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Við í KFUM og KFUK stöndum fyrir miklu og fjölbreyttu starfi á 
mörgum stöðum á landinu. Starf okkar síðastliðið ár er kynnt 
í þessari ársskýrslu sem aðeins getur tæpt á því helsta. Við 
lestur hennar má sjá að styrkur okkar felst aðallega í tvennu. 
Annars vegar fjölbreyttum hópi trúfastra félagsmanna sem láta 
sig varða ólíka þætti starfsins og leggja ómetanlega vinnu af 
mörkum sem sjálfboðaliðar. Hins vegar er það okkar skýra sýn 
á tilgang starfsins, sú sýn að börn og ungmenni eiga að fá að 
vita að þau geta trúað á Guð og að Guð hefur trú á þeim.

Við eigum vaxandi hóp ungra leiðtoga í starfinu okkar og 
þegar fylgst er með eldmóði þeirra og orku eykur það bjartsýni 
og fullvissu um að framtíðin er björt og við á réttri leið. Allir 
leiðtogar sækja vönduð námskeið á vegum félagsins. Þau 
fjalla um hvernig best megi tryggja börnum og ungmennum 
skemmtilegt, uppbyggjandi og um leið öruggt umhverfi og 
hvernig megi segja þeim frá Jesú. En unga fólkið þarf líka 
bakhjarla. Þau þurfa að finna stuðning og nærveru þeirra sem 
eldri eru og reyndari. Hlutverk slíkra bakhjarla er fyrst og fremst 
að vera til staðar, veita leiðsögn en gefa þeim svigrúm og 
tækifæri til að spreyta sig í starfinu. 

Undanfarin ár höfum við staðið frammi fyrir alvarlegum 
áskorunum í fjármálum með minnkandi stuðningi stjórnvalda. 
Þetta finnum við ekki bara í deildastarfinu heldur líka í starfi 
sumarbúða, rekstri sameiginlegrar þjónustumiðstöðvar og 
möguleikum okkar á að byggja starfið frekar upp. Mjög er á 
brattann að sækja og því meira áríðandi en nokkru sinni að 
hjálpast að við að efla og finna nýjar leiðir við fjáröflun. 

En þrátt fyrir mjög þröngan stakk má hér sjá að sómi er af 
starfi okkar í KFUM og KFUK. Við byggjum á sterkum stofni 
sem er Jesús Kristur og kærleiksboðskapur hans. Hvert og eitt 
okkar erum greinar sem bera ávöxt ef við leggjum traust á og 
þiggjum leiðsögn hans. Þessi ávöxtur er kynntur hér á eftir og 
fyrir hann þökkum við Guði. 

Auður Pálsdóttir
Formaður KFUM og KFUK á Íslandi

Inngangur formanns 
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Nafnið segir hver við erum
Við í KFUM og KFUK búum við þau forréttindi að nafn félagsins segir hver við erum.  
Hver stafur hefur sína merkingu.

K F U M/K
Kristilegt

Við fræðum þátttakendur um 
boðskap Biblíunnar, líf og starf 
Jesú Krists. Kennum þeim að 
þekkja trú sína, rækja hana og 

meta gildi hennar.

Félag
Við erum frjáls félagasamtök 

og störfum eftir lýðræðislegum 
leikreglum. Aldargamalt félag 

þarf að gæta þess að breytast 
ekki í stofnun. Ekki má rugla 
félaginu saman við söfnuð, 
þrátt fyrir kristilegan grunn 

þess.

Ungra
Við erum æskulýðshreyfing og 
leggjum áherslu á að standa 
fyrir heilbrigðu félagsstarfi fyrir 
börn, unglinga og ungt fólk.

Manna og kvenna 
Við stuðlum að mannrækt 
og mannúð. Við stöndum 

fyrir uppbyggjandi verkefnum, 
gagnlegum samfélaginu.

Merkið undirstrikar markmiðið
KFUM og KFUK er æskulýðshreyfing sem hefur að markmiði að stuðla að heilbrigði mannsins til 
líkama, sálar og anda.  Þríhyrningurinn í merki félagsins undirstrikar þetta, en hliðar hans tákna 
líkama, sál og anda.  Aðferðafræðin er aðferð Jesú Krists:  Að mæta hverri manneskju af umhyggju, 
kærleika og virðingu.
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114 ára æskulýðsfélag
KFUM og KFUK voru stofnuð 1899.  Stofnandinn, sr. Friðrik Friðriksson, telst til merkari manna 20. aldarinnar.  
Mörg önnur félög eiga rætur að rekja til KFUM og KFUK og starfs sr. Friðriks, þar á meðal íþróttafélögin Valur 
og Haukar, Karlakórinn Fóstbræður og skátastarf á Íslandi. Fjölbreytnin í starfi KFUM og KFUK er í samræmi 
við orð stofnandans:  „Ekkert sannarlega mannlegt er óviðkomandi sönnum kristindómi.“

Skilvirkt skipulag
KFUM og KFUK leitast stöðugt við að gera innra skipulag skilvirkara. Nú eru allir félagar skráðir í sama félagið, 
KFUM og KFUK á Íslandi, óháð búsetu eða því hvaða þætti starfsins þeir taka þátt í. Starfsstöðvar eru 
sjálfstæðar rekstrareiningar innan félagsins sem annast sértæka starfsemi á sínu starfssvæði. Hvort viðburður 
eða starf heyrir undir starfsstöð 
eða félagið í heild byggir meira 
á hefðum en reglum. 
Stjórn og starfsmenn KFUM 
og KFUK á Íslandi starfa 
með stjórnum og starfsmönnum 
starfsstöðva að sameiginlegum 
markmiðum.

Stytta af sr. Friðriki Friðrikssyni, stofnanda 
KFUM og KFUK, stendur við Lækjargötu 
í Reykjavík.

Sumarstarf KFUM í Vatnaskógi fagnar 90 ára afmæli á árinu 2013. 
Glæsileg afmælishátíð fer fram á Sæludögum um verslunarmannahelgina 
í sumar. Þúsundir Íslendinga hafa í gegnum tíðina átt ógleymanlega dvöl í 
sumarbúðum félagsins. Myndin er tekin sumarið 1923 í fyrsta flokknum sem 
haldinn var í Vatnaskógi. 

KFUM og KFUK á Íslandi
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Ný stjórn KFUM og KFUK á Íslandi tók til starfa á aðalfundi félagsins þann 
14. apríl 2012 og nær starfstímabil þeirrar stjórnar til aðalfundar 13. apríl 
2013. Skýrslan í heild spannar þetta starfstímabil stjórnarinnar. Í stjórninni 
störfuðu eftirfarandi einstaklingar sem skiptu þannig með sér verkum: 

Auður Pálsdóttir, formaður
Páll Ágúst Ólafsson, varaformaður
Guðmundur Karl Einarsson, gjaldkeri
Petrína Mjöll Jóhannesdóttir, ritari
Tinna Rós Steinsdóttir, vararitari
Geirlaugur Ingi Sigurbjörnsson
Sveinn Valdimarsson
Anna Elísa Gunnarsdóttir

Varamenn:
Óskar Birgisson
Perla Magnúsdóttir

Varamenn eru boðaðir á alla stjórnarfundi og taka virkan þátt í 
stjórnarstörfum. Samkvæmt lögum félagsins er kynjahlutfall jafnt í 
stjórninni. Meirihluti stjórnar er ungt fólk. 

Stjórnarfundir og málefni á borði stjórnar
Á starfsárinu hélt stjórnin sextán stjórnarfundi (númer fundar er innan 
sviga). Þeir voru haldnir á árinu 2012 dagana 17. apríl (89), 2. maí 
(90), 23. maí (91), 13. júní (92), 16. ágúst (93), 4. september (94), 20. 
september (95), 13. október (96), 14. nóvember (97), 3. desember (98) 
og 11. desember (99), en árið 2013 dagana 8. janúar (100), 13. febrúar 
(101), 14. mars (102), 3. apríl (103) og síðasti fundur á starfsárinu verður 
9. apríl (104). 

Nafn 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 Alls
Anna Elísa Gunnarsdóttir 1 1 1  1 1 1 1 1   1 1 1 11
Auður Pálsdóttir 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Geirlaugur I Sigurbjörnsson 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1   10
Guðmundur K. Einarsson 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 13
Óskar Birgisson 1  1 1 1 1    1  1 1  8
Páll Ágúst Ólafsson 1   1 1   1    1 1 1 7
Perla Magnúsdóttir  1 1 1   1 1 1 1 1 Leyfi Leyfi Leyfi 8
Petrína M. Jóhannesdóttir 1 1 1 1 Leyfi Leyfi Leyfi Leyfi Leyfi Leyfi 1 1 1  7
Sveinn Valdimarsson 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 13
Tinna Rós Steinsdóttir 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 12

Fjöldi á fundinum 9 8 9 8 7 7 6 6 7 6 7 9 8 6 

Stjórnin byrjaði á því að skipta með sér verkum, skipuleggja stjórnarfundi 
fram undan og skilgreina og skerpa á hvað felst í því að vera í stjórn. Þá 
var endurskipað í ráð og nefndir á vegum félagsins sem stjórnarfólk fer 
fyrir. Á starfsárinu voru eftirfarandi ráð og nefndir að störfum: Alþjóðaráð 
sem Tinna Rós veitti formennsku og Anna Elísa tók einnig þátt í, 
æskulýðsráð sem Páll Ágúst Ólafsson veitti formennsku, fjármálaráð sem 
Guðmundur Karl Einarsson veitti formennsku, húsráð sem Geirlaugur 
Ingi Sigurbjörnsson og Sveinn Valdimarsson fóru fyrir, og samfélagsráð 
sem Petrína Mjöll Jóhannesdóttir var í forsvari fyrir. Nánar er greint frá 
öðrum þátttakendum ráðanna í þeim köflum sem tengjast viðkomandi 
málaflokkum. Á starfsárinu var einnig starfandi svokölluð Pragnefnd, 
en hennar hlutverk var að halda utan um undirbúning félagsins fyrir 
þátttöku fjölda ungmenna í Evrópuhátíð KFUM sem haldin verður í Prag 

sumarið 2013. Formaður hennar er Guðmundur Karl Einarsson. Fyrir 
basarnefndinni og kærleikssjóði félagsins fór Kristín Sverrisdóttir. 

