
 
Ársskýrsla Kristilegra skólasamtaka, KSS  

veturinn 2013-2014 

Flutt á aðalfundi þann 5. apríl 2014 

 

Inngangur 

Ný stjórn var kjörin þann 20. apríl 2013 á aðalfundi KSS og voru þá kosin í stjórn: 
 

Birkir Bjarnason, tónlistarfulltrúi 

Hans Patrekur Hansson, samfélags- og kynningarfulltrúi 

Jóhanna Elísa Skúladóttir, ritari, kynningarfulltrúi og varaformaður 

Karítas Pálsdóttir, formaður 

Páll Ágúst Þórarinsson, gjaldkeri 

 

Enginn af nýkjörnu stjórnarmeðlimunum höfðu áður setið í stjórn nema Páll Ágúst 
Þórarinsson. Stjórnin tók formlega við starfsemi félagsins þann 27. apríl 2014. 
 

1. KSS fundir 

KSS hélt fundi sína á laugardagskvöldum kl. 20:30 í húsi KFUM & KFUK að Holtavegi 
28 líkt og undanfarin ár. Yfir veturinn voru haldnir 34 fundir og meðalmæting var 51 
manns. Sitjandi stjórn á þó enn eftir að sjá um fjóra fundi sem ekki verða skráðir í 
ársskýrslu þessa árs. Yfir sumarið voru haldnir 11 fundir í umsjá sumarstjórnar.  
 

2. Bænastundir 

Á fyrstu vikum nýrrar stjórnar voru bænastundir haldnar á Holtaveginum. Eftir nokkrar 
vikur voru þær síðan haldnar í heimahúsum stjórnarmeðlima til skiptis. Eftir 
bænastundirnar var horft á Disney mynd sem hluti af endurvakningu Disneyklúbbs KSS. 
Bænastundirnar voru haldnar á þriðjudögum kl. 20:15 og var meðalmæting á 
haustönninni 5 manns. Eftir jól var þessu hins vegar breytt því KSS leigði íþróttasal 
Laugarnesskóla á fimmtudögum kl: 21:00-22:00. Fyrirkomulagið hefur verið þannig að 
fólk mætir og spilar íþróttir og síðustu mínúturnar fara í að hafa bænastund. 
Meðalmæting á bænastundir hefur aukist til muna og er á vorönninni 12-13 manns. 

 



3. Nýir starfsmenn 

Í haust hætti þáverandi eldri fulltrúi, Jóhanna Sesselja Erludóttir, störfum. Sólveig 
Reynisdóttir  var þá valinn nýr eldri fulltrúi KSS, skipaður af stjórn KSH.  Starfsmaður 
KSH, Jón Ómar Gunnarsson, fór í ársleyfi og var því nýr starfsmaður ráðinn af KSH og 
KFUM & KFUK í hans stað. Það var hún Magnea Sverrisdóttir. Við þökkum Magneu og 
Sólveigu fyrir vel unnin störf og góða hjálp á þessu fyrsta ári þeirra.  
 

4. Skólamót 

Kristileg skólamót voru haldin vor og haust líkt og undanfarin ár. 

 

Haustskólamót 2013 

Haustskólamót var haldið helgina 4.- 6. október í Vatnaskógi og bar yfirskriftina „Lát 
engan líta smáum augum á æsku þína” (1. Tím. 4:12).  Aðsóknin var afar góð, en 66 voru 
skráðir á mótið. Alls komu 79 manns að mótinu á einhvern hátt. 
 

Ræðumenn: 

 Guðjón Andri Reynisson (Breytendur, Changemakers) 

 Irma Sjöfn Óskarsdóttir (Sjálfsstyrking)  

 Karl Jónas Gíslason (Trúarleg fyrirmynd) 

 Magnea Sverrisdóttir (Kærleikur) 

 Elías Bjarnason var með kynningu á trúvörn sem hluta af workshop. 

 

Leiðarar: 

 Anna Bergljót Böðvarsdóttir 

 Anna Elísa Gunnarsdóttir 

 Arnór Heiðarsson 

 Bogi Benediktsson 

 Magnea Sverrisdóttir 

 Ólafur Már Lárusson 

 Sólveig Reynisdóttir 



  

Eldhússtarfsfólk 

 Dagrún Linda Bjarkardóttir 

 Karl Jónas Gíslason 

   Ragnheiður Guðmundsdóttir (Ráðskona) 
 

Vorskólamót 2014 

Vorskólamótið verður haldið dagana 16.-19. apríl n.k. í Vatnaskógi og ber yfirskriftina 
„Trúarganga”. Skráning á mótið hófst þann 22. mars og virðist þátttakan ætla að vera góð. 
Ræðumenn verða þau Elín Elísabet Jóhannsdóttir, Henning Emil Magnússon, Hrund 
Þórarinsdóttir og Magnea Sverrisdóttir. 
 

