
Skýrsla um ráðstefnu um kyrrðarstarf 2014 

  

Inngangur 

Á kirkjuþingi 2013 var skipaður 3ja manna hópur til að gera tillögur um eflingu kyrrðarstarfs.  Í hópinn 

voru skipuð Katrín Ásgrímsdóttir, Guðrún Eggertsdóttir og Vigfús Ingvar Ingvarsson.  Hópurinn var í 

starfi sínu fljótlega sammála um að mikilvægt væri að slíkar tillögur yrðu unnar í samstarfi við 

grasrótina og því var ákveðið að efna til málþings þar sem stefnt yrði saman fólki með tengsl við 

mismunandi leiðir í íhugun og kyrrðarstarfi.  Tilgangurinn væri að tengja fólk betur saman og auka 

yfirsýn auk þess að heyra viðhorf fólks til þess hvar við værum stödd og hvernig við viljum þróa starfið 

og leita nýrra leiða. 

Málþingið var haldið í Neskirkju, laugardaginn 18. október 2014. Dagskráin var eftirfarandi: 

Kl. 10:00 Setning  

 Erindi: 

 Kyrrðarstarf í Skálholti Þorvaldur Karl Helgason 

 Lectio Divina, skóli orðsins María Ágústsdóttir 

 Kyrrðarbæn Guðrún Eggertsdóttir 

 Hefðin frá Ignatíusi Vigfús Ingvar Ingvarsson 

 Læknandi íhugun  Sigríður Hrönn Sigurðardóttir 

 Pílagrímagöngur Elínborg Sturludóttir 

 12 sporin-andlegt ferðalag Margrét Eggertsdóttir 

 Kyrrðardagur í söfnuði Sigurður Árni Þórðarson 

Kl. 12:00 Matarhlé 

Kl. 12:30 Hópastarf 

Kl. 13:30 Kaffisopi 

Kl.13:45 Kynning á niðurstöðum hópa 

Kl. 14:45 Lok og kynning á hvað tekur nú við 

Kl. 15.00  Ráðstefnuslit 

Alls sóttu 20 manns málþingið (ráðstefnuna).  Undir liðnum „hópavinna var fólki skipt í 3 hópa og 

voru menn beðnir um að svara spurningunum: 

Staða og framtíð kyrrðarstarfsins.  

Hvað vantar?  

Vannýttir möguleikar? 



Möguleikar á sameiginlegum umræðuvettvangi og sameiginlegri miðlun þess sem í boði er af 

kyrrðarstarfi í kirkjum landsins. 

Fyrirlestrarnir voru teknir upp og er ætlunin að klippa glærurnar inn þannig að þeir verði aðgengilegir 

á netinu. 

Hér er ætlunin að taka saman niðurstöður hópanna og punkta sem komu fram í hópavinnunni og 

umræðunum á eftir.  Auk þess verða gerðar tillögur um næstu skref  

Samvinna og miðlun inn á við 

Rætt var um að æskilegt væri að við samnýttum krafta okkar.  T.d. með því að auglýsa hvert hjá öðru, 

nýta tengslanet hvers annars.  Áhersla á það sameiginlega frekar en það sem aðgreinir.   

Rætt var um möguleikann á því að stofna tengslahóp í því samhengi.  Lögð var áhersla á að 

kyrrðarstarfið væri í eðli sínu grasrótarstarf og það þyrfti að varðveita og styrkja.  Þó var einnig 

nefndur sá möguleiki að til staðar væri eitthvað miðlægt, t.d. starfsmaður í hlutastarfi. 

Þó að við séum grasrótarhreyfing þá þurfum við að hafa frumkvæði við að vekja á okkur athygli.  

Bjóða krafta okkar gagnvart söfnuðunum.  Einnig er mikilvægt að opna leiðir úr hinum ýmsu hópum 

safnaðarstarfs og inn í kyrrðarstarfið.  Í því sambandi var sérstaklega rætt um tengsl inn í 12 spora 

starfið. 

Þar sem málþingið var tekið upp opnar það möguleika á kynningu víðs vegar um land og í ýmsu 

samhengi, bæði á netinu og inni í söfnuðum. 

Mikilvægi internetsins fer vaxandi í miðlun á fræðsluefni og upplýsingum.  Til staðar eru síður eins og 

www.pilagrimar.is og www.kristinihugun.is auk þess sem kristinihugun.is er á facebook.  Rætt var um 

möguleikana á að stofna síðu eða tengingu þar sem hægt væri á einum stað að sjá allt það sem í boði 

er í kristnu kyrrðarstarfi.  Þar gætu verið upplýsingar um viðburði og tenging inn á aðrar síður þar sem 

frekari fræðsla væri.  Einnig var rætt um að geta á einum stað fengið yfirlit yfir hinar ýmsu leiðir í 

kristnu kyrrðarstarfi og íhugun sem hjálpaði fólki til að velja sér sína leið.  Einnig var rætt um að við 

miðluðum hvert fyrir annað inni á sérhæfðari síðum.  Mikilvægt er líka að fólk finni auðveldlega 

síðurnar okkar og að við þurfum að skoða hvaða leitarorð á að skrá. 

