
Kæru vinir og styrktaraðilar 
Kristilegu skólahreyfingarinnar,

Gleð þig, ungi maður, í æsku þinni,
og lát liggja vel á þér unglingsár
þín, og breyt þú eins og hjartað
leiðir þig. (Préd. 11.9)

Árið 2020 hefur verið áskorun fyrir
starf KSH og aðildarfélaganna.
Stjórn KSH hefur nýtt fjarfunda-
búnað til samskipta og KSF og KSS
hafa þurft að laga starfið að
breyttum aðstæðum í þjóðfélaginu.
Þrátt fyrir allar samkomu-
takmarkanir skín ljósið í KSS svo
sannarlega skært. Það eru
forréttindi okkar sem sitjum í stjórn
KSH að fylgjast með þessu flotta
unga fólki, sem sér aðeins lausnir í
stað vandamála. Framtíðin er svo
sannarlega björt með þau í broddi
fylkingar. Starf KSF hefur legið í
dvala síðastliðna mánuði, en stjórn
félagsins situr ekki auðum höndum
og verður spennandi að sjá hvernig
nýtt ár fer af stað.

Eins og flest ykkar vitið hætti sr.
Ólafur Jón Magnússon störfum á
vordögum og flutti ásamt fjöl-
skyldu sinni til Svíþjóðar þar sem

hann starfar nú við sænsku
kirkjuna. Stjórn KSH þakkar sr. Ólafi
gott og farsælt samstarf og óskar
honum velfarnaðar á nýjum
vettvangi. Þetta hefur því líka verið
ár breytinga hjá okkur í KSH, en í
byrjun ágúst var Sigurður Már
Hannesson ráðinn nýr starfsmaður
hreyfingarinnar. Sigurður Már er
nýútskrifaður með embættispróf úr
Guðfræðideild Háskóla Íslands, en
lokaverkefni hans var skrifað á sviði
íslenskra biblíuþýðingarannsókna.
Samhliða starfinu mun Sigurður
gegna hlutverki æskulýðsfulltrúa í
Ástjarnarkirkju, á vegum KFUM og
KFUK. Áður hefur hann komið að
barna- og æskulýðsstarfi í Grens-
áskirkju, Seltjarnarneskirkju og
Dómkirkjunni í Reykjavík. Sigurður
Már hefur starfsaðstöðu í húsi
KFUM og KFUK við Holtaveg 28. Við
bjóðum Sigurð Má velkominn til
starfa og hlökkum til að vinna með
honum í félögunum.

Við sem þekkjum starf KSS og KSF
vitum hversu mikilvægt það er og
hversu stórt hlutverk það spilar í lífi
unga fólksins sem það sækir. Það er
okkar að styðja og hlúa að starfi
félaganna og veita leiðsögn þegar
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„ … breyt þú eins og hjartað leiðir þig“
þarf. Okkar er ábyrgðin að biðja fyrir
unga fólkinu okkar sem hefur á
fordæmalausum tímum sýnt af sér
hugrekki og lausnamiðaða hugsun
til að halda gleðinni lifandi. Við
ættum öll að taka þau okkur til
fyrirmyndar, finna gleðina og leyfa
hjartanu að ráða för.

Við finnum sterkt fyrir því öfluga
baklandi sem við eigum í ykkur kæru
vinir og við þökkum fyrir fyrirbænir
og framlög til starfsins. Það er ykkur
að þakka að félögin okkar halda
áfram að stækka. Við trúum því að
Guð sé með okkur í starfinu okkar,
að þegar koma erfiðir tímar sé hann
með okkur á örmum sér og þá séu
bara ein fótspor í sandinum.
Höldum áfram að biðja fyrir starfinu
og nýjum starfsmanni nú þegar nýtt
ár nálgast. Takk fyrir þinn stuðning,
hann skiptir okkur öllu máli. Guð
gefi þér heillaríka jólahátíð.

Fyrir hönd 
stjórnar KSH, 
Rakel 
Brynjólfsdóttir, 
formaður.

