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Með leyfi Páls er hér birt-
ur hluti ávarpsins en það 
má lesa í heild sinni á vef 

þjóðkirkjunnar, www.kirkjan.is
„Það er mér sérstök ánægja að 

standa hér í dag í þessari glæsilegu 
kirkju fyrir framan ykkur. Tilefn-
ið er líka einstaklega ánægjulegt. 
Biskup Íslands, frú Agnes M. Sig-
urðardóttir, greindi frá því í apríl 
síðastliðnum að ákveðið hefði verið 
að safna fyrir línuhraðli á Land-
spítalanum, en hún tók þá ákvörð-
un að hvetja söfn-
uði landsins til að 
safna fyrir þessu 
tæki í samráði við 
f yrrverandi for-
stjóra. Línuhraðall 
er grundvallartæki 
v ið geisla með-
ferð á öllum teg-
undum af krabba-
meini, algjörlega 
nauðsynlegt við 
nútíma lækning-
ar, en líka ákaflega 
dýrt tæki og kostar 
hundruð milljóna 
króna. Landspít-
alinn einn og sér á 
sínum ríkisfjárlög-
um hefur ekki bol-
magn til að fjár-
magna svona tæki 
að fullu og þarf 
að reiða sig á gjaf-
mildi og hlýhug 
borgaranna um 
margar nýjung-
ar og þetta er með dýrustu tækja-
kaupum sem ráðist hefur verið í. Því 
var það ómetanlegt að biskup skyldi 
taka þessa ákvörðun og frábært og 
í raun ótrúlegt að verða vitni að því 
síðan hvernig kirkjur landsins og 
söfnuðir hafa tekið sig saman og 
efnt til söfnunar, samskota og átaks 
til að leggja málefninu lið.“ […

„Landspítali snýst um almanna-
heill og er lykilhlekkur í heilbrigðis-
kerfinu og þar með í því samfélagi 
sem við viljum eiga. En af því að 
hann er stór og af því að það kostar 
mikla peninga að reka hann og af 
því að það er flókið að byggja hann 
upp, þá er eins og stjórnvöld veigri 
sér stundum við verkinu. Þegar á 
stangast vel afmarkaðir sérhags-
munir annars vegar og almanna-
heill hins vegar þá kennir reynsl-
an okkur að almannaheillin víkur 
oftar, því miður. Sá niðurskurð-
ur sem þjóðarsjúkrahúsið hefur 
þurft að þola undanfarinn ára-
tug er með ólíkindum og okkur 
sem þjóðfélagi til skammar. Spítal-
inn hefur sparað ríkinu 41,7 millj-
arða króna með niðurskurði und-
anfarin 6 ár og er nú kominn að 
fótum fram – er það það sem við, 
fólkið í þessu landi, vildum? Þrátt 
fyrir tiltekin áform í aðdraganda 

kosninga þá tala verkin  og það er 
ljóst að stefnumörkun stjórnvalda 
í raun undanfarinn áratug hefur 
orðið sú að veikja þjóðarsjúkra-
húsið og draga úr þjónustu þess. Ég 
vona svo sannarlega að botninum 
sé náð og komið sé að því að veita 
Landspítalanum þá viðspyrnu og 
það fé sem hann þarf til að rækja 
sitt hlutverk af sóma, með stoltu og 
vel höldnu starfsfólki, sem sinnir 
hinum sjúku í nútíma byggingum 
með nútíma tæki.

Þess vegna, í 
þessu ljósi, er ein-
staklega ánægju-
leg t að sk y nja 
þann velvilja og 
skilning sem söfn-
uðir landsins sýna 
hlutverki Land-
s pít a l a n s s e m 
þjóðarsjúkrahúss 
sem vinnur að al-
mannaheill.