5. Nýjársnámskeið 

Helgina 3.-5. janúar 2014 var nýársnámskeið haldið í Ölveri. Yfirskrift námskeiðisins 
var ,,24/7" og voru þátttakendur 26 talsins. Nýjársnámskeiðsnefnd sá um alla 
skipulagningu á námskeiðinu.  
 

Nefndina skipuðu: 

 Benjamín Gísli Einarsson 

 Berglind Ólafsdóttir 

 Harpa Vilborg Ragnarsdóttir Schram 

 Matthías Guðmundsson 

 Sara Lind Sveinsdóttir 

Ræðumenn: 

 Auður Pálsdóttir 

 Guðni Már Haraldsson 

Magnea Sverrisdóttir 

Leiðarar: 

 Arnór Heiðarsson 

Hilmar Einarsson 



 Magnea Sverrisdóttir 

  

Eldhússtarfsfólk: 

 Auður Pálsdóttir 

 Bjargey Þóra Þórarinsdóttir 

 

6. Sæludagar í Vatnaskógi. 

KSS stóð ekki fyrir mikilli unglingadagskrá á Sæludögum sem þetta árið voru haldnir 
helgina 1.-4. ágúst 2013. Ástæðan var sú að á sama tíma lögðu fjölmargir KSS-ingar leið 
sína til Prag á Evrópumót KFUM & KFUK. Einhver dagskrá var þó í boði; m.a. var 
boðið upp á grillaða sykurpúða og heita potta á föstudagskvöldinu og hljómsveitin 
Tilviljun? var með velheppnað ball á á laugardagskvöldinu. 

 

7. KSS fundur á Menningarnótt 

KSS tók þátt í dagskrá Menningarnætur þann 24. ágúst með ,,Opnum KSS fundi” í 
hátíðarsal Menntaskólans í Reykjavík. Á viðburðinum voru um 110 manns. 
Sérstök ,,Menningarnætur-nefnd” skipulagði fundinn en í nefndinni voru Karítas 
Pálsdóttir og Markús Bjarnason (núverandi KSS-ingar); Anna Bergljót Böðvarsdóttir 
(núverandi KSF-ingur); Anna Magnúsdóttir, Laura Scheving Thorsteinsson, Magnús 
Pálsson og Þórarinn Björnsson (fyrrverandi KSS-ingar). Á dagskrá var meðal annars 
tónlist í umsjá KSS-inga undir stjórn Markúsar Bjarnasonar, Þór Bínó Friðriksson var 
með óvænta uppákomu, stutt fræðsluerindi um upphaf Kristilegra Skólasamtaka var í 
boði Þórarins Björnssonar og hugleiðing í umsjá Magneu Sverrisdóttur. Stjórnandi 
fundarins var Karítas Pálsdóttir. Auk þess var boðið upp á nýstárlegan Reykjavíkurratleik 
eftir fundinn. Gaman væri að endurtaka þetta að ári. 

 

8. Messur 

KSS tók þátt í Tómasarmessu þann 30. mars og hafði Birkir Bjarnason umsjón með 
tónlistinni. Hans Patrekur Hansson, Harpa Vilborg Ragnarsdóttir Scram, Jón Guðmann 
Pálsson og Sara Lind Sveinsdóttir spiluðu og sungu. 

 

9. Jólatónleikar KSS 

Stórsveit KSS hélt jólatónleika þann 21. desember 2013. Tónleikarnir voru vel sóttir en 
það hefði þó verið gaman að sjá aðeins fleiri. Tónleikarnir heppnuðust gríðarlega vel og 



var dagskráin fjölbreytt. Stefnt er á að endurtaka þetta að ári. Birkir Bjarnason 
tónlistarfulltrúi sá um skipulagningu tónleikanna. Stórsveitina skipuðu:  

 %  Birkir Bjarnason – Píanó 
 

 %  Dagur Adam Ólafsson – Trompet 
 

 %  Gríma Katrín Ólafsdóttir – Trompet 
 

 %  Hugrún Helgadóttir – Þverflauta 
 

 %  Íris Andrésdóttir – Söngur 
 

 %  Jóhanna Elísa Skúladóttir – Söngur 
 

 %  Jónas Sturla Gíslason – Trommur 
 

 %  Jón Guðmann Pálsson – Bassi 
 

 %  Markús Bjarnason – Gítar 
 

 %  Marta Andrésdóttir – Þverflauta 
 

 %  Mirra Kristín Ólafsdóttir – Þverflauta  

 