Pistill formanns KSH



Aðalfundir KSH, KSS og KSF

Gangir þú gegnum vötnin er ég með þér, gegnum 
vatnsföllin, þá flæða þau ekki yfir þig. Gangir þú 

gegnum eld skalt þú ekki brenna þig og loginn mun 
ekki granda þér. (Jes. 43:2) 

2

Þann 28. maí síðastliðinn var ársþing
KSH haldið í húsi KFUM og KFUK að
Holtavegi 28. Úr stjórn gengu þær
Abigail Snook og Þóra Jenny
Benónýsdóttir, og færum við þeim
þakkir fyrir vel unnin störf í þágu
hreyfingarinnar. Ný inn í stjórn komu
þau Ingibjartur Jónsson, Þráinn
Andreuson og Kristín Sveinsdóttir. Ný
stjórn skipti með sér verkum á fyrsta
stjórnarfundi. Ný stjórn Kristilegu
skólahreyfingarinnar er því svo
skipuð: Rakel Brynjólfsdóttir, for-
maður, Benjamín Ragnar Sveinbjörns-
son, ritari, Gísli Jónsson, gjaldkeri,
Ingibjartur Jónsson, meðstjórnandi,
Þráinn Andreuson, meðstjórnandi,
Bogi Benediktsson, varamaður og
Kristín Sveinsdóttir, varamaður. Þá

hefur Guðlaug María Sveinbjörns-
dóttir, fulltrúi KFUM og KFUK og KSH í
stjórn KSS, einnig sæti í stjórn KSH,
ásamt einum fulltrúa frá hvoru
aðildarfélagi.

Þann sama dag héldu aðildarfélögin
tvö, KSS og KSF, sína aðalfundi.
Talsverðar breytingar urðu á skipan
stjórnar KSS, en úr stjórn fóru þau
Margrét Helga Kristjánsdóttir, Davíð
Guðmundsson, Kristrún Lilja Gísla-
dóttir og Alex Leó Kristinsson. Við
þökkum þeim kærlega fyrir vel unnin
störf. Í nýja stjórn KSS voru kjörin þau
Eva Sigurðardóttir, formaður, Marta
Karítas Ingibjartsdóttir, ritari, Sigríður
Sól Ársælsdóttir, skemmtunarfulltrúi,
Hálfdán Helgi Matthíasson, kynn-

ingar- og nefndafulltrúi og Ísak Jón
Einarsson, gjaldkeri og tæknifulltrúi,
en þetta er annað kjörtímabil Ísaks í
stjórn KSS. Erfitt reyndist að fylla öll
sæti stjórnar KSF, en á aðalfundi voru
þau Matthías Guðmundsson, Hreinn
Pálsson og Gunnhildur Einarsdóttir
kosin til að sitja starfstjórn félagsins.
Þar mun Matthías Guðmundsson
skipa sæti formanns, en þetta er
fjórða kjörtímabil Matthíasar í stjórn
KSF.

Við hvetjum lesendur til að minnast
þessara dugmiklu einstaklinga í
bænum sínum og biðja algóðan Guð
um að leiða þau öll og styrkja í sinni
þjónustu.

Nýlega kynnti stjórn KSS til sögunnar glænýtt merki
samtakanna. Stjórnin hafði áður ákveðið að selja
merktar peysur til styrktar félaginu, og þótti því tilefni
til að endurhanna einkennismerki KSS, sem prýða
skyldi peysurnar. Nýja merkið er hannað af góðvini
félagsins, Markúsi Bjarnasyni, sem er gamall KSS-ingur
og menntaður grafískur hönnuður, en Markús hefur
meðal annars tekið að sér samskonar hönnunar-
verkefni fyrir KFUM og KFUK. Óhætt er að segja að
Markúsi hafi tekist vel til, enda hefur nýja merkið
vakið mikla athygli, sem og hlotið góðar viðtökur
meðal félagsmanna.