Ég hef lengi haft 
m i k i n n á hug a 
á haming junni 
í öl lum sínum 
myndum. Þar er 
ég eflaust ekki frá-
brugðinn öðrum 
hér inni, en ég hef 
í starfi mínu sem 
geðlæknir reynt 
að nálgast ham-
ingjuna með gler-
augum vísinda- 
og fræðimanns-
ins. Þannig hélt ég, 

m.a. í nokkrum kirkjum landsins, 
töluvert af fyrirlestrum um áhrifa-
þætti hamingjunnar í lífi fólks 
mánuðina eftir hrunið mikla haust-
ið 2008, í von um að geta hjálpað 
fólki að setja áföllin í samhengi. 
Mér hefur alltaf þótt það sérlega 
áhugavert að skoða hvað það er sem 
einkennir hamingjusamt fólk, fólk 
sem er „sátt við Guð og menn“ eins 
og sagt er. Það er tvennt sem er sér-
staklega áberandi í fari þeirra sem 
hamingjusamastir eru: Annað er 
trúin. Sterk og heit trú og ríkt trúar-
líf einkennir mjög þá sem sáttast-
ir eru. Fyrir því eru vafalaust ýmsar 
ástæður; trúin boðar fagnaðarer-
indið og gefur fólki leið til að sjá líf 
sitt og hlutverk í samhengi. Trúin er 
líka tæki til að hjálpa fólki að fyrir-
gefa og sætta sig við hluti sem maður 
fær ekki breytt en það að geta fyrir-
gefið er eitt öflugasta tækið til að 
komast yfir erfiða hluti, sérstaklega 
ef maður hefur verið beittur órétti 
eins og kemur fyrir alla einhvern 
tímann. Sú auðmýkt sem trúin 
boðar er ábyggilega líka stór þáttur í 
því að ná sátt – við sjálfan sig, en líka 
við aðra. Síðast en ekki síst þá er það 
samfélag hinna trúuðu. Fólk sem er 
virkt í safnaðarstarfi hittir aðra og 
það er svo sannarlega svo að maður 

er manns gaman, það er vel þekkt 
að fólk sem á í miklum samskiptum 
við aðra er hamingjusamara en þeir 
sem einmana eru. Þannig er trúin 
ákaflega mikilvæg og áberandi hjá 
þeim sem hamingjusamir eru. Hitt 
atriðið sem einkennir þá hamingju-
sömu getur verið óháð trú, en það 

er að taka þátt í óeigingjörnu sam-
félagsstarfi sem leiðir gott af sér. Það 
er hamingjuaukandi.

Þá kem ég að kjarna málsins – 
það frábæra átak sem biskup boðaði 
á vordögum og sem söfnuðir lands-
ins hafa rækt áfram með óeigin-
gjörnu söfnunarstarfi er dæmi um 

gefandi samfélagsstarf. Þetta frá-
bæra átak verður ekki aðeins til 
góðs fyrir Landspítalann og þar 
með almannaheill heldur vona ég 
að það verði líka hamingjuaukandi 
fyrir allt það góða fólk sem að söfn-
uninni hefur staðið og sem við 
stöndum  í þakkarskuld við.“

Sterk og heit 
trú og ríkt 

trúarlíf einkennir mjög 
þá sem sáttastir eru. 

Páll Matthíasson

Ríkt trúarlíf einkennir hamingjusama
Biskup Íslands hvatti til söfnunar innan þjóðkirkjunnar um síðustu áramót til að styrkja kaup á línuhraðli fyrir Landspítalann. Sú 
söfnun hefur staðið yfir í kirkjum landsins síðan og lauk á sunnudag. Af því tilefni flutti Páll Matthíasson, forstjóri spítalans, 
áhrifamikið ávarp. Þar þakkaði hann biskupi og söfnuðum landsins fyrir. Hann sagði sömuleiðis frá hamingjurannsóknum sem hafa 
verið honum hugleiknar en niðurstöður þeirra gefa til kynna að ríkt trúarlíf einkenni þá sem hamingjusamastir eru

MYND/GVA



KYNNING − AUGLÝSINGKirkjur LAUGARDAGUR  30. NÓVEMBER 20132

Al l ir þek kja Hallgríms-
kirkju, enda sést hún víða 
frá,“ segir Jón Dalbú Hró-

bjartsson sóknarprestur. „Það vita 
hins vegar ekki allir hversu mikið 
starf fer fram hér innandyra, sér-
staklega á aðventu. Við byrjum í 
fyrramálið kl. 11 en þá er hátíð-
armessa með biskupi Íslands, frú 
Agnesi M. Sigurðardóttur, en um 
leið fer í gang jólasöfnun Hjálp-
arstarfs kirkjunnar,“ segir hann 
ennfremur. 