10. Þorláksmessustund 

Hin árlega Þorláksmessustund í umsjá KSS og KSF var haldin í séra Friðrikskapellu að 
Hlíðarenda þann 23. desember 2013. Magnea Sverrisdóttir flutti jólahugvekju og var 
tónlistin í höndum hljómsveitarinnar Tilviljun?. Einnig flutti stórsveit KSS tvö atriði af 
jólatónleikum sínum. Stundin var vel sótt og fylltist kapellan af fólki, ungu sem öldnu. 
Fulltrúar KSS í Þorláksmessustundarnefnd voru þær Hugrún Helgadóttir, Þórhildur 
Einarssdóttir og Steinunn Anna Másdóttir. 

 

11. Vinnuferðir í verkfalli framhaldskólakennara 

KSS fór í vinnuferð bæði í Vatnaskóg og Vindáshlíð í verkfalli framhaldskólakennara. 
Ferðirnar voru KSS-ingum að kostnaðarlausu en KSS-ingar fengu mat, gistingu í eina 



nótt og afnot af íþróttahúsi og heitum pottum, gegn vinnuframlagi við þrif og viðhald. 16 
fóru í Vatnaskóg 26.-27. mars og 10 í Vindáshlíð 1.-2. apríl.  

 

12. Eignir 

 %  Myndavél KSS hefur verið notuð mikið í vetur og hafa 
myndir verið settar inn á fésbókarsíðu félagsins af hinum ýmsu atburðum sem 
KSS hefur staðið fyrir.  

 %   Einnig á félagið DSLR myndavél sem hefur ekki verið 
notuð í vetur og hefur ekki tekist að selja.  

 %  Myndbandsupptökuvél sem er orðin gömul og hefur ekkert 
verið notuð í nokkur ár.  

 %  Harður diskur sem inniheldur gamlar myndir og hefur ekki 
verið notaður lengi. 

 %  Hub, sem notað er á tölvusamkomum. 

 

 

13. Annað 

 · Í vetur var starfræktur Biblíuleshópur. Umsjón með hópnum höfðu 
hjónin Magnús Pálsson og Lára Scheving Thorsteinsson, og hittist hópurinn á 
heimili þeirra annan hvern fimmtudag klukkan 20:30 fyrir jól en annan hvern 
þriðjudag klukkan 20 eftir jól. Dagsetningunni var breytt vegna KSS íþróttanna. 
Alls voru þetta 13 skipti og meðalmæting var 6-7 manns. 

 · Þetta stjórnarárið var lögð áhersla á að bjóða jöfnu hlutfalli kvenna 
og karla á ýmsum aldri að sinna ræðumannahlutverkinu á KSS fundum. Með 
þessu var leitast við að stuðla að fjölbreyttum fyrirmyndum fyrir KSS-inga. 

 · Í haust var KSS boðið að hafa sjoppuna opna eftir 
sunnudagssamkomur KFUM & KFUK. Er þetta mikil tekjulind fyrir félagið og 
hefur tekist afar vel. Samviskusjoppan hefur einnig verið starfrækt á skrifstofu 
þjónustumiðstöðvar KFUM & KFUK á Holtaveginum í vetur. 

 · Stofnaður var nýr klúbbur, Sokkaklúbbur KSS, sem ber nafnið 
Snotri Sokkaklúbbirinn, eða SSK. Hefur hann staðið fyrir nokkrum fundum þar 
sem allir mæta í litskrúðugum sokkum. Meðal þess sem meðlimir félagsins hafa 
gert saman er að fara í bíó og halda spilakvöld. 

 



14. Nefndir 

Hinar ýmsu nefndir hafa starfað innan félagsins í vetur. 

 

14.1 Árshátíðarnefnd 

Árshátíð KSS og KSF var haldin þann 15. mars 2014 í safnaðarheimili Háteigskirkju. 
Þemað var neon og var salurinn skreyttur í neon litum en einnig voru glow sticks á 
ballinu. Alls keyptu 63 miða á árshátíðina, maturinn var í höndum Karls Óskars 
Hjaltasonar og veislustjórar voru þau Arnar Ragnarsson og Perla Magnúsdóttir. Stjórnir 
KSS og KSF voru með skemmtiatriði á árshátíðinni og eftir hana var ball og síðan partý í 
heimahúsi. 