Hlutverk stjórnarinnar er samkvæmt lögum félagsins að vaka yfir velferð 
félagsins í hvívetna. Hún markar stefnu þess, ber ábyrgð á og hefur 
yfirumsjón með rekstri þess og allra starfsstöðva. Að venju komu mörg 
mál inn á borð stjórnar til umræðu og úrvinnslu. Meðal þeirra verkefna 
sem stjórnin sinnti á starfsárinu voru: 

- Skipað í ráð og vinna stjórnarfólks í ráðum og nefndum á vegum 
félagsins. Unnið að skilgreiningu á hlutverkum ráðanna. 

- Tekið á móti tveimur EVS sjálfboðaliðum frá Úkraínu og Póllandi. 
- Skipaðir tengiliðir stjórnar KFUM og KFUK á Íslandi við stjórnir 

starfsstöðva félagsins, sem meðal annars hafa það hlutverk að flytja 
fréttir af starfsemi starfsstöðvarinnar á stjórnarfundum KFUM og 
KFUK á Íslandi, sitja einn stjórnarfund starfsstöðvar á starfsárinu og 
þekkja starfs- og fjárhagsáætlun hennar.

- Unnið að formfestingu Ölvers sem starfsstöðvar með stjórn Ölvers, 
lög undirbúin og kynnt á aðalfundi Ölvers 19. mars 2013. 

- Fundur stjórnarfólks og starfsfólks með fulltrúum Vinagarðs, meðal 
annars varðandi stækkun leikskólans. 

- Undirbúin guðsþjónusta í Hallgrímskirkju 20. maí 2012 helguð 
minningu sr. Friðriks Friðrikssonar, stofnanda KFUM og KFUK. 
Samstarf Hallgrímskirkju og stjórnar KFUM og KFUK á Íslandi. 

- Þátttaka stjórnar í samveru með sjálfboðaliðum æskulýðsstarfsins 
10. maí 2012. 

- Ákveðið kjör á fulltrúum í stjórn KFUM í Evrópu (YMCA Europe), 
en stjórnin tilnefndi í fyrsta skipti fulltrúa frá Íslandi í stjórn KFUM í 
Evrópu. 

- Þátttaka í umræðu um leikskólarekstur í Kaldárseli og viðræður við 
fræðsluskrifstofu Hafnarfjarðar ásamt fulltrúum úr stjórn Kaldársels 
varðandi leigu á Kaldárseli fyrir leikskólarekstur Hafnarfjarðar. 

- Samskipti við Ingibjörgu Sverrisdóttur landsbókavörð vegna 
varðveislu skjalasafns sr. Friðriks Friðrikssonar sem nú er í 

1. Forysta KFUM og KFUK

Stjórn KFUM og KFUK á Íslandi starfstímabilið 14. apríl 2012-
13. apríl 2013. Fremri röð f.v.: Tinna Rós Steinsdóttir, Anna Elísa 
Gunnarsdóttir, Petrína Mjöll Jóhannesdóttir. Miðröð f.v.: Geirlaugur 
Ingi Sigurbjörnsson, Guðmundur Karl Einarsson, Páll Ágúst 
Ólafsson. Efst: Auður Pálsdóttir og Sveinn Valdimarsson. Á myndina 
vantar Perlu Magnúsdóttur og Óskar Birgisson, varamenn í stjórn. 
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minningarstofu sr. Friðriks í félagshúsinu á Holtavegi. Heimsókn 
formanns og framkvæmdastjóra í Þjóðarbókhlöðu 28. febrúar 2013 
til fundar með Ingibjörgu Sverrisdóttur og Erni Hrafnkelssyni. 

- Fundur með mennta- og menningarmálaráðherra vegna 
menningarverðmæta í húsi félagsins á Holtavegi 28 og beiðni um 
styrk til félagsins. 

- Unnið að endurskoðun skrifstofukostnaðar (framlags starfsstöðva til 
KFUM og KFUK á Íslandi). 

- Undirbúningur, skipulag og framkvæmd á Samráðsþingi stjórna 
og starfsfólks KFUM og KFUK á Íslandi sem fram fór helgina 5.-7. 
október 2012 í Vindáshlíð. Unnið úr niðurstöðum samráðsþings. 

- Fulltrúar úr stjórn KFUM og KFUK á Íslandi ásamt formanni og 
framkvæmdastjóra voru við vígslu nýbyggingar á Hólavatni 19. 
ágúst 2012.

- Fulltrúar úr stjórn KFUM og KFUK á Íslandi ásamt formanni og 
framkvæmdastjóra tóku þátt í 50 ára afmæli KFUM og KFUK á 
Akranesi 17. nóvember 2012. 

- Vinna við gerð fjárhagsáætlunar.
- Móttaka gesta, meðal annars biskups Íslands og borgarfulltrúa. 
- Skipaður fulltrúi KFUM og KFUK í ráðgjafahóp um eineltisvarnir 

vegna samstarfs við Æskulýðsvettvanginn (ÆV).
- Tekin ákvörðun um að sjálfboðaliðar á aldrinum 15-17 ára og 

forráðamenn þeirra þurfi að heimila skoðun fullrar sakaskrár 
sjálfboðaliðanna með því að skrifa undir eyðublað þess efnis. 

- Formaður og gjaldkeri hittu forsvarshóp Karlakórs KFUM vegna 
gerðar samþykkta fyrir kórinn. 

- Farið yfir starfsreglur fagráðs ÆV og gerðar tillögur að endurbótum. 
Skipaður varamaður í fagráðið. 

- Skipað í tvö verkefni er varða alþjóðastarf KFUM og KFUK, Link-it 
og Change agent. 

- Umsjón með flugeldasölu félagsins og skipað í nefnd sem mun fara 
yfir útfærslu á hugmyndum um fjáröflun félagsins með flugeldasölu. 

- Stefnumótun Æskulýðsráðs ríkisins yfirfarin og komið með 
ábendingar.

- Umsagnir um frumvörp Alþingis. 
- Undirbúningur og framkvæmd Hátíðar- og inntökufundar KFUM og 

KFUM á Íslandi. Öflun nýrra félaga. 
- Undirbúningur fyrir aðalfund KFUM og KFUK á Íslandi 2013. 
- Skipaðir fulltrúar KFUM og KFUK á Íslandi í stjórnir Vatnaskógar, 

Vindáshlíðar, Vinagarðs og Ölvers. 
- Skipaður fulltrúi á leikmannastefnu Þjóðkirkjunnar.
- Ýmsum erindum til stjórnar sinnt og svarað. 

Hátíðar- og inntökufundur
Hátíðar- og inntökufundur KFUM og KFUK á Íslandi var haldinn 12. 
febrúar 2013. Á fundinum voru nýir félagar boðnir formlega velkomnir 
í félagið við hátíðlega athöfn. Boðið var upp á glæsilegan kvöldverð í 
umsjón Tinnu Rósar Steinsdóttur og fjölbreytta hátíðardagskrá. Katla 
Þórarinsdóttir sýndi loftfimleika, félagar í KSS fluttu lag og Karlakór 
KFUM söng. Stjórn kvöldsins var í höndum Höllu Gunnarsdóttur og 
Hjördísar Kristinsdóttur og Magnea Sverrisdóttir djákni flutti hugleiðingu. 
Undirbúningur fundarins var í höndum stjórnar KFUM og KFUK á Íslandi.

Biskup Íslands og borgarfulltrúar heimsóttu KFUM og KFUK
Stjórn KFUM og KFUK á Íslandi bauð biskupi Íslands, frú Agnesi 
Sigurðardóttur, í heimsókn til félagsins og fór heimsóknin fram 6. 
september 2012. Stjórn félagsins, formenn starfsstöðva og starfsfólk 
KFUM og KFUK á Íslandi, tóku á móti biskupi í húsi KFUM og KFUK við 

Holtaveg 28 í Reykjavík. Þar var boðið upp á heimalagaðar kræsingar 
sem stjórnarfólk reiddi fram, kynnt var fjölbreytt starf félagsins og 
minningarstofa sr. Friðrik Friðriksson skoðuð. Var einkar ánægjulegt að 
eiga samtal við biskup og fá að kynna henni starf félagsins. 
Síðar í sama mánuði tók stjórn og starfsfólk á móti tveimur 
borgarfulltrúum í Reykjavík, þeim Evu Einarsdóttur frá Besta flokknum 
og Stefáni Baldurssyni frá Samfylkingunni. Var þetta einkar ánægjulegur 
fundur og gafst gott tækifæri til að kynna starfsemi félagsins með áherslu 
á barna- og æskulýðsstarfið í Reykjavík. 

Vel heppnað samráðsþing í Vindáshlíð
Fimmta árið í röð kallaði stjórn KFUM og KFUK á Íslandi saman stjórnir 
starfsstöðva félagsins, forstöðufólk æskulýðsstarfsins og starfsfólk 
KFUM og KFUK á Íslandi til samráðsþings sem að þessu sinni fór 
fram helgina 5.-7. október 2012 í Vindáshlíð. Ákveðið var að beina 
kastljósinu að markmiðum félagsins og var þema helgarinnar: Skýr 
markmið, eða Mission Clarity eins og Heimssamband KFUM kallar eina 
af þremur grunnstoðum sterkrar hreyfingar. Á föstudagskvöldinu var 
Jóhann Ingi Gunnarsson sálfræðingur með mjög áhugaverðan og vel 
fluttan fyrirlestur um árangursríka markmiðssetningu. Á laugardeginum 
var áherslan sérstaklega á það markmið KFUM og KFUK sem tengist 
boðun kristinnar trúar. Dr. Sigurður Pálsson sá um kennslu dagsins 
og flutti frábæra fyrirlestra af sinni miklu þekkingu og reynslu um rétt 
barna til að trúa og um rétt foreldra til að ala börn sín upp í trú. Um 
kvöldið flutti Lára Scheving Thorsteinsson hjúkrunarfræðingur lifandi og 
skemmtilegan fyrirlestur um eldmóð í starfi og mikilvægi þess að styrkjast 
af krafti máttar Drottins. Á samráðsþinginu var kynnt eineltisvarnaráætlun 
og nýjar siðareglur félagsins, sem og ýmsir viðburðir í vetrarstarfinu. 
Samráðsþingið er mikilvægur vettvangur í stefnumótun fyrir félagið og 
uppörvandi fyrir forystusveit félagsins að hittast og stilla saman strengi. 