„Á aðventunni verða tólf messu-
gjörðir á sunnudögum og um há-
tíðir. Aðra daga vikunnar eru 22 
bæna- og kyrrðarstundir. Prestar 
hér sinna einnig þjónustu á Drop-
laugarstöðum en þar verða fimm 
helgistundir í desember,“ segir 
Jón Dalbú en annasamur tími er 
að ganga í garð hjá prestum. 

„Á vegum Hallgrímskirkju 
verða ellefu jólatónleikar á að-
ventu. Fyrstu tónleikarnir verða 
á morgun með Schola Cantorum 
sem einnig verður með hádeg-
istónleika á miðvikudögum til 
jóla. Mótettukórinn verður síðan 
með jólatónleika um næstu helgi. 
Einnig verða organistarnir með 
sína tónleika,“ greinir Jón frá og 
bætir við að fimm aðrir kórar verði 
með tónleika í kirkjunni í desemb-
er, þar á meðal Karlakór Reykja-
víkur.“

Mikið líf er alltaf í og við Hall-
grímskirkju. Jón Dalbú segir að 
um 1.000-1.500 erlendir ferða-
menn komi daglega í heimsókn 
og ekkert lát sé á því þótt kom-

inn sé vetur. „Ferðamennirn-
ir setja mikinn svip á kirkjuna og 
allt umhverfið í kringum hana. 
Við reynum að taka vel á móti öllu 
þessu fólki en margir setjast inn og 
hlusta á æfingar. Við finnum fyrir 
þakklæti þessa fólks fyrir að fá að 
hlusta á fallega músík eða eiga 
með okkur kyrrðarstund.“

Prestar kirkjunnar eru Jón 
Dalbú og Birgir Ásgeirsson. Einnig 
er starfandi í kirkjunni Irma Sjöfn 
Óskarsdóttir héraðsprestur. 

Ha l lg r í m s k i rk ja er með 
heimasíðu þar sem hægt er að 
kynna sér dagskrána í desember, 
www.hallgrimskirkja.is.

Öflugt starf á aðventu
Hallgrímskirkja mun skarta sínu fegursta á aðventu, jafnt í messuhaldi, 
tónleikum og fjölskrúðugu mannlífi. Aðventudagskrá hefst á morgun.

Sextán jólatónleikar verða í Hallgríms-
kirkju á aðventunni. MYND/GVA

Jón Dalbú Hróbjartsson, sóknarprestur í Hallgrímskirkju, segir að nú sé annasamur en 
skemmtilegur tími fram undan í kirkjunni. MYNDIR/GVA

Fríkirkjan í Hafnarfirði er 100 
ára á þessu ári og af því til-
efni gefur söfnuðurinn út 

sögu kirkjunnar sem ber titilinn 
Loksins klukknahljómur. Í bók-
inni er rakin saga safnaðarins sem 
var stofnaður að vori og byggði 
kirkju að hausti 1913. Hún er um 
leið saga mannlífs í bænum á sinn 
hátt og hefur fengið afar góðar við-
tökur lesenda. 

Sigríður Valdimarsdóttir, kenn-
ari og djákni við Fríkirkjuna í 
Hafnarfirði, er einn höfunda bók-
arinnar. „Ég tók að mér að vera 
með í ritun þessarar bókar því ég 
tel sögu kirkjunnar mjög merki-
lega og nauðsynlegt fyrir framtíð-
ina að eiga aðgengilegar upplýs-
ingar um söfnuðinn og það óeig-
ingjarna starf sem hér hefur verið 
unnið. Að hugsa til þess að árið 
1913 var hægt að stofna söfnuð 
og byggja kirkju með handaflinu 
einu saman og mikið í sjálfboða-
vinnu er ótrúlegt.“

Höfundar lúslásu fundargerða-
bækur safnaðarstjórnar, kven-
félagsins og bræðrafélagsins auk 
fjölmiðlaefnis um söfnuðinn frá 
því fyrir 1913 og ýmsar aðrar heim-
ildir. „Allt þetta efni notuðum við 
síðan til að skrifa söguna. Við feng-
um fjölmargar myndir til að birta 

í bókinni, áttum líka töluvert af 
þeim sjálf og enn aðrar voru teknar 
á meðan á vinnu við bókina stóð.“