Miðlun út á við 

Mikið af fólki er andlega leitandi og stór hópur þess leitar ekki inn í kristna söfnuði í sinni leit.  Trúin er 

mörgum hindrun og formlegt, hefðbundið kirkjustarf virkar oft ekki aðgengilegt og mikilvægt er að 

mæta fólki þar sem það er statt.  Setja þarf fram mismunandi tilboð og það þarf að setja leiðirnar og 

ávinninginn fram á máli sem fólk skilur. Í þessu samhengi þarf að hafa margt í huga.  Upplýsa þarf fólk 

um mismuninn á kristinni íhugun og austurlenskri.  Einnig þarf mismunandi leiðir til að ná til yngra 

fólks og eldra fólks.  Í þessu samhengi þarf að hafa í huga atriði eins og tíma, nálægð og kostnað. Fólk 

er leitandi með tilgang og merkingu í lífi sínu, hvernig getum við náð til þess, hvað höfum við að bjóða 

og hvernig matreiðum við það?  Við erum að miðla andlegum veruleika og þurfum að opna leiðir að 

starfinu og við þurfum að þora að bjóða fram leiðir kirkjunnar. 

Hvernig nálgumst við fólk á nógu aðlaðandi og einfaldan hátt og bjóðum mismunandi aðkomu fyrir 

mismunandi hópa.  Í þessu samhengi var t.d. nefnt hvernig Sinfóníuhljómsveit Íslands hefur lagt sig 

fram um að nálgast mismunandi aldurshópa með klassíska tónlist.  Einnig var rætt um markhópa eins 

og t.d. ferðamenn og tengingu við heilsutengda þjónustu. 

http://www.pilagrimar.is/
http://www.kristinihugun.is/


Kyrrðarsetur og starfsfólk 

Miðlun þarf líka að fara fram „maður á mann“ og persónuleg tengsl verða alltaf mikilvæg leið til að 

miðla starfinu.  Einnig er mikilvægt að mæta fólki á faglegan hátt og þar skiptir máli að leiðbeinendur 

séu þjálfaðir.  Bent var á Finnland í því samhengi en þar hafa leikmenn markvisst verið þjálfaðir sem 

kyrrðarstarfsleiðtogar.  Við þurfum að vanda okkur vel þarna, þjálfa fólk til að leiða og halda 

kyrrðardaga.  Passa gæðin vel, að það séu þjálfaðir leiðbeinendur sem hafa fengið fræðslu um 

kyrrðarstarf og viðburðastjórnun. 

Einnig var nokkuð rætt um staði þar sem boðið er upp á kyrrð, íhugun og fræðslu.  Rætt var um 

Skálholt í því samhengi en þar hefur verið ákveðin miðstöð kyrrðarstarfs og þann stað mætti nýta 

betur.  Einnig voru fleiri staðir nefndir s.s. Langamýri, Hólar, Hlíðardalsskóli, Eiðar, Eyjólfsstaðir, 

Grótta, Viðey, Heilsuhælið í Hveragerði, Möðruvellir í Hörgárdal og Holt í Önundarfirði.  Einnig var 

rætt um möguleika eins og eins manns kyrrðarsetur, einbúasetur upp á slíkt er t.d. boðið að Hjalla við 

Laugar í Þingeyjarsýslu. 

Einnig var rætt um fræðslumiðstöð.  Í Danmörku eru t.d. pílagrímamiðstöðvar.  Þar er hægt að fá 

upplýsingar um leiðir og aðferðir í boði. 

Mikilvægt er að í þéttbýlinu séu líka kyrrðarsetur þar sem fólk á auðvelt með að finna athvarf þar sem 

þörfum um innri frið er mætt. Mikilvægi þess að kirkjur séu opnari, auglýst opnun.  Finnur fólk þar 

það sem það leitar að – er hægt að mæta fólki þar?  Boðið hefur verið upp á kyrrðardaga t.d. í 

Neskirkju og í Lágafellskirkju.  Einnig var bent á stað eins og kapelluna í Grensáskirkju sem tilvalinn 

stað sem athvarf í þéttbýlinu. 

Einnig var á málþinginu rætt um leiðir til lækninga í gegnum kyrrðarstarf, sérstaklega var kynnt leið 

sem heitir Immanuel.  

Hvað svo? 

Eigum við að hittast aftur, hittast að ári í Skálholti yfir nótt – vinnufundur. 

Á nefndin að vinna áfram, er vilji fyrir áframhaldandi samstarfi? 

Senda skýrsluna – kirkjuþing, biskup. 

Tengslahóp til að vinna að framgangi kyrrðarstarfs í kirkjunni. 

Nefndin skili tillögu að farvegi áfram. 

Draga saman þessa þætti áfram, upplýsingar um hópana. 

Útdrátt um leiðirnar og hvar meiri upplýsingar finnast. 

Hvar setjum við fyrirlestrana inn? – Netsíður. 

Bókalisti – fá bókalista frá fyrirlesurum. 

 