Þátttaka í erlendum viðburðum
Framkvæmdastjóra KFUM og KFUK á Íslandi, Gyðu Karlsdóttur, var 
boðið að taka þátt í fundi sem KFUM í Evrópu hélt í Brussel dagana 6.-8. 
nóvember 2012 fyrir framkvæmdastjóra KFUM og KFUK félaga í Evrópu. 
Ferðin var styrkt af KFUM í Evrópu. 
Norrænn formanna- og framkvæmdastjórafundur KFUM og KFUK 
fór fram í Danmörku dagana 25.-27. janúar 2013. Fundinn sóttu fyrir 

Biskup Íslands, frú Agnes Sigurðardóttir, heimsótti KFUM og KFUK á 
Íslandi og kynnti sér fjölbreytta starfsemi félagsins. Auður Pálsdóttir 
formaður, Gyða Karlsdóttir framkvæmdastjóri og Páll Ágúst 
Ólafsson varaformaður, sýna biskupi minningarstofu um sr. Friðrik 
Friðriksson, stofnanda félagsins. 
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hönd KFUM og KFUK á Íslandi þær Auður Pálsdóttir formaður og Gyða 
Karlsdóttir framkvæmdastjóri. Auk þeirra var Birgi U. Ásgeirssyni boðið 
að taka þátt í fundinum, en hann er tengiliður stjórnar KFUM í Evrópu 
við KFUM og KFUK félögin á Norðurlöndunum.  Slíkir fundir eru haldnir 
árlega og styrktir af NORBUK, norrænu barna- og ungmennanefnd 
Norðurlandaráðs. Þema fundarins að þessu sinni var ungmennastarf. 
Fengu gestir meðal annars að kynnast starfsemi nýrrar ungmennakirkju 
sem verið er að koma á fót í Árósum og „fair trade“ bar sem ungmenni 
í KFUM og KFUK í Danmörku reka í Árósum til styrktar hjálparstarfi á 
Indlandi. Norrænir formanna- og framkvæmdastjórafundir eru haldnir 
árlega og gefa forystu norrænu félaganna tækifæri til að miðla reynslu og 
ræða sameiginleg málefni. 

Starfsfólk í Þjónustumiðstöð KFUM og KFUK á Íslandi
KFUM og KFUK á Íslandi rekur Þjónustumiðstöð í félagshúsinu á 
Holtavegi 28 í Reykjavík. Þjónustumiðstöðinni er ætlað að þjóna 
starfi félagsins á landsvísu og tryggja gæði í starfi félagsins. Í 
Þjónustumiðstöðinni starfa Gyða Karlsdóttir framkvæmdastjóri, 
Þorsteinn Arnórsson fjármálastjóri, Jóhann Þorsteinsson sviðsstjóri 
æskulýðssviðs, Petra Eiríksdóttir æskulýðsfulltrúi, Halldór Elías 
Guðmundsson æskulýðsfulltrúi, Jón Ómar Gunnarsson æskulýðsprestur 
(1/2 staða á móti KSH), Klara V. Þórhallsdóttir bókari og Ása Valgerður 
Gunnsteinsdóttir starfsmaður í móttöku. Petra hefur leyst Hjördísi Rós 
Jónsdóttur af í vetur, en Hjördís er í fæðingarorlofi og kemur til starfa 
aftur 1. ágúst 2013. Halldór Elías Guðmundsson lætur af störfum á 
vormánuðum 2013 og eru honum þökkuð frábær störf í þágu félagsins. 
Við starfi Halldórs Elíasar tekur Petra Eiríksdóttir frá og með 1. ágúst 
2013, en Hákon Arnar Jónsson var ráðinn tímabundið frá febrúar til ágúst 
2013 til þess að taka við verkefnisstjórn af Halldóri Elíasi vegna þátttöku 
Íslands í Evrópumóti KFUM í Prag. Hákon hefur jafnframt sinnt ýmsum 
verkefnum á æskulýðssviði. Í þjónustumiðstöðinni er einnig skrifstofa 
framkvæmdastjóra Vatnaskógar, Ársæls Aðalbergssonar. Félagið hefur 
starfsmann í hlutastarfi í Vestmannaeyjum, Gísla Stefánsson, sem sinnir 
unglingastarfi félagsins þar í samstarfi við Landakirkju. Sumarstarfsmenn 
í Þjónustumiðstöðinni voru Arna Auðunardóttir og Berglind Ósk 
Einarsdóttir. Soffía Magnúsdóttir hóf framhaldsnám í sálarfræði síðastliðið 
haust og lét af störfum 1. september 2013. Henni eru þökkuð einstaklega 

vel unnin störf í þágu félagsins. 

Sjálfboðastarf er grunnurinn
KFUM og KFUK á Íslandi er sjálfboðahreyfing. Hundruð sjálfboðaliða 
koma að starfi félagsins á hverju ári. Stjórn KFUM og KFUK á Íslandi 
sinnir öllu sínu starfi í sjálfboðavinnu og það sama gera níu stjórnir 
starfsstöðva félagsins. Þá er ótalin öll sú mikla sjálfboðavinna sem 
unnin er í vinnuflokkum sumarbúðanna, af foreldrafélagi leikskólans, 
af leiðtogum æskulýðsstarfsins, af nefndum, ráðum og vinnuhópum á 
vegum félagsins og í einstökum verkefnum. 

Félagshúsið á Holtavegi 28 í Reykjavík þarfnast viðhalds og umhyggju 
enda er það notað hvern einasta dag vikunnar árið um kring. Sveinn 
Valdimarsson og Geirlaugur Ingi Sigurbjörnsson hafa starfað í svokölluðu 
húsráði sem ber ábyrgð á verkefnum tengdum húsinu. Fjölmargir 
sjálfboðaliðar láta sig húsið varða og sinna því reglulega af alúð, meðal 
annars Sverrir Axelsson, Albert Bergsteinsson og Hörður Geirlaugsson. 
Oddrún Jónasdóttir Uri hefur sinnt eldhúsinu af alúð og trúmennsku auk 
fleiri verkefna. Íslandsbanki gefur starfsmönnum sínum einn vinnudag 
til góðra málefna og fékk félagið að njóta þess þegar Anna Kristín 
Guðmundsdóttir vann einn dag í Þjónustumiðstöðinni á Holtavegi í 
nóvember við að yfirfara skókassa sem höfðu borist eftir lokaskiladag 
verkefnisins „jól í skókassa“. Þurfti að ljúka því verkefni áður en gámi 
var lokað og hann sendur af stað til Úkraínu með skókassana. Þakkir 
til Íslandsbanka og Önnu Kristínar fyrir það góða framlag. Þá gaf Soffía 
Magnúsdóttir vinnu í heila viku í Þjónustumiðstöðinni á Holtavegi í byrjun 
árs og var það ómetanlegur stuðningur. Tæknimál í salnum á Holtavegi 
hafa verið unnin af sjálfboðaliðum undir stjórn Gylfa Braga Guðlaugssonar 
sem hefur verið formaður tæknideildarinnar. Nú hefur Hafsteinn Ingi 
Gunnarsson tekið við formennsku í tæknideildinni. 

Þeim fjölmörgu sjálfboðaliðum, sem hafa komið að fjölbreyttu starfi KFUM 
og KFUK á Íslandi á starfsárinu, eru færðar alúðarþakkir fyrir. 

 

Fimmta samráðsþing stjórnar KFUM og KFUK á Íslandi, stjórna starfsstöðva félagsins og starfsfólks, fór fram í Vindáshlíð í október. 
Umræðuefni þingsins var skýr markmiðssetning. Á þinginu flutti Jóhann Ingi Gunnarsson sálfræðingur frábæran fyrirlestur um efnið. 
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Æskulýðsstarf er kjarnastarfsemi KFUM og KFUK, enda er það 
markmið félagsins að bjóða ungu fólki að taka þátt í að skapa 
uppbyggilegt og jákvætt félagsstarf, starf sem mætir hverjum 
einstaklingi af umhyggju og virðingu og stuðlar að líkamlegum, 
andlegum og félagslegum þroska þátttakenda. Við viljum bjóða upp 
á starf þar sem einstaklingar fá tækifæri til að vaxa í vitund um sjálfa 
sig, aðra, samfélagið og lifandi Guð. Við viljum að með þátttöku í 
starfinu geti einstaklingar öðlast færni til að hafa áhrif til breytinga 
á þessum sviðum. Starfið er borið uppi af sjálfboðaliðum sem hafa í 
gegnum eigin þátttöku þroskast og vaxið til ábyrgðar, fengið til þess 
þjálfun og fræðslu og fundið til ábyrgðar að skila til samfélagsins 
eftir að hafa sjálf notið góðs af starfinu sem börn. Án sjálfboðaliða, 
án grasrótarinnar væri félagið lítils megnugt og er það því eitt 
brýnasta verkefni félagsins, stjórnar og starfsmanna að hlúa vel að 
sjálfboðaliðum, hvetja þá og efla og skapa þeim spennandi vettvang 
til frekari afreka, íslenskri æsku og kristni til framdráttar.

Félagsdeildir KFUM og KFUK starfsárið 2012-2013
Í félagsdeildum KFUM og KFUK eru vikulega haldnir fundir yfir 
vetrartímann. Þar er boðið upp á fjölbreytta, skemmtilega og fræðandi 
dagskrá. Á liðnu starfsári var svolítill samdráttur í fjölda félagsdeilda enda 
óhjákvæmilega alltaf einhver sveifla í fjölda sjálfboðaliða sem gefa kost á 
sér á hverju hausti. Þrátt fyrir þetta var starfsárið nokkuð gott og aðsókn 
í unglingadeildir var með því besta sem verið hefur um árabil og víða 
stórar og fjölmennar deildir. Hugsanlega spilar þar inn í undirbúningur fyrir 

2. Æskulýðsstarf
þátttöku okkar í Evrópuhátíð KFUM í Prag næsta sumar en þangað fara 
unglingar úr nokkrum unglingadeildum. 

Félagsdeildirnar voru 33 talsins á starfsárinu 2012-2013 og við þær starfa 
um eitt hundrað leiðtogar, sjálfboðaliðar og starfsmenn. Fjallað er um 
leiðtogaþjálfun, sem er hluti ungmennastarfsins, í 4. kafla.