Sigríður er fædd inn í söfnuð-
inn, ef svo má segja. „Ég er mjög 
tengd kirkjunni og þá sérstaklega 
kvenfélaginu og öllu barnastarfi. 
Foreldrar mínir báðir voru í söfn-
uðinum og þeirra foreldrar einn-
ig. Má því segja að ég hafi feng-
ið fríkirkjuandann í vöggugjöf. 
Mamma var í kvenfélaginu í mörg 

ár, þar af varaformaður í samtals 
þrettán ár og það gerði hún þrátt 
fyrir að segjast ekki geta staðið 
upp á fundum og talað.“ 

Bókinni fylgir diskur með Frí-
kirkjukórnum og einsöng Ernu 
Blöndal. Hún kostar 4.900 kr. og 
fæst í safnaðarheimilinu, Fjarðar-
kaupum, Blómabúðinni Burkna, 
Kirkjuhúsinu, á Hrafnistu, hjá 
Hár-Ellý og í vefverslun safnaðar-
ins á www.frikirkja.is.

Fékk fríkirkju-
andann í vöggugjöf
Nýverið kom út saga Fríkirkjunnar í Hafnarfirði sem er 100 ára í ár. 
Fjölmargar skemmtilegar myndir prýða bókina. 

Fríkirkjan og Hafnarfjarðarkirkja sjást hér um 1920.  MYND/ÚR EINKASAFNI

Sunnudaginn 1. desember, fyrsta í aðventu, verður árlegur basar  
Fríkirkjunnar Kefas, Fagraþingi 2a í Kópavogi, milli kl. 13-17. Á basarnum 
verður happadrætti fyrir börn og fullorðna með flottum vinningum á öllum 
miðum! Heimabakað bakkelsi á góðu verði, fallegar gjafavörur, handverk, 
bækur, mynddiskar og tónlist. Einnig má kaupa sérlega vönduð kerti frá  
Heimaey í Vestmannaeyjum og rennur ágóðinn af þeirri sölu til  
sunnudagaskóla kirkjunnar. 
 
Gómsætar vöfflur, rjúkandi kaffi eða gos verða til sölu og hægt verður að 
njóta veitinganna undir lifandi hátíðartónlist sem tónlistarhópur kirkjunnar 
flytur yfir daginn ásamt góðum gestum; hjónunum Evu Dögg og Einari, Ingunni 
Huld, Blokkflautuhópnum og hljómsveitinni GIG. Einnig verður hægt að skoða 
listaverk eftir sunnudagaskólabörn sem verða til sýnis í kirkjusalnum.

Endilega lítið við, upplifið skemmtilega 
aðventu stemningu og gerið góð kaup! 

Basar Fríkirkjunnar Kefas

1. des. 1. sd. í aðventu
● Hátíðarmessa og barnastarf 

kl. 11.00.
● Biskup Íslands, frú Agnes M. 

Sigurðardóttir, predikar.
● Upphaf jólasöfnunar Hjálp-

arstarfs kirkjunnar.
● Mótettukórinn syngur.
8. des. 2. sd. í aðventu
● Messa og barnastarf kl. 11.
● Sr. Irma Sjöfn Óskarsdóttir 

predikar.
● Karlakór Reykjavíkur syngur.

15. des. 3. sd. í aðventu
● Messa og barnastarf kl. 11.00.
● Sr. María Ágústsdóttir pre-

dikar.
● Kvennakór Háskóla Íslands 

syngur
● Christmas Carols kl. 14.00.

22. des. 4. sd. í aðventu
● Fjölskylduguðsþjónusta 

kl. 11.00 í umsjá Ingu Harð-
ardóttur æskulýðssfulltrúa 
og sr. Jóns D. Hróbjartsson-
ar.

● Jólasöngvar. Fiðlusveit úr 
Allegro-skólanum leikur,

● Jólakór barna í Hallgríms-
kirkju syngur.

● Áróra Gunnarsdóttir leikur 
á horn.

24. des. aðfangadagur jóla
● Aftansöngur kl. 18.00.
● Sr. Birgir Ásgeirsson predikar
● Miðnæturguðsþjónusta á 

jólanótt kl. 23.30. 
● Sr. Jón Dalbú Hróbjartsson 

predikar.
● Rannveig Káradóttir syngur 

einsöng.

● Mótettukórinn syngur í 
báðum athöfnunum.