Óvíst er þó hvort nýja merkið verði formlega gert að
einkennismerki KSS, og leysi þar með kross og kórónu
gamla merkisins af hólmi, en sú ákvörðun verður
tekin á næsta aðalfundi samtakanna. Eins og áður
sagði mun merkið prýða nýjar peysur KSS, en þar að
auki mun hægri ermi peysanna bera orðin „Sálm
37:5“, sem vísar til biblíuversins: „Fel Drottni vegu
þína og treyst honum, hann mun vel fyrir sjá.“ KSS-
ingar munu því mæta vægast sagt glæsilegir á næsta
skólamót, ekki aðeins skrýddir splunkunýju merki KSS,
heldur einnig merktir þessu góða og þarfa heilræði úr
37. sálmi Saltarans!

Merki Kristilegra skólasamtaka endurhannað

Nýtt merki 
Kristilegra 

skólasamtaka, 
hannað af Markúsi 

Bjarnasyni

Stjórn KSS 
afhjúpaði nýja 

merkið og 
peysurnar yfir 
veraldarvefinn

Mannakorn sem gott er að minnast á veirutímum...

Óttast eigi því að ég er með þér, vertu ekki 
hræddur því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, 
ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi 
minni. (Jes. 41:10) 



Ríkt hugmyndaflug KSS-inga á tímum veirunnar

Hver mun gera okkur viðskila við kærleika Krists? Mun 
þjáning geta það eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, 
háski eða sverð? [...] Nei, í öllu þessu vinnum við fyllsta 
sigur í krafti hans sem elskaði okkur. (Róm. 8:35-37) 
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Líkt og komið var inná í pistli
formanns KSH, hér að framan, hafa
erfiðar aðstæður í samfélaginu kallað
eftir aðlögunarhæfni og ríku
hugmyndaflugi stjórnar KSS. Fyrstu
fundir haustsins gátu farið fram með
nokkuð hefðbundnu sniði, og mættu
reglulega um 40 ungmenni á
Holtaveginn á laugardagskvöldum til
að taka þátt í fjörinu. Þó var þar ætíð
vel gætt að smitvörnum og passað
upp á að gildandi takmörkunum væri
fylgt til hins ýtrasta. Var þar meðal
annars boðið upp á brenniboltamót,
spurningakeppni, sem bar titilinn
„KSS-Svar“, og morgunkornafund.
Hið síðastnefnda fólst í því að gestir
mættu á fundinn á náttfötunum, og
boðið var svo upp á hlaðborð af

öllum mögulegum tegundum
morgunkorns í kjölfar fundarins.

Þegar þriðja bylgja veirunnar skall svo
á og samkomutakmarkanir voru
hertar, stóð stjórn KSS frammi fyrir
þeirri erfiðu ákvörðun, hvort fella
ætti niður alla laugardagsfundi
félagsins, eða aðlagast breyttum
tímum. Stjórnin tók áskoruninni, og
hefur alla laugardaga síðan boðið
meðlimum sínum að fylgjast með –
og taka þátt í – fundum KSS yfir
veraldarvefinn. Þá hefur stjórn
félagsins, ásamt hljómsveit KSS,
samtals 7-8 manns, mætt á
Holtaveginn alla laugardaga, og
streymt þaðan fundum sínum. Þar
hafa þau haldið í sína hefðbundnu

dagskrá, sem samanstendur af
upplífgandi fræðslu- og bæna-
stundum, í bland við fjöruga
skemmtun og vandaða tónlist. Í
kjölfar fundanna hafa félagsmenn svo
iðulega skemmt sér saman yfir
afþreyingu, sem hægt er að njóta án
þess að brjóta sóttvarnareglur. Til að
mynda hafa þau spilað saman
tölvuleiki, spilað bingó og horft
saman á kvikmynd yfir netið.
Þátttaka í streymisfundunum hefur
jafnan verið góð, enda fer það ekki á
milli mála, að fólk þyrstir í fjörið,
félagsskapinn og boðskapinn, sem
Kristileg skólasamtök hafa upp á að
bjóða.