Börn
9-12 ára

Vikulegir fundir 
í hefðbundnum 

félagsdeildum og ýmsir 
sameiginlegir viðburðir 

og ferðalög. Skemmtileg 
og uppbyggileg dagskrá 
er útbúin og skipulögð 

fyrir börnin.

Unglingar
13-15 ára

Vikulegir fundir í 
hefðbundnum deildum. 
Þátttakendur taka meiri 

þátt í að skipuleggja 
dagskrána, með styrkri 
leiðsögn og frumkvæði 
frá leiðtogum. Einnig 

er boðið upp á 
sumarbúðadeildina 

Skógarvini og 
listadeildirnar Skapandi, 

sem eru starfræktar 
nokkrum sinnum á 

hvoru misseri.

Ungmenni
16-25 ára 

Þátttakendur stýra 
dagskrá og verkefnum 

að mestu sjálf með 
dyggri aðstoð frá starfs-

fólki æskulýðssviðs. 
Fjölbreytni verkefna er 
mikil, og felur til dæmis 

í sér fjöllistahópinn 
Ten Sing, fjölbreytt 

leiðtogaverkefni og ýmis 
Evrópuverkefni.

Nálgun í æskulýðsstarfi KFUM og KFUK er þrískipt. Því eldri sem 
þátttakendur eru því meira vægi hafa þeir sjálfir í mótun starfsins.
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YD KFUK Aflagranda (Vesturbær)
Hulda Guðlaugsdóttir
Kristín Sigrún Magnúsdóttir
Rósa Margrét Tryggvadóttir
Guðlaug María Sveinbjörnsdóttir
Þátttakendur á haustönn: 8
Þátttakendur á vorönn: 10

YD KFUM og KFUK Digraneskirkju
Ingi Hrafn Pálsson - Forstöðumaður (haust)
Karítas Pálsdóttir - Forstöðukona (vor)
Ragnheiður Haraldsdóttir
Sóley Björk Atladóttir
Tinna Dögg Birgisdóttir
Andri Lórentzson
Þátttakendur á haustönn: 64
Þátttakendur á vorönn: 50

UD KFUM og KFUK Fella- og Hólakirkju
Steinunn Þorsteinsdóttir - Forstöðukona
Ingunn Þorsteinsdóttir - Forstöðukona
Jón Ómar Gunnarsson
Þorsteinn Arnórsson
Sigríður Ása Alfonsdóttir
Þórður Líndal Þórsson
Gunnar Hrafn Sveinsson
Lárus Óskar Sigmundsson
Victor Alexander Guðjónsson (vor)
Þátttakendur á haustönn: 7
Þátttakendur á vorönn: 6

YD KFUM og KFUK Grensáskirkju
Salóme Jórunn Bernharðsdóttir - 
Forstöðukona
Vilborg Pála Eiríksdóttir
Þórhildur Einarsdóttir
Þátttakendur á haustönn: 18
Þátttakendur á vorönn: 24

UD KFUM og KFUK Grensáskirkju
Dagrún Linda Barkardóttir - Forstöðukona
Daníel Bergmann
Steinarr Hrafn Höskuldsson
Ásta Guðrún Guðmundsdóttir
Rebekka Sveinbjörnsdóttir
Ásthildur Jóna Guðmundsdóttir
Heiðbjört Arney Höskuldsdóttir (vor)
Þátttakendur á haustönn: 10
Þátttakendur á vorönn: 9

YD KFUM og KFUK Grindavíkurkirkju
Telma Ýr Birgisdóttir - Forstöðukona
Reynir Berg Jónsson
Tinna Dögg Birgisdóttir
Bogi Benediktsson (haust)
Ragnheiður Haraldsdóttir (vor)
Skráð á haustönn: 83
Skráð á vorönn: 86

UD KFUM og KFUK Grindavíkurkirkju
Telma Ýr Birgisdóttir - Forstöðukona
Reynir Berg Jónsson
Þátttakendur á haustönn: 116
Þátttakendur á vorönn: 127
 
YD KFUK Holtavegi
Hafdís Matsdóttir - Forstöðukona
Snædís Snorradóttir
Agnes Þorkelsdóttir (haust)
Þátttakendur á haustönn: 20
Þátttakendur á vorönn: 14

Skapandi (MD) á Holtavegi
Hildur Kjartansdóttir - Forstöðumaður
Ingibjörg Hrönn Jónsdóttir
Þátttakendur á haustönn: 3

Ten sing á Holtavegi
Berglind Ólafsdóttir
Ásthildur Guðmundsdóttir
Ingi Hrafn Pálsson
Lárus Óskar Sigmundsson
Egill Óli Helgason
Gylfi Bragi Guðlaugsson
Helga Sif Helgadóttir
Þátttakendur á haustönn: 30
Þátttakendur á vorönn: 15

Elskaðu lífið - Pragdeildin
Halldór Elías Guðmundsson - Forstöðumaður
Sólveig Reynisdóttir
Þátttakendur á haustönn: 12
Þátttakendur á vorönn: 10

YD KFUM og KFUK Hveragerðiskirkju
Tinna Rós Steinsdóttir - Forstöðukona
Olena Romenenko (haust)
Pálína Agnes Baldursdóttir
Þátttakendur á haustönn: 32
Þátttakendur á vorönn: 22
 

UD KFUM og KFUK Hveragerðiskirkju
Tinna Rós Steinsdóttir - Forstöðukona
Olena Romenenko (haust)
Pálína Agnes Baldursdóttir
Þátttakendur á haustönn: 35
Þátttakendur á vorönn: 26

VD KFUM og KFUK Hátúni (Reykjanesbæ)
Brynja Eiríksdóttir - Forstöðukona
Erla Guðmundsdóttir - Forstöðukona
Ingibjörg Sól Jónsdóttir
Þátttakendur á haustönn: 46
Þátttakendur á vorönn: 46

YD KFUM Hátúni (Reykjanesbæ)
Sveinn Valdimarsson - Forstöðumaður
Þorsteinn Helgason
Ívar Karl Sveinsson
Gnýr Elíasson
Jón Grétar Sverrisson
Pétur Árnason
Þátttakendur á haustönn: 30
Þátttakendur á vorönn: 41

YD KFUK Hátúni (Reykjanesbæ)
Sigurbjört Kristjánsdóttir - Forstöðukona 
Agnes Sigurþórsdóttir
Elín Pálsdóttir
Júlía Svava Tello
Karítas Pálsdóttir
Sóley Bjarnadóttir
Þátttakendur á haustönn: 35
Þátttakendur á vorönn: 35
 
UD KFUM og KFUK Hátúni (Reykjanesbæ)
Björk Guðnadóttir - Forstöðukona
Brynja Eiríksdóttir
Margrét Jóhanna Guðjónsdóttir
Þóra Jenny Benónýsdóttir
Þór Bínó Friðriksson
Þátttakendur á haustönn: 87
Þátttakendur á vorönn: 40

YD KFUM og KFUK Akurskóla (Ytri Njarðvík)
Margrét Jóhanna Guðjónsdóttir - Forstöðukona
Blær Elíasson
Bryndís Sunna Guðmundsdóttir
Þátttakendur á haustönn: 22
Þátttakendur á vorönn: 22

Yfirlit yfir félagsdeildir, forstöðufólk og leiðtoga veturinn 2012-2013



11

YD KFUK Lindakirkju
Kristín Gyða Guðmundsdóttir - Forstöðukona
Ásta Guðrún Guðmundsdóttir
Guðrún Guðmundsdóttir
Halldóra Tinna Guðjónsdóttir
Helga Katrín Jónsdóttir
Jóhanna Blöndahl Guðmundsdóttir
Petrína Mjöll Jóhannesdóttir
Þátttakendur á haustönn: 30
Þátttakendur á vorönn: 25

YD KFUM Lindakirkju
Bogi Benediktsson - Forstöðumaður (haust)
Ingi Hrafn Pálsson - Forstöðumaður (vor)
Hans Patrekur Hansson
Þráinn Andreuson
Þátttakendur á haustönn: 11
Þátttakendur á vorönn: 4

UD KFUM og KFUK Lindakirkju
Hreinn Pálsson
Unnur Rún Sveinsdóttir
Anna Bergljót Böðvarsdóttir
Pétur Ragnhildarsson (vor)
Þátttakendur á haustönn: 2
Þátttakendur á vorönn: 9

UD KFUM og KFUK Lágafellskirkju
Hreiðar Örn Zoëga Stefánsson - 
Forstöðumaður
Thelma Dögg Haraldsdóttir
Kolfinna Rut Haraldsdóttir
Baldvin Páll Pétursson
Sandra Pétursdóttir
Sjafnar Björgvinsson
Þátttakendur á haustönn: 21
Þátttakendur á vorönn: 13

YD KFUK Seljakirkju
Margrét Reynisdóttir - Forstöðukona
Sólveig Reynisdóttir
Ingunn Þorsteinsdóttir
Steinunn Þorsteinsdóttir
Ingibjörg Lilja Kristjánsdóttir
Skráðar á haustönn: 15
Þátttakendur á vorönn: 10

YD KFUM Seljakirkju
Sr. Ólafur J. Borgþórsson - Forstöðumaður
Hreinn Pálsson
Þátttakendur á haustönn: 15
Þátttakendur á vorönn: 18

YD KFUM Akureyri
Jóhann Þorsteinsson - Forstöðumaður
Hafþór Freyr Líndal
Þátttakendur á haustönn: 28
Þátttakendur á vorönn: 18

YD KFUK Akureyri
Sigrún Birna Guðjónsdóttir - Forstöðukona
Astrid Hafsteinsdóttir
Katrín Harðardóttir
Brynhildur Bjarnadóttir
Ragnheiður Harpa Arnardóttir
Herdís Júlía Júlíusdóttir
Sandra M. Kristínardóttir
Þátttakendur á haustönn: 31
Þátttakendur á vorönn: 19

UD KFUM og KFUK Akureyri
Jóhann Þorsteinsson - Forstöðumaður
Pétur Björgvin Þorsteinsson - Forstöðumaður
Hafþór Freyr Líndal
Sandra M. Kristínardóttir
Þátttakendur á haustönn: 72
Þátttakendur á vorönn: 30

YD KFUM og KFUK Borgarnes
Óskar Birgisson - Forstöðumaður
Eygló Lind Egilsdóttir
Þátttakendur á haustönn: 38
Þátttakendur á vorönn: 31

