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Skýrsla stjórnar vegna aðalfundar CO á Íslandi  þann 10. apríl 2014 

Fyrstu skref nýrrar stjórnar 

31.05.2013 Fyrsti fundur stjórnar var haldinn í húsakynnum Safnaðarheimilis 

Lágafellssóknar. Stjórnin skipti með sér verkum: Arndís G. Bernharðsdóttir Linn formaður, 

Hilmar Bergmann varaformaður, Sigurbjörg Þorgrímsdóttir gjaldkeri, Ingigerður Anna 

Konráðsdóttir ritari, Margrét Guðjónsdóttir meðstjórnandi.  

Stofnaður var lokaður stjórnendahópur á Facebook þar geta stjórnarmeðlimir haft samskipti 

sín á milli, skiptist á skoðunum og komið skilaboðum áfram. Fundargerð stofnfundar, lög 

félagsins og stofnfélagaskrá eru vistaðar þar sem og fundargerðir stjórnarfunda og 

kynningarglærur Kyrrðarbænarinnar. 

Skráning félagsins í fyrirtækjaskrá 

05.06.13 Contemplative Outreach á Íslandi skráð í fyrirtækjaskrá sem félagasamtök og fékk  

við það kennitöluna 450613-1500. Í framhaldi af því var stofnaður bankareikningur í 

Landsbanka Íslands 0114-26-1513. Heimili félagsins er að Kristnibraut 22, 113 Reykjavík. 

Prókúruumboð hefur Sigurbjörg Þorgrímsdóttir. Netfang félagsins er coiceland@gmail.com.  

Í firmaskrá segir: Tilgangur félagsins er að skapa samfélag um kyrrðarbæn, að stuðla að 

útbreiðslu bænarinnar, bjóða upp á kyrrðardaga, lesefni og stuðning við iðkendur bænarinnar. 

Tilkynning um stofnun CO á Íslandi sent til móðursamtakanna 

Í janúar s.l. var tilkynningin um stofnun félagsins send til móðursamtaka CO í USA ásamt 

stofnfélagaskrá.    

Fundir stjórnar 

Stjórnin hefur fundað einu sinni í mánuði frá ágúst 2013 að frátöldum desember mánuði. 

Útbreiðsla bænarinnar 

Heimasíða 

Heimasíða Kyrrðarbænar er kristinihugun.is og er síðan óspart notuð til kynninga og 

auglýsinga. 
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Þar eru upplýsingar um bænahópa, bænastundir, kyrrðardaga og námskeið. Fræðsluefni um 

bænina,  reynslusögur og upplýsingar um bækur er tengjast bæninni. Upplýsingar um félagið, 

lög, nöfn stofnfélaga og tengill við móðurfélagið CO í USA.  

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 hafa í höndum kennslu á bæninni og geta haft samband með 

auðveldum hætti við þann aðila er þeir óska.  

Áherslan á Facebook  

Facebook síða Kyrrðarbænarinnar stofnuð: Centering Prayer á Íslandi – Kyrrðarbæn enda 

Facebook kjörinn vettvangur og öflugt tæki til að setja inn uppbyggilegt efni fyrir 

facebookfélaga. Þar eru auglýsingar sem snúa að félaginu eins og til dæmis um aðalfund 

félagsins. Kyrrðarbæna stundir og námskeið auglýst og sett inn fræðslu- og kynningarefni sem 

tengist bæninni sem dæmi má nefna grein Arndísar sem birtist í Bjarma. Þar er bókin 

,,Vakandi hugur, Vökult hjarta auglýst sem og Kyrrðardagar. 

Facebook leikur var á síðunni og var vinningshafi dreginn úr pottinum á Kyrrðardögum í 

Skálholti í febrúar s.l. Vinningshafi hlaut í verðlaun bókina ,,Vakandi hugur, Vökult hjarta.“ 

Leikurinn stuðlaði að því að 50% aukningu vina síðunnar. 

Námskeið 

Námskeið í Kyrrðarbæn voru haldin í: 

Víðistaðakirkju og Langholtskirkju í október s.l. 