Þann 20. desember munu Kristileg
skólasamtök halda sína árlegu
jólatónleika. Þar mun hljómsveit KSS,
ásamt öðrum góðum gestum, flytja
nokkur vel valin jólalög, til að tryggja
það að sem flestir komist í rétt skap
fyrir hátíðirnar.

Í ljósi ástandsins geta tónleikarnir þó
ekki farið fram með hefðbundnu sniði í
ár og verður viðburðinum því streymt
á netinu að þessu sinni. Tónleikarnir
verða opnir öllum og aðgangur verður
ókeypis, en tónleikagestum verður

boðið að styrkja félagið með frjálsum
framlögum. Í gegnum tíðina hefur
þessi árlegi viðburður verið mikilvægur
þáttur í fjármögnun starfsemi félagsins
og vonumst við því til þess að fólk sýni
okkur stuðning.

Það er óhætt að lofa því að jóla-
tónleikar KSS verði einkar vandaðir í
ár, enda er hljómsveitin í sínu besta
formi. Við hvetjum því alla til að
fylgjast vel með fésbókarsíðu KSS í
desembermánuði, þar sem nálgast má
frekari upplýsingar um viðburðinn.

Jólatónleikar KSS á netinu

Gefum gætur hvert að öðru og 
hvetjum hvert annað til kærleika og 

góðra verka. (Heb. 10:24)

Verðlaunagripur brenniboltamótsins: 
600 ml af handspritti

Grímuskylda á RUSH-fundi í 
Lindakirkju 

Morgunkorna-hlaðborðið vakti 
mikla lukku

KSS-ingar spjalla saman yfir 
netið eftir vel heppnaðan fund
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Okkar vonarríka framtíð
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„Því að ég þekki sjálfur þær
fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með
yður, segir Drottinn, fyrirætlanir til
heilla en ekki til óhamingju, að veita
yður vonarríka framtíð.“ (Jer. 29:11)

Þetta þekkta og kjarngóða vers úr
Jeremíabók lýsir vel þeirri von sem
kristið fólk dvelur í, dag frá degi. Við
trúum því og treystum að líf okkar og
hagur sé í traustum höndum Guðs,
sama hvert tíðarfarið er. En í hverju
felast þessar fyrirætlanir Drottins?
Hvar er þessa vonarríku framtíð
kristinnar kirkju á Íslandi að finna?

Sögusagnir af tómum kirkjum og
hnignandi þátttöku í kirkjulegu starfi
eru lífseigar, og erfitt er að komast
hjá því að verða fyrir áhrifum þess
umtals – en ein heimsókn á Holtaveg
28, á laugardagskvöldi, getur undir
eins slegið á allar þær áhyggjur. Að
sjá allt þetta unga og lífsglaða fólk,
samankomið til að iðka trú sína í
samfélagi við sína jafningja, blæs
manni svo sannarlega von í brjóst!

Um miðjan ágústmánuð varð ég þess
heiðurs aðnjótandi að fá að taka við
stöðu starfsmanns KSH. Segja má að
ráðning mín í starfið sé visst stílbrot
frá fyrri ráðningum, því ekki hafði ég
verið rótgróinn meðlimur í KFUM og
KFUK, líkt og svo margir af mínum
fyrirrennurum, né heldur hafði ég

verið virkur meðlimur í starfsemi
aðildarfélaga KSH á sínum tíma. Í
raun er ég fyrst núna að fá að
kynnast allri þeirri frábæru starfsemi,
sem fram fer á vegum Kristilegu
skólahreyfingarinnar, og það eru
mikil forréttindi að fá að taka þátt í
því starfi. Sjaldan hef ég kynnst jafn
metnaðarfullum, hugmyndaríkum og
hjartahlýjum einstaklingum, og þeim
sem ljá félaginu krafta sína og
stuðning. Ég get með sanni sagt að ég
sé spenntur fyrir framtíð minni í
þessu nýja hlutverki og er ég um leið
gríðarlega þakklátur fyrir það traust
sem mér hefur verið sýnt.