UD KFUM og KFUK Borgarnes
Óskar Birgisson - Forstöðumaður
Eygló Lind Egilsdóttir
Þátttakendur á haustönn: 2
Þátttakendur á vorönn: 11

YD KFUM og KFUK Bústaðakirkja
Berglind Ólafsdóttir - Forstöðukona
Ásthildur (Didda) Guðmundsdóttir
Þátttakendur á haustönn: 7
Þátttakendur á vorönn: 6

UD KFUM og KFUK Bústaðakirkja
Perla Magnúsdóttir - Forstöðukona (haust)
Guðmundur Lúther Hallgrímsson (haust)
Soffía Magnúsdóttir
Valborg Rut Geirsdóttir - Forstöðukona (vor)
Salvar Geir Guðgeirsson (vor)
Daria Rudkova (vor)
Þátttakendur á haustönn: 4
Þátttakendur á vorönn: 7

UD KFUM og KFUK í Vestmannaeyjum
Gísli Stefánsson - Forstöðumaður
Ásgeir Þór Þorvaldsson
Erlingur Orri Hafsteinsson
Guðmundur Örn Jónsson
Guðrún Eydís Eyjólfsdóttir
Hulda Líney Magnúsdóttir
Ingi Þór Halldórsson
Ísak Máni Jarlsson
Sandra Dís Pálsdóttir
Steinunn Einarsdóttir
Þátttakendur á haustönn: 20
Þátttakendur á vorönn: 20

VD KFUM og KFUK og Grafarvogskirkju í 
Víkurskóla
Þóra Björg Sigurðardóttir - Forstöðumaður
Matthías Guðmundsson
Daria Rudkova
Þátttakendur á vorönn: 14

Unglingastarf félagsins hefur verið í miklum blóma í vetur. Ein grein starfsins er svo 
kallað Ten Sing starf sem leggur áherslu á söng- og leiklist. Ten Sing setti upp leikverkið 
Allt í plati og sýndi við góðar undirtektir í félagshúsi KFUM og KFUK á Holtavegi 
í Reykjavík og á Sæludögum í Vatnaskógi. Ten Sing tók líka þátt í menningarnótt 
Reykjavíkur. 
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Viðburðir í æskulýðsstarfinu
Þátttaka í landsmóti kirkjunnar
Helgina 26.-28. október fór fram á Egilstöðum árvisst landsmót 
æskulýðsstarfs Þjóðkirkjunnar. Að þessu sinni tóku unglingadeildir KFUM 
og KFUK frá Grindavík og Vestmannaeyjum þátt í mótinu auk fjölda 
leiðtoga úr unglingastarfi KFUM og KFUK sem fóru til aðstoðar.

Fótboltamót YD
Fótboltamót yngri deilda KFUM og KFUK fór fram í íþróttahúsinu 
Austurbergi sunnudaginn 4. nóvember. Mótið hefur aldrei verið jafn 
fámennt en þátttakendur voru einungis 15 talsins. Mótið var samt hið 
fjörugasta og fjöldi ungleiðtoga kom á svæðið og átti góða stund ásamt 
börnunum. Allt fór enda vel fram undir styrkri stjórn Hákons Arnars 
Jónssonar.

Miðnæturíþróttamót UD
Miðnæturíþróttamót unglingadeilda KFUM og KFUK fór fram í Vatnaskógi 
16.-17. nóvember og aftur var það Hákon Arnar sem leiddi. Mótið var 
ekki mjög fjölmennt, en alls voru á svæðinu 46 unglingar og 24 leiðtogar 
sem áttu góðar stundir frá föstudagskvöldi fram á laugardagseftirmiðdag.

Jól í skókassa
Verkefnið Jól í skókassa var kynnt í flestum deildum í æskulýðsstarfi 
KFUM og KFUK og nokkrar deildir tóku þátt í verkefninu í október og 
nóvember 2012. Nokkuð misjafnt er hvernig aðkoma deildanna að 
verkefninu er útfærð. Á sumum stöðum er fyrst og fremst lögð áhersla 
á að kynna verkefnið vel og krakkarnir útbúa skókassa heima fyrir 
með aðstoð foreldra en nokkrar deildir hafa fyrir sið að útbúa jólagjafir 
í skókassa á fundum og þannig sameinast krakkarnir um að hjálpa 
og gleðja jafnaldra sína í Úkraínu. Nánar má lesa um Jól í skókassa í 
kaflanum um alþjóðastarf.

Brennómót YD
Það var fjörugur hópur 47 barna sem mætti til leiks á árlegt brennómót 
yngri deilda KFUM og KFUK sunnudaginn 10. febrúar. Að þessu sinni var 

Margir viðburðir standa unglingum til boða í æskulýðsstarfi 
félagsins. Unglingalandsmótin eru árlegur viðburður og fara fram í 
Vatnaskógi. Einn liður í dagskránni er að taka þátt í guðsþjónustu 
í Hallgrímskirkju á Saurbæ.

Í félagsdeildum KFUM og KFUK eru vikulega haldnir fundir yfir 
vetrartímann. Þar er boðið upp á fjölbreytta, skemmtilega og 
fræðandi dagskrá. 

mótið haldið í þjónustumiðstöð KFUM og KFUK á Holtavegi og tókst með 
afbrigðum vel. Andri Lórenzson stjórnaði mótinu með dyggri aðstoð allra 
þeirra frábæru leiðtoga sem tóku þátt. Eftir skemmtilegan dag stóð liðið 
„United“ frá KFUM í Keflavík uppi sem sigurvegari.

Landsmót UD
Landsmót unglingadeilda fór fram í Vatnaskógi helgina 22.-24. febrúar. 
Yfirskrift mótsins var „OSOM“ og við glöddumst saman yfir því að mega 
treysta á undursamlegan Guð sem hefði skapað okkur öll í sinni mynd. 
Á laugardeginum unnu unglingarnir að þróun hjálparstarfsverkefna undir 
yfirskriftinni „Leitin að osomasta verkefninu“. Verkefni sem byggði á að 
senda ullarflíkur til Síberíu þar sem gífurlegir kuldar verða, hlaut sérstök 
verðlaun á mótinu. Ríflega 130 unglingar og leiðtogar, víðs vegar að af 
landinu, tóku þátt í mótinu og var dagskráin fjölbreytt og skemmtileg. 
Lárus Óskar Sigmundsson sá um tónlistarstjórn og mótið endaði 
með þátttöku unglinganna í guðsþjónustu í Hallgrímskirkju í Saurbæ. 
Landsmótsstjórn var í höndum starfsmanna æskulýðssviðs.

Landsþing unga fólksins í KFUM og KFUK
Landsþing unga fólksins var haldið sunnudaginn 24. febrúar í Vatnaskógi 
en fulltrúar í Ungmennaráði KFUM og KFUK höfðu undirbúið dagskrá 
þingsins. Meðal umræðuefna var afstaða unglinganna til nýrra siðareglna 
og til eineltisvarnaráætlunarinnar sem nýverið var samþykkt. Öllum 
unglingum á þinginu var skipt upp í sex umræðuhópa og voru tveir 
fulltrúar úr ungmennaráði sem stýrðu umræðunni í hverjum hóp fyrir sig. 
Þingfulltrúar voru sammála um mikilvægi siðareglna og töldu að almennt 
væri farið eftir reglunum og bentu jafnframt á að tilkoma þeirra auðveldi 
félaginu að setja mörk og það sé mikilvægt að kynna þetta vel fyrir 
leiðtogum og þátttakendum í starfi KFUM og KFUK. Einelti er ekki algengt 
í starfi KFUM og KFUK að mati unglinganna og nokkuð er um að krakkar 
sem hafa orðið fyrir einelti annars staðar leiti sér skjóls í félagsstarfi KFUM 
og KFUK þar sem þeim er tekið eins og þau eru. Ýmis önnur umræðuefni 
voru tekin fyrir og verða niðurstöður kynntar félagsfólki á næsta aðalfundi 
félagsins en þangað mæta fulltrúar ungmennaráðs til að gefa skýrslu og 
kynna fyrir aðalfundargestum hugmyndir unglinganna sjálfra.
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Vorferðir YD
Á hverju ári halda yngri KFUM og KFUK deildir af Suðurlandi í 
sólarhringsferð í sumarbúðir félagsins og vorið 2012 fóru um 150 krakkar 
í slíka ferð. KFUK deildirnar fóru í Vindáshlíð og Ölver en blönduðu 
deildirnar og KFUM deildirnar fóru í Vatnaskóg. Slíkar ferðir eru eins 
konar uppskeruhátíð fyrir krakkana og þar hitta þau fleiri krakka úr 
öðrum deildum, fara í leiki og leysa ýmis verkefni. Að sjálfsögðu er 
svo kvöldvakan á sínum stað og sumarbúðakynning. Fyrir norðan fóru 
deildirnar frá Akureyri, Dalvík og Ólafsfirði saman í dagsferð á Hólavatn og 
voru þátttakendur um 50 talsins. 
Fyrirhuguð er ferð vorið 2013, dagana 19.-20. apríl, og líkt og í fyrra 
munu KFUM deildir og kynjablandaðar deildir fara í Vatnaskóg, en 
KFUK deildirnar í Ölver og Vindáshlíð. Á sama tíma munu deildirnar á 
Norðurlandi fara í sína vorferð á Hólavatn. 

Evrópuhátíð KFUM í Prag „Love 2 Live“
Yfir 100 þátttakendur frá KFUM og KFUK á Íslandi munu taka þátt í 
Evrópuhátíð KFUM í Prag í ágúst næstkomandi. Nú í haust var skipuð 
undirbúningsnefnd fyrir þátttöku íslenska hópsins á hátíðinni en í 
henni eru: Guðmundur Karl Einarsson, Tinna Rós Steinsdóttir, Sólveig 
Reynisdóttir, Hjördís Rós Jónsdóttir, Jóhann Þorsteinsson og Unnar 
Freyr Erlendsson. Halldór Elías Guðmundsson æskulýðsfulltrúi starfaði 
með hópnum fram í mars 2013, en þá tók Hákon Arnar Jónsson við því 
hlutverki.