● Jólatónlist flutt fyrir báðar 
athafnirnar af organistum 
kirkjunnar, Herði Áskelssyni 
og Birni S. Sólbergssyni.

25. des. jóladagur
● Hátíðarguðsþjónusta kl. 

14.00
● Inga Harðardóttir æskulýðs-

fulltrúi predikar.
● Mótettukórinn syngur.

26. des. annar í jólum
● Hátíðarguðsþjónusta kl. 

14.00 með Drengjakórnum.
● Sr. Birgir Ásgeirsson prédik-

ar.

29. des. sd. milli jóla og nýárs
● Messa kl. 11.00.
● Sr. María Ágústsdóttir pré-

dikar.
● Mótettukórinn syngur.
● Ensk messa kl. 14.00 í umsjá 

sr. Bjarna Þ. Bjarnasonar.

31. des. gamlársdagur
● Hátíðarhljómar kl. 17.00 í 

umsjá Harðar Áskelssonar 
kantors.

● Aftansöngur kl. 18.00. Sr. Jón 
Dalbú Hróbjartsson pré-
dikar.

● Mótettukórinn syngur.

1. jan.  nýársdagur
● Hátíðarmessa kl. 14.00.
● 400 ára afmælisár Hallgríms 

Péturssonar hefst.
● Sr. Birgir Ásgeirsson prédik-

ar.
● Mótettukórinn syngur.

HELGIHALD Á AÐVENTU OG 
JÓLUM Í HALLGRÍMSKIRKJU

Sigrún Valdimarsdóttir er einn höfunda bókarinnar. MYND/GVA
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Guðþjónusta er stefnumót Guðs og manns. 
Í kirkjunni er því ekki bara Guð heldur 
líka menn og því má ekki gleyma. Það er 

okkar stefna og við erum stöðugt vakandi fyrir 
því,“ segir Gunnar Gunnarsson, organisti Frí-
kirkjunnar í Reykjavík. Gunnar segir nútíma-
lega kirkju þurfa að vera í takt við tíðarandann.

„Fríkirkjan leggur áherslu á víðsýni og um-
burðarlyndi og tónlistin þarf að endurspegla 
viðhorf kirkjunnar. Um árabil hefur stefna Frí-
kirkjunnar verið að opna kirkjuna fyrir ólíkum 
straumum, andlegum og tónlistarlegum og því 
gengur ekki að tónlistin sé íhaldssöm eða loki 
augum fyrir nýrri straumum og stefnum.“ 

Gunnar hefur á undanförnum árum útsett 
sálma fyrir litlar djasshljómsveitir og fengið 
kirkjukórum nýtt hlutverk við óhefðbundinn 
kirkjusöng. 

„Í Fríkirkjunni er stórt orgel sem smíðað var 
1926 og er með elstu orgelum landsins. Orgel-
ið er síðrómantískt, fagurt og hljómar ekki eins 
og neitt annað. Við höfum verið óhrædd við 
að gefa þessu gamla hljóðfæri kost á að hljóma 
með öðrum, óhefðbundnum hljóðfærum, eins 
og rafmagnsgítar og saxófón, og á gamlárs-
kvöld ætlum við að búa til fallega stemningu 
með djassmunnhörpuleikara í kringum þetta 
stórkostlega orgel. Við höldum því í hefðirn-
ar en látum þetta springa út á nýjan hátt,“ segir 
Gunnar.

Í Fríkirkjunni er einnig fimmtíu ára gamalt 
Hammond-orgel, f lygill og Rhodes-píanó sem 
gefur fjölbreyti leikanum byr undir báða vængi. 

„Með breyttum tíðaranda og breyttu helgi-
haldi kirkna hefur starf organistans breyst. Í 
sumum kirkjum er farið að kalla þá tónlistar-
stjóra vegna þess að starf þeirra hefur útvíkk-
ast mikið. Organistinn útsetur messurnar með 
nýju sniði og allt frá því séra Hjörtur Magni Jó-
hannsson kom til starfa sem prestur hefur hann 
opnað Fríkirkjuna fyrir alls konar tónlist, enda 
á kirkjan að vera opin og lifandi.“

Annað sunnudagskvöld í mánuði eru haldn-
ar sérstakar djassmessur í Fríkirkjunni. 

