslusögur og 

upplýsingar um bækur er tengjast bæninni. Upplýsingar um félagið, lög, nöfn stofnfélaga og 

tengill við móðurfélagið CO í USA. Upplýsingar um hverjir eru í stjórn. Fundargerð 

aðalfundar 10.apríl 2014, árskýrsla og skýrsla stjórnar COI fyrir árið 2013-2014. 

Nöfn, símanúmer og netföng tíu leiðbeinenda Kyrrðarbænarinnar koma fram á heimasíðunni 

til að auðvelda þeim sem vilja standa fyrir námskeiðið að velja leiðbeinendur og hafa 

samband við þá.  

Facebook 

Centering Prayer síðan okkar óspart notuð til að auglýsa bænahópa, námskeið, viðburði, 

fréttabréf móðursamtakana og fræðsluefni. Síðan kjörin vettvangur til kynninga. Þar höfum 

við bústað og er það okkar auglýsingaform. Ágætis viðbrögð hafa verið við bústum og er 

þetta ódýrt auglýsingaform (almennt búst kostar 9.000,-).    
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Sjö nýir leiðbeinendur 

 Á árinu 2014 bættust sjö nýir leiðbeinendur í hóp þeirra sem höfðu þá þegar réttindi til að 

halda námskeið í Kyrrðarbæn, samtals eru því 12 aðilar sem hafa réttindi til að halda 

námskeið í Kyrrðarbæn.    

Formannskipti.  

Arndís hætti að eigin ósk sem formaður og Hilmar tók við formannskeflinu á stjórnarfundi 5. 

júní 2014.  

Kyrrðardagar og kyrrðarsamverur 

Árlegir kyrrðardagar vour haldnir í Mosfellskirkju 31.maí og 4. október 2014.  

Þann 6.-9 nóvember 2014 voru haldnir vel heppnaðir kyrrðarbænadagar ásamt kynningu á 

Biblíulegri íhugun (Lectio Divina) í Skálholti. Umsjón með kyrrðardögunum höfðu Ingunn 

Björnsdóttir, sálgætir/ráðgjafi og Sigurbjörg Þorgrímsdóttir, djáknakandidat.  Í okkar huga 

byggjast kyrrðardaga á kyrrð, kyrrð einstaklingsins, hvíld og skjól frá amstri, áreiti og streytu 

hversdagsins. Það var einmitt þetta sem náðist á þessum dögum í Skálholti. 

Kyrrðarsamverur á aðventu voru að venju haldnar í Mosfellskirkju 29. nóvember og 13. 

desember 2014.  

Til stóð að halda Kyrrðardagar núna í byrjun maí og var Skálholt frátekið frá 3.-9. maí, 

áhersla átti að vera á Kyrrðarbænina (Centering Prayer). Umsjónarkonur námskeiðsins ætluðu 

að vera Margrét Guðjónsdóttir, Ingigerður Konráðsdóttir og Arndís G. Berharðsdóttir Linn. 

Því miður fór það svo að fella þurfti dagana niður vegna þátttökuleysis. Það er mikið 

áhyggjuefni að fella þurfi kyrrðarbænadaga niður vegna skorts á þátttöku en heyrst hefur að 

kostnaður fæli fólk frá, fyrsta vikan í maí ekki hentug vegna þess hún innihélt engan 

aukafrídag og einnig að farið var of seint af stað með að auglýsa kyrrðardaganna.    

Námskeið 

Námskeið í Kyrrðarbæn var haldið í Fríkirkjunni í Hafnarfirði 15. nóvember 2014 í umsjón 

Margrétar Scheving og Þorvaldar Halldórssonar.  

Þá var haldið námskeið um Fagnaðarbæn (Welcoming prayer) í Guðríðarkirkju 17.  
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janúar s.l. og höfðu Grétar Halldór Gunnarsson og Sigurbjörg Þorgrímsdóttir umsjón með 

námskeiðinu. 

Námskeið um fyrirgefninguna var haldið í Guðríðarkirkju 7. mars síðastliðinn og höfðu 

Elínborg Gísladóttir og Sigurbjörg Þorgrímsdóttir umsjón með námskeiðinu.  

 

Norrænt djáknamót 

Á norræna djáknamótinu sem haldið var í Keflavíkurkirkju hélt Ragnheiður Jónsdóttir vel 

heppnaðan fyrirlestur um Kyrrðarbænina.  

 

Sumarfrí bænahópa.   

Allir bænahóparnir fóru í sumarfrí síðast liðið sumar fyrir utan einn en  bænahópurinn í 

Lágafellskirkja hélst sínum vikulegu bænastarfi áfram allt síðast liðið sumar. Í sumar verða 

tveir bænahópar starfandi það er að segja í Lágafellskirkju og Guðríðarkirkju.  

 

Kostnaður við námskeið  og námskeiðsgögn  

Stjórn félagsins vill samræmda kostnað við námskeiði í Kyrrðarbæn sem og að samæma þau 

gögn sem afhent eru á námskeiði um bænina.  

Lesefni og stuðningur við iðkendur bænarinnar og samfélag um Kyrrðarbæn 

Ingibjörg Elsa Björnsdóttir er búin að þýða handrit þriggja af sex diskum/myndböndum sem 

notaði eru til eftirfylgdar eftir námskeið um Kyrrðarbæn. Ingibjörg Elsa vinnu þetta í 

sjálfboðavinnu og er félagið afar þakklátt henni fyrir það.  

Nína Leósdóttir tók að sér í sjálfboðavinnu að þýða fyrir félagið bækling um tólf spora starf 

og Kyrrðarbæn. Kyrrðarbænin hefur reynst fólki í tólf spora starfi mjög vel og er bænin góð 

leið til að styrkja vitundarsambandið við Æðri mátt og tengist þannig ellefta sporinu. Félagið 

er afskaplega þakklátt Nínu fyrir vinnu hennar við þýðingu bæklingsins og færir henni bestu 

kveðjur og þakkir fyrir.  
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Að lokum 

Þegar litið er yfir farinn veg er stjórnin ágætlega ánægð með hvernig þróun kyrrðarbænastarfsins hefur 

verið á undanförnum árum. Við merkjum meiri grósku í starfinu en áður hefur verið sem dæmi 

um það má nefna að í Guðríðarkirkju eru sex til átta manns sem mæta að jafnaði í bænahópinn 

hvert sinn og 100% aukning er í heilsársbænahópum það er Guðríðarkirkja verður áfram með 

bænahópinn á fimmtudögum í sumar en hingað til hefur aðeins Lágafellskirkja haldið úti 

kyrrðarbænstarfinu yfir sumartímann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