Nefndina skipuðu: 

 Áslaug Dóra Einarsdóttir (KSF) 

 Dögg Hólm Bjarnadóttir (KSS)  

 Guðrún Mira Ragnarsdóttir (KSS) 

Ólöf Birna Sveinsdóttir (KSF) 

Þorjörg Erna Mímisdóttir (KSS) 

Þórhildur Einarsdóttir (KSS) 

 

14.2 Kynningarnefnd 

Í haust voru haldnir tveir kynningarfundir líkt og undanfarin ár, fyrst þann 14. september 
og svo 21. september. Búin voru til tvö kynningarvideo og þeim dreift á netinu. Félagið 
var einnig kynnt í unglingaflokkum sumarbúða KFUM og KFUK í Vatnaskógi og skilaði 
það miklum árangri. Einnig voru haldnir tveir kynningarfundir eftir jól, 1. og 15. febrúar. 
Þá voru líka gerð kynningarvideo. 

Nefndina skipuðu: 

 Hans Patrekur Hansson 

 Heiðbjört Arney Höskuldsdóttir 

 Jóhanna Elísa Skúladóttir 

 Markús Bjarnason 

 



14.3 Ritnefnd Okkar á milli 

Ritnefndin var ekki starfrækt þetta stjórnarár vegna lítils áhuga KSS-inga á nefndinni.  

 

14.4 Samfélagsnefnd 

Samfélagsnefnin var ekki mjög virk í ár. Stjórnin hjálpaði mikið til við skipulagningu 
atburða eftir fund.  

Nefndina skipuðu: 

 Hans Patrekur Hansson 

 Íris Andrésdóttir 

 Marta Andrésdóttir 

 Ögmundur Ísak Ögmundsson 

 

14.5 Skemmtinefnd 

Skemmtiatriði var á nánast hverjum einasta fundi, t.d. myndbandsklippur, leikþættir, 
leikir og fleira. 

Nefndina skipuðu: 

 % Heiðbjört Arney Höskuldsdóttir 

 % Gríma Katrín Ólafsdóttir 

 % Markús Bjarnason 

 

14.6 Sjoppustjórn 

Sjoppan var opin eftir KSS-fundi á laugardögum í vetur eins og fyrri ár. Stjórn KSS sá 
alfarið um sjoppuna í ár, þó með hjálp nokkurra félagsmanna. 

 

14.7 Sumarstjórn 

Sumarstjórn sá um skipulagningu funda yfir sumartímann.  

Nefndina skipuðu: 

 Guðjón Ingi Hugi Eiríksson 



 Harpa Vilborg Ragnarsdóttir Schram 

 Heiðbjört Arney Höskuldsdóttir 

 Ingibjörg Lóreley Zimsen Friðriksdóttir  

  

14.8 Tónlistarfulltrúar 

Tónlistin í vetur tókst með eindæmum vel. Tónlistarfulltrúi ásamt Birki Bjarnasyni var 
Markús Bjarnason. Hópurinn sá um skipulagningu tónlistar á fundum sem og öðrum 
atburðum félagsins. Þeim til aðstoðar var mikið af söng- og tónlistarfólki úr KSS ásamt 
tæknimönnum úr tæknideild KFUM og KFUK. 

 

14.9 Vefnefnd 

Vefnefnd sá um að halda utan um heimasíðu félagsins líkt og síðustu ár.  

Nefndina skipuðu: 

 Páll Ágúst Þórarinsson 

 Unnar Freyr Erlendsson 

ásamt aðstoð frá Guðmundi Karli Einarssyni. 

Lokaorð 

Markmið þessarar skýrslu er að veita innsýn í starf Kristilegra skólasamtaka veturinn 
2013-2014. Stjórn KSS þakkar það traust sem henni hefur verið sýnt og vonar að árið hafi 
verið ánægjulegt fyrir alla félagsmenn. Á síðustu árum hefur starf KSS verið í dálítilli 
lægð en hefur vaxið til muna þetta ár og við trúum að félagið muni gera það áfram um 
ókomna tíð. Með félagsmönnum mun KSS eiga bjarta framtíð. Stjórn KSS vill þakka 
öllum sem komið hafa að starfi félagsins á einhvern hátt, hvort sem það var með 
nefndarstörfum, tónlistarstörfum, tæknistörfum, ræðustörfum, þátttöku í gjafakerfi 
félagsins eða einhverju öðru sem snertir félagið, t.d. að mæta á viðburði KSS. Guð blessi 
ykkur. 

 

Reykjavík, 5. apríl 2014 

 

___________________________                 _____________________________ 

Karítas Pálsdóttir, formaður.                                  Jóhanna Elísa Skúladóttir, ritari.  



 