„Kvöldmessur með djasshljómsveit er hug-
mynd sem hefur fylgt mér um árabil og er 
skemmtileg viðbót við starf organistans að út-
setja gamla og nýja sálma fyrir f leiri hljóðfæri. 
Jazzhátíð Reykjavíkur hefur nýtt sér Fríkirkj-
una undir tónleikahald og  hafa djasstónlistar-
menn sagt að í kirkjunni sé einstakur hljómur 
fyrir djasstónlist,“ segir Gunnar.

Í Fríkirkjunni starfar lítill og einstakur 
kirkjukór. 

„Kórinn samanstendur af ungu fólki sem 
er allt tónlistarmenntað og sumir eru sjálf-
stætt starfandi tónlistarmenn. Hann stendur 
með mér vaktina og setur ferskan blæ á nýjar 
sálmaútsetningar sem ég hef gert fyrir nán-
ast hvern sunnudag síðan ég byrjaði hér,“ segir 
Gunnar.

Í Fríkirkjunni er ekki sunginn  hefðbundinn 
messusöngur eða messutón.

„Okkur þykir hann oft skrýtinn og hamlandi 
og kirkjan þarf ekki á slíku að halda. Hún á að 
vera nútímaleg og síung.“

Stefnumót Guðs og manns
Fríkirkjan í Reykjavík er síung og nútímaleg þótt hún standi á gömlum merg. Söfnuðurinn var stofnaður 1899 og kirkjan byggð 
1902. Í Fríkirkjunni er síðrómantískt orgel frá árinu 1926 sem í höndum organistans Gunnars Gunnarssonar fær að hljóma í 
nýjum sálmaútfærslum, djassi, rokki og poppi.

Séra 
Hjörtur Magni 
Jóhannsson 
og Gunnar 
Gunnarsson 
organisti við 
síðrómantískt 
og ein-
stakt orgel 
Fríkirkjunnar í 
Reykjavík. Þess 
má geta að líf-
legur barnakór 
er starfandi 
við Fríkirkjuna 
undir stjórn 
Álfheiðar 
Björgvins-
dóttur á 
fimmtudögum 
og starf 
KFUM- og K 
er í kirkjunni á 
mánudögum.
MYND/GVA 

Á fyrri hluta síðustu aldar tilheyrði hátt í helm-
ingur Reykvíkinga Fríkirkjunni við Tjörnina. Þús-
undir voru síðan teknar af skrá Fríkirkjunnar og 
skráðar inn í þjóðkirkjuna án vitundar eða sam-
þykkis fólksins. Það var lítil reglugerð hins opin-
bera sem olli þessum straumhvörfum án þess að 
fólk tæki eftir. 

Þegar fríkirkjufólk færði lögheimili sitt var það 
sjálfkrafa skráð í þjóðkirkjuna og þangað runnu 
síðan trúfélagsgjöldin. 

Athugið með trúfélagaskráningu ykkar! Frí-
kirkjan vill stuðla að trúverðugri og lýðræðislegri 
umgjörð trúmála og lífsskoðana í landinu.

■ 62. gr. Stjórnarskrárinnar um hina evangelísk-
lútersku kirkju fjallar um Fríkirkjuna í Reykjavík!

■ Fríkirkjan er frjást, lúterskt trúfélag og var á 
sínum tíma samofin sjálfstæðisbaráttu lands-
manna.

■ Fríkirkjan hefur leitast við að hafa víðsýni, um-
burðarlyndi og frjálslyndi að leiðarljósi.

■ Fríkirkjan metur mannréttindi ofar trúarlegum 
kreddum.

■ Geymið þessa síðu!
Fríkirkjan í Reykjavík er á Fríkirkjuvegi 5. 

Sjá nánar á www.frikirkjan.is og á Facebook. 
Netfang: frikirkjan@frikirkjan.is

Fríkirkjan í Reykjavík í örum vexti

■ 1. desember kl. 14. Guðþjónusta á fyrsta sunnudegi í aðventu.
■ 1. desember kl. 20. Tónleikar með Mark Lanegan.
■ 2. desember kl. 20. Tónleikar Kórs Kvennaskólans í Reykja-

vík.
■ 4. desember kl. 20. Hádegistónleikar, Ljáðu okkur eyra.
■ 8. desember kl. 14. Aðventutónleikar Suzuki.
■ 8. desember kl. 20. Aðventukvöld, fjölbreytt og glæsilegt tón-

listarkvöld. Ræðumenn kvöldsins verða rithöfundurinn Jón-
ína Leósdóttir og séra Hjörtur Magni. Söngvarar: Bjarni 
Arason, Svavar Knútur, Kristjana Stefánsdóttir, Ragnheið-
ur Gröndal, Sönghópur Fríkirkjunnar og Barnakór Fríkirkj-
unnar undir stjórn Álfheiðar Björgvinsdóttur. Tónlist er f lutt 
af Gunnari Gunnarssyni, Tómasi R. Einarssyni og Matthíasi 
Hemstock.