Guðríðarkirkju og Landakirkju í nóvember s.l. 

Kvennakirkjunni í janúar s.l. 

Grindavíkurkirkju í febrúar s.l. 

Lindakirkju og Ólafsfjarðarkirkju í mars s.l. og voru kyrrðarbænahópar stofnaðir í báðum 

kirkjunum í kjölfarið.  

Fræðsla og umræður um Fagnaðarbæn (Welcoming Prayer) var haldið í Guðríðarkirkju í 

ágúst s.l. 
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Námskeið með Fyrirgefningunni var haldið í Guðríðarkirkju í mars s.l. 

Kyrrðardagar  

Kyrrðardagur var haldinn í: 

Í Mosfellskirkju í september s.l.  

Á Hvolsvelli í október s.l. 

Tveir kyrrðardagar í Mosfellskirkju í desember s.l. 

Skálholti í  21.-23. febrúar s.l. með Lectio Divina 

Kostnaður við námskeið  og námskeiðsgögn  

Vilji stjórnar er til að samræmda kostnað við námskeiði í Kyrrðarbæn sem og að samæma þau 

gögn sem afhent eru á námskeiði um bænina. Stjórn félagsins hefur því ákveðið að kalla 

saman með leiðbeinendum og þeim sem stýra Kyrrðarbænahópum til að ræða þessi mál.  

Lesefni og stuðningur við iðkendur bænarinnar og samfélag um 

Kyrrðarbæn 

Þýðing á fræðslumyndböndum og pakka 

Félagið er að láta þýða diska/ myndbönd sem notaðir eru til eftirfylgdar eftir námskeið um 

Kyrrðarbæn.  Um er að ræða 6 kafla og er hver kafli 30 mínútur. Ingibjörg Elsa Björnsdóttir 

hefur tekið verkið að sér í sjálfboðavinnu. Við erum mjög ánægð með að þessi vinna er farin 

af stað og færum við Ingibjörgu Elsu kærar þakkir fyrir hennar framlag til 

Kyrrðarbænastarfsins með þessa þýðingavinnu sem er mjög þörf enda auðveldara fyrir 

Íslendinginn að nálgast efnið á sínu tungumáli og við metum vinnuframlag hennar mjög 

mikils.   

Kyrrðarbænarhópar 

Starfandi Kyrrðarbænarhópar eru ellefu. Kyrrðarbænarstundir eru í Selfosskirkju og 

Lindakirkju á mánudögum. Í Grindavíkurkirkju og Stórólfshvolskirkju á Hvolsvelli á 

þriðjudögum. Í Lágafellskirkju, Ólafsfjarðarkirkju, kapellu sjúkrahússins á Akureyri, 

Dómkirkjunni og Landakirkju Vestmannaeyjum á miðvikudögum. Í Guðríðarkirkju og 

Grensáskirkju á fimmtudögum.  



4 
 

Leshópur er starfandi í Guðríðarkirkju í tengslum við Kyrrðarbænina þar. 

Að lokum 

Þegar litið er yfir fyrsta starfsárs félagsins er stjórnin mjög ánægð með hvernig til hefur tekist 

og með þann árangur sem hefur náðst. Mikil gróska er í Kyrrðarbænastarfinu og við merkjum 

aukinn áhuga almennings á hugleiðslu og þar með talið kristinni hugleiðslu. Eins og kom fram 

eru Kyrrðarbænahópar orðnir ellefu og við sjáum bænastarfið breiðast út ekki bara hér á 

höfuðborgarsvæðinu heldur einnig út um landsbyggðina sem er mjög ánægjuleg þróun. En við 

viljum meira, við viljum að sem flestir fái að njóta þessarar yndislegu bænar og áhrifa hennar 

sem kemur svo vel fram í innri ró, friði, gleði, æðruleysi, betri líðan og því að lifa á líðandi 

stund þar sem veraldleg lífsgæði skipta minna máli en andleg. 

Við í stjórninni hlökkum til að taka á móti öðru starfsári og þeim ævintýrum sem því fylgir.       

Reykjavík 10. apríl 2014  

Stjórn CO á Íslandi 

 