Það er óhætt að fullyrða að ég hafi
tekið við starfinu á heldur
óvenjulegum tímum, en eins og allir
vita hefur mikið óvissuástand ríkt í
þjóðfélaginu síðustu mánuði vegna
covid-19 veirunnar. Ástandið hefur
haft hamlandi áhrif á allt almennt
félagsstarf og starfsemi aðildarfélaga
okkar eru þar engin undantekning.
Fundarhald KSF hefur til að mynda
legið alfarið í dvala þetta misserið, og
bíður þess nú að stormurinn gangi
yfir. Einnig hafa hefðbundnir
viðburðir, líkt og skólamótin vinsælu,
þurft að bíða betri tíma. Stjórn KSS
hefur þó ekki setið auðum höndum,
því allt frá því er samkomutakmörk
voru hert á ný, í kjölfar þriðju bylgju

veirunnar, hafa þau streymt
laugardagsfundum sínum á netinu.
Þar hefur stjórnin boðið upp á
fjölbreytta og vandaða dagskrá fyrir
félagsmenn. Það má því segja að
þrátt fyrir erfiðar aðstæður hafi
ekkert messufall orðið hjá
Kristilegum skólasamtökum, þökk sé
þrautseigju stjórnarinnar. Streymis-
fundirnir hafa reynst vinsælir, og á
stjórn KSS svo sannarlega mikið hrós
skilið fyrir röggsemi sína og
aðlögunarhæfni.

Oft heyrist sagt, að hið rétta andlit
manneskjunnar komi loks í ljós þegar
á reynir. Ef svo er, að eitthvað
sannleikskorn leynist í þessu ágæta
orðatiltæki, þá þurfum við lítið að
óttast framtíð kirkjunnar hér á Fróni.
Því klukkan hálf níu á laugardags-
kvöldum, á Holtavegi 28, má finna,
sjá, heyra og upplifa vonarríka
framtíð kristinnar kirkju á Íslandi!

Sigurður Már 
Hannesson, 
starfsmaður KSH

Leggðu okkur lið!

Skólahreyfingin er rekin fyrir gjafafé og styrki, og treystir því
á stuðning þinn. Má bjóða þér að gefa okkur jólagjöf í ár?
Þú getur skráð þig í gjafakerfið á ksh.is/gefa eða sent
tölvupóst á ksh@ksh.is. Einnig getur þú millifært beint á
reikninginn okkar:

Allir viðtakendur Tengils fá sendan valgreiðsluseðil í
netbanka sinn að upphæð 2.500 kr. og gefst þannig
kostur á að styrkja starf KSH. Sé valið að greiða ekki, er
ýmist hægt að fela greiðsluseðilinn eða eyða honum út.
Hann mun svo sjálfkrafa hverfa í lok mánaðar.

Kærar þakkir fyrir stuðninginn og Guð blessi ykkur!

Greiðsluseðill í netbanka

Má bjóða þér að spara pappírinn og gera umhverfinu 
greiða? Þú getur valið að fá fréttabréfið í tölvupósti 

með því að senda okkur línu á ksh@ksh.is með 
upplýsingum um netfang þitt.

Reikningur KSH: 0117-26-119105
Kennitala: 510479-0259

Fyrir marga er hin árlega Þorláksmessustund KSH

fyrir löngu orðin jafn órjúfanlegur hluti af

hátíðarhaldinu og hangikjötið og jólaölið. Í ljósi

ástandsins getur stundin ekki farið fram með

hefðbundnu sniði í ár, og verður viðburðinum því

streymt á netinu. Að öðru leyti helst dagskrá

stundarinnar óbreytt og verður þar að vanda boðið

upp á ljúfan sálmasöng og hugvekju. Streymið verður

öllum aðgengilegt í gegnum fésbókarsíðu KSH þann

23. desember, klukkan 23.30.

Þorláksmessustund KSH á netinu