Viðburðir leiðtoga
Skipulagssamvera leiðtoga að hausti 
Í byrjun hausts þann 4. september bauð æskulýðssvið KFUM og KFUK 
öllum leiðtogum deildastarfsins á haustsamveru leiðtoga. Á samverunni 
var farið yfir dagskrá vetrarins og þá atburði sem framundan voru og 
farið í nokkra nýja og skemmtilega hópleiki. Nýjar siðareglur voru kynntar 
leiðtogunum. Fræðsluefni vetrarins var reifað auk þess sem leiðtogum 
gafst tækifæri til að bera saman bækur sínar, undirbúa deildarstarf sitt og 
eiga góða stund saman.

Skipulagssamvera leiðtoga að vori 
Síðari skipulagssamvera leiðtoga var haldin 11. janúar. Þar fór fram 
kynning á fræðsluefni vorsins og leiðtogum gafst tækifæri til að undirbúa 
vorönnina í deildastarfinu auk þess sem farið var yfir helstu viðburði ársins 
2013.

Jólasamvera leiðtoga
Árlega býður KFUM og KFUK leiðtogum deildastarfsins á jólasamveru 
til að þakka þeim fyrir það frábæra og óeigingjarna starf sem þeir vinna 
fyrir félagið. Í ár var jólasamveran haldin föstudaginn 7. desember á 
Holtavegi. Boðið var upp á hangikjöt með uppstúf og öðru tilheyrandi. 
Starfsfólk æskulýðssviðsins sá um leiki til að hrista mannskapinn saman 
en leiðtogarnir sjálfir sáu svo um að skemmta hver öðrum fram eftir kvöldi 
áður en kvöldinu lauk með jólahugvekju og bæn. Allir voru svo leystir út 
með smá jólagjöf frá félaginu. Fyrir norðan var samvera sama kvöld og í 
Reykjavík og þangað komu bæði leiðtogar og fulltrúar úr stjórn KFUM og 
KFUK á Akureyri og áttu góða kvöldstund saman.

Heimsáskorun KFUM og KFUK Skjótt‘á körfu
Þann 13. október tókum við í KFUM og KFUK á Íslandi þátt í að setja nýtt 
heimsmet með því að safna saman fleira fólki en nokkurn tímann áður 

Í æskulýðsstarfi KFUM og KFUK er lögð áhersla á að hvert 
barn styrkist til líkama, sálar og anda. Margir eignast góða vini í 
félagsdeildinni sinni og fá með sér veganesti sem nýtist þeim alla 
ævi. 

Ungmennaráð KFUM og KFUK undirbjó dagskrá landsþings unga 
fólksins sem haldið var í Vatnaskógi 24. febrúar. Meðal þess sem 
ungmennin ræddu var ný eineltisvarnaráætlun KFUM og KFUK og 
siðareglur félagsins. 
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hefur verið gert til þess að skjóta á körfu. Með þessu átti að fagna starfi 
KFUM um allan heim á sviði valdeflingar ungs fólks. KFUM félög um allan 
heim skipulögðu viðburði þennan dag eins og við hér heima á Íslandi.
Það var svo á laugardeginum milli kl. 12:00-16:00 að börn og unglingar úr 
starfi KFUM og KFUK fóru um alla borg með færanlegar körfuboltakörfur 
af ýmsu tagi til að bjóða þeim, sem vildu taka þátt í deginum, að skjóta 
á körfu. Deginum lauk á Holtavegi með veitingum og uppákomum. Þar 
að auki voru viðburðir fyrir börn og unglinga í deildastarfinu við Sunnuhlíð 
á Akureyri, í KFUM og KFUK húsinu í Keflavík, í Hveragerðiskirkju, í 
Vestmannaeyjum, Borgarnesi og í Grindavík.
Það voru 2047 þátttakendur sem tóku þátt í þessari Heimsáskorun 
KFUM og KFUK á Íslandi.

Námskeið og þjálfun
KFUM og KFUK leggur mikið upp úr menntun og þjálfun starfsfólks 
og sjálfboðaliða. Leiðtogi í æskulýðsstarfi ber mikla ábyrgð á gæðum 
starfsins og þátttakendum þess. KFUM og KFUK hefur lagt upp með 
markvissa þjálfun þar sem saman fara námskeið og þjálfun á vettvangi. 
Á liðnu starfsári hefur færst í vöxt að sjálfboðaliðar í starfi félagsins hafa 
átt þess kost að sækja námskeið erlendis og er það gríðarlega öflug 
viðbót sem eykur víðsýni og færir okkur nýjar og ferskar hugmyndir inn 
í félagsstarfið okkar hér heima. Nánar má lesa um námskeið og þjálfun 
starfsfólks í kafla ársskýrslunnar um fræðslustarf. 

Fræðsluefni í æskulýðsstarfinu 2012-2013
Fræðsluefni sumarbúða sumarið 2012
Fræðsluefni sumarbúða KFUM og KFUK 2012 byggði á dæmisögum 
héðan og þaðan, sem voru teknar saman af Jóhanni Þorsteinssyni 
og Halldóri Elíasi Guðmundssyni. Efnið bar yfirskriftina „Ég og við öll“ 
og byggði á sjö kvöldvökustundum og sjö morgunstundum þar sem 
áherslan lá á þjónustu og góðvild. 

Fræðsluefni að hausti 2012 - Faðir vor
Fræðsluefni haustsins var endurútgáfa á eldra efni frá árinu 2006, lítillega 
lagað og endurbætt. Til hliðsjónar við gerð efnisins 2006 var m.a. stuðst 
við boðunarefni KFUM og KFUK frá því á 90 ára afmælisárinu 1989 ásamt 
því að þá var leitað í smiðju lúthersku kirkjunnar í Bandaríkjunum. Einnig 

Unglingadeild KFUM og KFUK í Grindavík hefur verið í miklum blóma í vetur. Telma Ýr Birgisdóttir fer í hverri viku til Grindavíkur og stendur 
fyrir KFUM og KFUK starfi fyrir börn og unglinga ásamt aðstoðarfólki. Unglingar úr Grindavík munu fjölmenna á Evrópuhátíð KFUM í Prag í 
sumar. 

var aflað fanga í ýmsu eldra fræðsluefni félagsins. Í fræðsluefninu var 
umfjöllun um bænina sem Jesús kenndi lærisveinum sínum „Faðir vor“ 
skipt upp í 12 samverur. Upphafssamveran fjallaði um bænir almennt. Þá 
var notast við skiptingu bænarinnar úr ritinu Fræðin minni eftir Martein 
Lúther og í lokin var síðan ein samvera sem bar heitið Amen og önnur 
sem fjallar um aðventuna, biðina og bænir.

Líkt og 2006, sá Halldór Elías Guðmundsson um samantekt, skrif og 
ritstjórn, auk þess sem Jón Ómar Gunnarsson og Petra Eiríksdóttir lögðu 
hönd á plóg við endurskoðunina að þessu sinni.

Fræðsluefni að vori 2013
Fræðsluefni KFUM og KFUK á vormisseri 2013 fjallaði um Postullega 
trúarjátningu og er endurskoðuð, bætt og breytt útgáfa á fræðsluefni 
KFUM og KFUK frá vorinu 1990, og ber heitið: „Á hvern trúi ég?“ 
Efnið var upphaflega skrifað af Þórarni Björnssyni, en endurskoðun, 
breytingar og ritstjórn útgáfunnar að þessu sinni var í höndum Jóhanns 
Þorsteinssonar, Jóns Ómars Gunnarssonar, Petru Eiríksdóttur og Halldórs 
Elíasar Guðmundssonar.

Efnið skiptist í 13 samverur þar sem farið var í gegnum trúarsetningar 
Postullegu trúarjátningarinnar lið fyrir lið.

Eitt af verkefnum deildastarfsins í vetur var að taka þátt í 
heimsáskorun Heimssambands KFUM, „Skjóttu á körfu“, sem gekk 
út á að vekja athygli á starfi KFUM og KFUK um allan heim og slá í 
leiðinni heimsmet með því að fá sem flesta til að skjóta bolta á körfu. 
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Leikjanámskeið KFUM og KFUK voru haldin á fjórum stöðum 
sumarið 2012, á Holtavegi 28 í Reykjavík, Hjallakirkju í Kópavogi, í 
Hátúni 36 í Reykjanesbæ og í sumarbúðunum Kaldárseli. Markmið 
leikjanámskeiðanna er að bjóða börnum á aldrinum 6-9 ára upp á 
metnaðarfullt sumarstarf þar sem áhersla er lögð á aukinn þroska 
líkama, sálar og anda. Mikið er lagt upp úr því að mæta hverju barni 
á eigin forsendum svo það fái að njóta sín sem best. Því er mikil 
áhersla lögð á að við sínum hvert öðru vináttu, kærleika og virðingu. 
Á námskeiðunum er unnið með kristið siðferði í hugsunum, orðum 
og gjörðum.

Í Hjallakirkju í Kópavogi var boðið upp á fjögur leikjanámskeið sumarið 
2012. Námskeiðið var frá kl 8-17 á daginn. Dagskráin var fjölbreytt og 
skemmtileg.  Á leikjanámskeiðinu var forstöðukona, 2 starfsmenn eldri en 
18 ára, sjálfboðaliði frá KFUM og KFUK og tveir starfsmenn undir 18 ára 
aldri sem Vinnuskóli Kópavogs lagði til. Þátttakendur námskeiðanna voru 
87.

Í Reykjanesbæ voru haldin þrjú námskeið í júní. Rúmlega 30 börn sóttu 
þau.  

Í Kaldárseli var eitt leikjanámskeið í júlí en þá komu börnin að morgni til 
í sumarbúðirnar og fóru aftur heim síðdegis. Boðið var upp á gistingu 
aðfaranótt föstudags sem flest börnin þáðu. Flokkurinn var afar vinsæll í 
sumar en hann gefur börnunum tækifæri til að kynnast sumarbúðunum. 
Þátttakendur á námskeiðinu í ár voru 42 og voru ívið fleiri en í fyrra.

Námskeiðin á Holtavegi voru í umsjá starfsmanna leikskólans Vinagarðs 
eins og áður. Námskeiðin voru í formi sumarnámskeiða þar sem börnum 
á sjötta aldursári við leikskólann var boðið upp á þrjú vikulöng námskeið í 
ágúst. Vel tókst til. 