■ 15. desember kl. 14. Guðþjónusta á þriðja sunnudegi í að-
ventu.

■ 15. desember kl. 20. Tónleikar, Reykjavík 5.
■ 16. desember kl. 20.30. Tónleikar, Ester Jökulsdóttir syngur 

lög Mahaliu Jackson.
■ 18. desember kl. 20. Útgáfutónleikar Sigríðar Thorlacius.
■ 22. desember kl. 14. Jólatrésskemmtun Fríkirkjunnar í 

Reykjavík. Hefst með jólastund í kirkjunni, síðan er sungið 
og dansað í kringum jólatré með jólasveini í safnaðarheim-
ilinu. Kaffi og meðlæti fyrir alla.

■ 22. desember kl. 17. Heilunarguðþjónusta á vegum Sálar-
rannsóknarfélags Íslands.

■ 22. desember kl. 20. Jólatónleikar Blásarakvintetts Reykja-
víkur.

■ 23. desember kl. 21. Jólatónleikar Árstíða.
■ 24. desember kl. 18. Aftansöngur á aðfangadagskvöldi. Söng-

hópur Fríkirkjunnar syngur jólin inn og leiðir safnaðarsöng 
undir stjórn Gunnars Gunnarssonar. Séra Hjörtur Magni 
þjónar.

■ 24. desember kl. 23. Miðnætursamvera á jólanótt. Páll Óskar 
og Monika Abendroth ásamt strengjasveit. Sr. Hjörtur Magni 
talar til viðstaddra. Sönghópur Fríkirkjunnar ásamt Gunnari 
Gunnarssyni. Mætið tímanlega til að fá góð sæti!

■ 25. desember kl. 14. Hátíðarguðþjónusta á jóladag. Ljósanna 
hátíð fagnað með rísandi sól. Egill Ólafsson syngur og spjall-
ar um tónlistarval sitt. Sr. Hjörtur Magni. Sönghópur Frí-
kirkjunnar ásamt Gunnari Gunnarssyni.

■ 31. desember kl. 14. Hátíðarguðþjónusta á dvalar- og hjúkr-
unarheimilinu Grund.

■ 31. desember kl. 17. Aftansöngur á gamlárskvöldi. Sérstakur 
gestur Þorleifur Gaukur Davíðsson munnhörpuleikari.

Dagskrá á jólum og aðventu
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AGNES BLESSAÐI KÆRLEIKSKÚLUNA
Fyrsta Kærleikskúlan 2013 var afhent í vikunni. Það var Hrefna Haraldsdóttir sem fékk hana afhenta fyrir störf sín í þágu fatlaðra. 
Agnes M. Sigurðardóttir, biskup Íslands, flutti ávarp við athöfnina og blessaði Kærleikskúluna. Hún ræddi um umhyggju og kærleika 
og lét þess meðal annars getið að jóladagatal kirkjunnar í ár fjallar um kærleikann.
Kærleikskúlan í ár heitir Hugvekja og er hönnuð af Ragnari Kjartanssyni listamanni. Kúlan er nú seld í ellefta sinn en hún er gefin út 
af Styrktarfélagi lamaðra og fatlaðra og er allur ágóði af sölu hennar notaður til að efla barna- og unglingastarf félagsins í Reykjadal. 
Ragnar skrifar um Kærleikskúluna:
Það var jólanótt árið 1998 og ég sat niðri í stofu með föður mínum. Aðrir voru farnir í háttinn, kertin voru að brenna upp og það 
rigndi ofan í jólasnjóinn. Faðir minn verður yfirleitt svolítið drukkinn á jólunum og honum finnst mikilvægt að nota hátíðleikann til að lesa 
syni sínum lífsreglurnar. Þessi jól var hann í sérstaklega miklu stuði. Við reyktum vindla og hann var með koníaksglas í hendinni. Skyndilega sagði hann með 
þungum andardrætti: „Ragnar, ég þarf að segja þér eitthvað það mikilvægasta sem ég mun nokkurn tíma segja þér.“ Hann lokaði augunum og það var löng 
þögn. Svo sagði hann: „Það er fallegt en sorglegt að vera manneskja“. Þetta hafði djúpstæð áhrif á mig. Nú prýðir þessi sanna mótsögn Kærleikskúluna.
Það er einmitt mótsögnin sem alltaf situr í mér, sérstaklega á jólunum þegar við hlustum á prestinn tala í útvarpinu, poppararnir syngja um kærleik og frið og 
við hugsum um stóra hluti. En lífið er aldrei „annaðhvort eða“ – aldrei annaðhvort harmþrungið eða gleðilegt, aldrei svart eða hvítt. Við lifum og deyjum á gráa 
svæðinu. Þar byggjum við okkar bústað. Hlutskipti okkar, hvers og eins, er bæði sorglegt og fallegt.
Kærleikskúlan verður til sölu víða frá 5. til 19. desember.