Námskeiðin í ár gengu vel fyrir sig. Hver dagur á leikjanámskeiðunum 
var uppfullur af ævintýrum og sá vel þjálfað starfsfólk um að allt gengi 
vel fyrir sig. Á hverjum degi fengu börnin kristilega fræðslu, sungu 
kristilega söngva og tóku þátt í leikjum. Hvort sem dagurinn var nýttur 
í leiki, fræðslu, ferðalög, náttúruskoðun, að smíða kassabíla eða njóta 
tilverunnar í góðum hópi, skemmtu börnin og starfsfólkið sér vel.

Starfsfólk leikjanámskeiðanna sótti ýmis undirbúningsnámskeið áður en 
sumarstarfið hófst. Lesa má nánar um þau í kaflanum um fræðslustarf.

Eftirtaldir starfsmenn störfuðu á leikjanámskeiðum KFUM og KFUK 
sumarið 2012:
Í Hjallakirkju: Svava Sigríður Svavarsdóttir, Dagrún Linda Barkardóttir, Gylfi 
Bragi Guðlaugsson, Sigurður Jón Sveinsson, Birta Hrund Indriðadóttir, 
Hugrún Helgadóttir og Elena Romanenko. 
Í Reykjanesbæ: Brynja Eiríksdóttir og Sigurbjört Kristjánsdóttir, Ágústa 
Eva Jósefsdóttir, Ásdís Birta Magnúsdóttir, Ingibjörg Sól Jónsdóttir, Ívar 
Karl Sveinsson og Ísak Henningsson.
Í Kaldárseli: Arnór Heiðarsson, Áslaug Dóra Einarsdóttir, Telma Ýr 
Birgisdóttir, Hjalti Hrafn Sigurðarson og Sigurður Jón Sveinsson.
Á Holtavegi: María Sigurðardóttir og Sólveig Kristjánsdóttir. 

3. Leikjanámskeið
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Fræðslustarf KFUM og KFUK miðar að því að gera leiðtogum 
félagsins betur kleift að vinna með börnum og unglingum á 
vettvangi deildastarfsins og sumarbúðanna. Fræðslustarfið byggir 
á fræðslu sem tengist þeim fjórum þáttum sem leggja grunninn 
að hlutverki og markmiði félagsins og koma fram í nafni þess. Í 
fyrsta lagi (K) við erum kristilegt félag með það að höfuðmarkmiði 
að boða fagnaðarerindið um Jesú Krist. Þess vegna er fræðsla um 
boðskap Biblíunnar, líf og starf Jesú Krists, bænalíf og helgihald 
einn af grunnþáttum fræðslustarfsins. Í öðru lagi (F) er lögð áhersla 
á fræðslu um félagsstarf. Í þriðja lagi (U) er KFUM og KFUK félag 
fyrir ungt fólk sem leggur mikið upp úr því að leiðtogar í barna- og 
unglingastarfi séu búnir undir hlutverk sitt og geti brugðist rétt við 
komi eitthvað óvænt upp á. Í fjórða lagi (M/K) er KFUM og KFUK 
mannræktarhreyfing fyrir karla og konur á öllum aldri þar sem 
mannúðar- og samfélagsmál eru í brennidepli.

Leiðtogaþjálfun KFUM og KFUK
Þjálfun leiðtoga í æskulýðsstarfi félagsins byggir á heildrænni nálgun 
á einstaklingnum, fjölbreyttum kennsluháttum, þjálfun í samvinnu og 
samskiptum og eflingu sjálfsmyndar og sjálfstrausts hjá þátttakendum. 
Þessi heildræna nálgun er í anda grunngilda KFUM og KFUK sem eru að 
hlúa að líkamlegri, andlegri og sálrænni velferð einstaklinga.

Leiðtogaþjálfun félagsins fer fram með tvenns konar hætti;  annars vegar 
á tveimur leiðtogahelgum og hins vegar á dags- og kvöldnámskeiðum 
sem sérstaklega eru haldin fyrir leiðtoga. Fyrri leiðtogahelgin er ætluð 
nýliðum í leiðtogahópi KFUM og KFUK. Þá er lögð áhersla á að kynna 
félagið, markmið þess og tilgang, uppbyggingu og starfsaðferðir. Seinni 
leiðtogahelgin er haldin í janúar ár hvert og er það ætlað reyndum 
leiðtogum jafnt og nýjum leiðtogum. Síðan eru haldin fjölmörg námskeið 
yfir árið ýmist á vegum KFUM og KFUK eða í samstarfi við samstarfsaðila 
félagsins.     

Samstarf um fræðslumál  2012 - 2013
Undanfarin ár hefur KFUM og KFUK átt í umfangsmiklu samstarfi um 
fræðslumál við BÍS, UMFÍ og Landsbjörgu í gegnum Æskulýðsvettvanginn 
(ÆV). Haldin voru fjölmörg Verndum þau námskeið um allt land. Einnig 
hafa verið haldin opin fræðsluerindi um einelti, forvarnir og úrvinnslu 
eineltismála, en þau eru liður í eineltisvarnarátaki ÆV „Ekki meir.“ 
Auk þessa hefur KFUM og KFUK átt í löngu og farsælu samstarfi um 
fræðslumál við æskulýðssambönd Þjóðkirkjunnar á höfuðborgarsvæðinu 
(ÆSKR og ÆNK), ÆSKÞ og Biskupsstofu. Frekari upplýsingar er að finna 
í kafla skýrslunnar um innlent samstarf. 

4. Fræðslustarf
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Námskeiðin á starfsárinu 2012-2013
Leiðtoganámskeiðið Fjóla
23. maí 2012 í húsi KFUM og KFUK
Leiðbeinendur: María Ellingsen og Nanna Hlíf Ingadóttir.
Á námskeiðinu voru þátttakendur styrktir í því að koma fram fyrir hóp og 
miðla boðskap á skapandi hátt í gegnum leik, söng og dans. Námskeiðið 
var ætlað ungum leiðtogum í æskulýðsstarfi KFUM og KFUK og 
Þjóðkirkjunnar. 

Námskeið fyrir starfsfólk í sumarstarfi
29.-30. maí 2012 
Leiðbeinendur: Bára Sigurjónsdóttir, Edda Björgvinsdóttir, Bóas 
Valdórsson, Halldór Elías Guðmundsson, Jón Pétursson og Kristján 
Sigfússon. 
Starfsfólk frá öllum sumarbúðunum sótti námskeiðið, sem er afar 
mikilvægur liður í undirbúningi sumarstarfsins og skylda fyrir alla 
starfsmenn í sumarbúðum og á leikjanámskeiðum félagsins. Námskeiðið 
hófst á kennslu í eldvörnum, öryggismálum og skyndihjálp, þar sem 
sérfræðingar fóru yfir nauðsynleg atriði með starfsfólki, bæði með 
verklegri kennslu og í formi fyrirlestra. Einnig var fjallað um umönnun 
barna, samskipti milli starfsfólks, möguleg vandkvæði sem upp geta 
komið í starfi sumarbúða, viðeigandi boðleiðir vegna gruns um ofbeldi 
eða vanrækslu gagnvart börnum, húmor á vinnustöðum og vinnu með 
börnum með þroskafrávik. Bára Sigurjónsdóttir kynnti nýútkomnar 
siðareglur um samskipti fyrir starfsfólk og sjálfboðaliða. Á námskeiðinu 
unnu þátttakendur ýmist að verkefnum í hópum, hlustuðu á fræðslu eða 
tóku þátt í umræðum. Þá voru leikir kenndir og fræðsluefni sumarstarfs 
KFUM og KFUK kynnt fyrir starfsfólki. Starfsmenn æskulýðssviðs 
KFUM og KFUK, Halldór Elías Guðmundsson, Jóhann Þorsteinsson og 
Hjördís Rós Jónsdóttir höfðu umsjón með undirbúningi og framkvæmd 
námskeiðsins.

Verndum þau námskeið fyrir starfsfólk og sjálfboðaliða í starfi 
félagsins. 
17. apríl, 4. júní, 17. september og 5. nóvember 2012.  
Leiðbeinendur: Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir.
Námskeiðið fjallar um hvernig þekkja megi einkenni ofbeldis og vanrækslu 

gagnvart börnum og hvernig eigi að bregðast við ef grunur vaknar um 
að slíkt eigi sér stað. Á námskeiðinu er farið yfir réttar boðleiðir í slíkum 
tilfellum sem og réttindi og skyldur allra aðila. KFUM og KFUK leggur 
áherslu á að allir sem starfa með börnum og unglingum á vegum 
félagsins sitji þetta námskeið. Námskeiðin voru haldin í húsi KFUM og 
KFUK að Holtavegi 28 og í félagshúsi KFUM og KFUK á Suðurnesjum.  

Ungt fólk, trú og lýðræði
14.-16. september 2012
Leiðbeinendur: Dagný Halla Tómasdóttir, Pétur Björgvin Þorsteinsson og 
Jóhann Þorsteinsson
Námskeiðið var haldið í Glerárkirkju á Akureyri og á Hólavatni. Námskeiðið 
var haldið af KFUM og KFUK, Glerárkirkju og ÆSKR og var fyrir ungt fólk 
á aldrinum 18-25 ára. Á námskeiðinu var fjallað um möguleika ungs fólks 
til að hafa áhrif á nærumhverfi sitt og samfélag til hins betra. Stundum 
skortir okkur æfingu, upplýsingar eða hvata til að þora og vilja standa 
fyrir málstað sem vekur fólk, ekki bara til umhugsunar í nokkrar mínútur, 
heldur fær það til að breyta lífi sínu og gjörðum. Námskeiðið hlaut styrk úr 
Æskulýðssjóði.

Námskeið fyrir tæknifólk
22. september 2012
Leiðbeinendur: Arnór Heiðarsson og Gylfi Bragi Guðlaugsson
Dagsnámskeið fyrir nýliða í tæknideild KFUM og KFUK. Á námskeiðinu 
voru undirstöðuatriðin kennd og sérstök áhersla lögð á tæknimálin á KSS 
fundum.  Þátttakendur á námskeiðinu voru átta. 

Global Leadership Summit
2.-3. nóvember 2012
Global Leadership Summit (GLS) er alþjóðleg ráðstefna sem haldin er 
árlega í Bandaríkjunum í ágústmánuði og eru fyrirlestrarnir, sem þar 
eru fluttir, sýndir víða um veröld um haustið. Markmið ráðstefnunnar 
er að veita leiðtogum í kristilegu starfi innblástur og nýjar hugmyndir til 
uppbyggingar og vaxtar. Að þessu sinni var ráðstefnan haldin í Neskirkju, 
Reykjavík. KFUM og KFUK tók þátt í skipulagningu ráðstefnunnar og sat 
Jón Ómar Gunnarsson í undirbúningsnefnd fyrir hönd félagsins.