ELSTU KIRKJUR LANDSINS
Dómkirkjan á Hólum var byggð 
á árunum 1757-63 úr steini og 
vígð 1763. Hún telst elsta kirkja 
landsins.
Kirkjan að Gröf á Höfðaströnd 
gæti þó mögulega talist eldri að 
stofninum til en byggingarsögu 
hennar má rekja aftur á 17. öld. 
Kirkjan var lögð niður 1765 og 
notuð sem skemma. Skipt var um 
allan við í kirkjunni 1950 og hún 
endurvígð 1953.
Bænahúsið á Núpsstað í Fljóts-
hverfi má einnig rekja aftur til 17. 
aldar. Lítið er þó af upprunalegu 
byggingarefni í húsinu en það var 
endurbyggt árið 1972 .
Viðeyjarkirkja var hlaðin úr 
steini á árunum 1767 til 1774 
og telst næstelsta steinkirkja 
landsins.
Landakirkja í Vestmannaeyjum 
var byggð á árunum 1774 til 
1778 og telst þriðja elsta kirkja á 
Íslandi.
Bygging Dómkirkjunnar í 
Reykjavík hófst árið 1787. Hún var 
vígð árið 1796
Bessastaðakirkja var byggð á 
árunum 1773 til 1823. Hún var 
vígð árið 1796. 
Víðimýrarkirkja í Skagafirði var 
reist árið 1834.
 Heimild: Wikipedia.org

FYRSTA KERTIÐ MINNIR Á 
FYRIRHEIT SPÁMANNA
Fyrsti í aðventu er á morgun,  
sunnudaginn 1. desember. 
Dagurinn markar upphaf nýs 
kirkjuárs og hefst um leið form-
legur jólaundirbúningur í kirkjum 
landsins. Mörg heimili setja upp 
aðventukrans og kveikja á fyrsta 
kertinu þann daginn auk þess 
sem kveikt er á fyrsta kertinu í 
sunnudagsskólum landsins.
Aðventukransinn ber fjögur 
kerti. Fyrsta kertið sem kveikt 
er á heitir Spádómskerti og á 
að minna á fyrirheit spámanna 
Gamla testamentisins sem höfðu 
sagt fyrir um komu spámanns-
ins. Annan í aðventu er kveikt á 
Betlehemskertinu sem er ætlað 
að beina athygli að borginni 
Betlehem þar sem Jesús fæddist. 
Þriðja kertið heitir hirðakerti 
en þar er vísað í að fátækir og 
ómenntaðir fjárhirðar fengu 
fyrstir tíðindin um fæðingu Jesú. 
Fjórða í aðventu er svo kveikt 
á síðasta kertinu sem nefnist 
englakerti. Það minnir okkur á þá 
sem fluttu fregnina um fæðingu 
frelsarans.
Aðventukransinn byggir á 
norður-evrópskri hefð en siðurinn 
barst ekki til Íslands fyrr en eftir 
seinni heimsstyrjöldina. Upphaf-
lega var hann notaður sem skraut 
í verslunum og veitingahúsum en 
þeir urðu algengir á heimilum á 
sjöunda áratug síðustu aldar.