Mikið er lagt upp úr öryggi barna og unglinga í starfi KFUM og 
KFUK. Starfsfólk og sjálfboðaliðar sækja meðal annars námskeið í 
brunavörnum og skyndihjálp. 

Starfsfólk og sjálfboðaliðar sækja fjölbreytt námskeið á vegum 
félagsins. Á námskeiðum félagsins er mikið lagt upp úr því að 
þátttakendur taki virkan þátt í umræðum um efnið. 
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Námskeið : Náðargjafir til góðs - um sjálfboðna þjónustu
30. nóvember 2012 í Vídalínskirkju
Leiðbeinendur: Dr. Haukur Ingi Jónasson og Halldór Elías Guðmundsson, 
djákni. Námskeiðið var haldið fyrir æskulýðsfulltrúa, djákna, 
sóknarnefndarfólk og presta. Námskeiðið var samstarfsverkefni KFUM 
og KFUK, ÆSKR, ÆNK, ÆSKÞ og Biskupsstofu. Námskeiðið sóttu fyrir 
hönd KFUM og KFUK Halldór Elías Guðmundsson, Petra Eiríksdóttir, 
Gyða Karlsdóttir og Jón Ómar Gunnarsson. 

Leiðtogahelgi I
12.-13. október 2012
Leiðbeinendur: Halldór Elías Guðmundsson, Petra Eiríksdóttir og Jón 
Ómar Gunnarsson. 
Námskeiðið er hluti af grunnþjálfun leiðtoga KFUM og KFUK og er 
það ein af grunnstoðum leiðtogaþjálfunar félagsins.  Að þessu sinni 
var námskeiðið haldið á Holtavegi 28, en námskeiðið rann saman við 
heimsáskorun Heimssambands KFUM.  Á námskeiðinu var fjallað um 
leiðtogann og leiðtogahlutverkið hjá KFUM og KFUK. Þátttakendur fengu 
að reyna ýmsar þrautir sem allar höfðu það að markmiði að fá þá til þess 
að ígrunda vel í hverju leiðtogahlutverkið er fólgið. Auk þess var lögð 
áhersla á fræðslu um Biblíuna og kristna trú. Þátttakendur á námskeiðinu 
tóku einnig virkan þátt í heimsáskorun Heimssambands KFUM, sem fram 
fór laugardaginn 13. október. Þátttakendur á námskeiðinu voru um 20 
talsins. 

Leiðtogahelgi II
25.-27. janúar 2013 
Leiðbeinendur: Halldór Elías Guðmundsson, Jóhann H. Þorsteinsson, 
Jón Ómar Gunnarsson, Ólöf Halla Bjarnadóttir og Petra Eiríksdóttir. 
Námskeiðið var haldið í Vatnaskógi og tóku leiðtogar á öllum aldri þátt 
í námskeiðinu. Fræðsla helgarinnar var tvískipt, þ.e. skipt var í tvo 
fræðsluhópa: eldri hóp fyrir 18 ára og eldri og yngri hóp fyrir 17 ára og 
yngri. Fræðsla helgarinnar var afar fjölbreytt og fengu leiðtogar fræðslu 
um framsögn og tjáningu, hvernig á að þjálfa framtíðarleiðtoga og hvernig 

tölum við um trú. Auk þess fór fram öflug biblíufræðsla um helgina og 
fengu leiðtogar tækifæri til þess að vinna fyrst einir og síðan í hópum með 
biblíutextann. Námskeiðinu lauk með guðsþjónustu á sunnudeginum. 
Þátttakendur á leiðtogahelginni voru 55. 

Ungleiðtogahelgi í Reykjanesbæ
8.-10. mars 2013
Leiðbeinendur: Halldór Elías Guðmundsson, Styrmir Magnússon og 
Sólveig Reynisdóttir.
Ungleiðtogahelgin fór fram í húsi KFUM og KFUK í Reykjanesbæ að 
Hátúni 36 í Keflavík. Markmið helgarinnar var að efla leiðtogahæfileika 
ungleiðtoganna í gegnum fræðslu og leik. Þátttakendur fengu 
greinargóða fræðslu um siðareglur félagsins, unnu með sjálfsmynd sína 
og leiðtogahlutverkið. Þátttakendur voru 19 ungleiðtogar, sem flestir eru 
virkir sjálfboðaliðar í æskulýðsstarfi félagsins. Helgin var hluti af starfsemi 
Pragdeildarinnar „Elskum lífið“ sem var styrkt af Æskulýðssjóði.

Sterk sjálfsmynd og gott sjálfstraust er lykill að farsæld. Í 
leiðtogaþjálfun KFUM og KFUK fá leiðtogaefni þjálfun í að koma 
fram og miðla boðskap á skapandi hátt í gegnum leik, söng og dans. 
Það var gert á námskeiðinu Fjóla, sem María Ellingsen og Nanna Hlíf 
Ingadóttir kenndu í vetur.
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Fjölskyldu- og fullorðinsstarf á vegum KFUM og KFUK á Íslandi er 
mikilvægur þáttur í starfi félagsins sem safnar saman síungu fólki á öllum 
aldri. Þar er áhersla lögð á að styrkja tengsl fjölskyldna og samfélag 
félagsfólks með margvíslegum hætti. Leitast er við að bjóða upp á 
uppbyggilega dagskrá og samverustundir þar sem allir aldurshópar njóta 
sín.

Fjölskyldustarf í sumarbúðum KFUM og KFUK
Stærstur hluti starfsemi sumarbúða KFUM og KFUK fer fram í 
dvalarflokkum fyrir börn og unglinga á sumrin en að hausti og vori 
er einnig boðið upp á styttri flokka fyrir fjölskyldufólk og fullorðna. Sú 
nýbreytni var gerð í Vatnaskógi að bjóða líka upp á fjölskylduflokk að 
sumri. Á liðnu starfsári voru í sumarbúðunum haldnir feðgaflokkar, 
feðginaflokkur, mæðgnaflokkur, fjölskylduflokkar, Heilsudagar karla 
og kvennaflokkur auk fjölskylduhátíðarinnar Sæludaga í Vatnaskógi. 
Fjölskyldutilboð sumarbúðanna fóru fram í Vatnaskógi og Vindáshlíð. Hér 
fyrir neðan má sjá þátttökutölur: 

Þátttaka í fjölskyldustarfi í sumarbúðum starfsárið 2012-2013: 
Feðginaflokkur í Vatnaskógi .....................................................40
Feðgaflokkar í Vatnaskógi ........................................................84
Mæðgnaflokkur í Vindáshlíð ....................................................39
Fjölskylduflokkar í Vatnaskógi ................................................105
Sæludagar í Vatnaskógi .......................................................1200
Heilsudagar karla í Vatnaskógi .................................................56
Kvennaflokkur í Vindáshlíð .......................................................60
  Samtals: 1584

Sæludagar í Vatnaskógi
Fjölskylduhátíðin Sæludagar var haldin um verslunarmannahelgina 
í Vatnaskógi. Þessi hátíð hefur fest sig í sessi undanfarin ár sem 
eftirsóknarverður valkostur fyrir fjölskyldufólk á þessari mestu ferðahelgi 
Íslendinga enda skemmtileg og uppbyggileg í alla staði. Hátíðin gekk vel 
fyrir sig og var vel sótt. Veðrið var gott og gestirnir nutu veðurblíðunnar 
sem lék við þá. Boðið var upp á skemmti- og fræðsludagskrá fyrir alla 
aldurshópa, m.a. fræðslustundir fyrir fullorðna, barna- og unglingastundir, 
Café Lindarrjóður, söng- og hæfileikasýningu barnanna, Sæludagaleika, 
tónleika með Hundi í óskilum, tónleika og ball með hljómsveitinni 
Tilviljun?, fjörugar kvöldvökur og fjölskylduguðsþjónustu. Um 1200 manns 
tóku þátt í Sæludögum að þessu sinni.

Fullorðinsstarf karla og kvenna að vetri
Starf aðaldeilda KFUM og KFUK
Yfir vetrarmánuðina eru haldnir vikulegir fundir í fullorðinsstarfi hjá 
aðaldeildum félagsins, AD KFUM og AD KFUK, í húsi félagsins við 
Holtaveg. Áralöng hefð er fyrir þessum fundum og form þeirra er nokkuð 
fastmótað. Umfjöllunarefni fundanna eru þó fjölbreytt og margt spennandi 
sem ber á góma. Á fundina koma ýmsir gestir sem upplýsa og fræða 
félaga um áhugaverð málefni. 

Aðaldeild KFUK heldur fundi á þriðjudögum. Dagskrá þeirra í vetur hefur 
falið í sér fjölbreytt viðfangsefni eins og til dæmis göngu í Öskjuhlíð og 
helgistund í Friðrikskapellu, fræðslu um alþjóðastarf KFUM og KFUK, 
erindið: „Á slóðum kristniboða og krókódíla“ ásamt föstum liðum eins og 

5. Fjölskyldu- og fullorðinsstarf

Tónlistarlíf félagsins stendur í miklum blóma. Hér sameinast kynslóðirnar í samvinnu Karlakórs KFUM og hljómsveitarinnar Tilviljun? sem 
sungu saman á tónleikum vorið 2012 í félagshúsinu á Holtavegi. 
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biblíulestrum og ferð í Vindáshlíð. AD-nefnd KFUK á starfsárinu skipuðu 
þær Anna Magnúsdóttir, Ragnhildur Gunnarsdóttir og Rúna Þráinsdóttir. 

Aðaldeild KFUM heldur fundi á fimmtudögum. Meðal þess sem þar 
hefur verið á dagskrá í vetur er: Endurgerð Austurstrætis 22, Jóhann 
Helgason tónlistarmaður sem flutti lög sín við ljóð sr. Friðriks og heimsókn 
á járnalager GA smíðajárns. Á starfsárinu sátu þeir Ársæll Aðalbergsson, 
Ólafur Sverrisson og Sigurbjörn Þorkelsson í AD-nefnd KFUM.

Jólabasar KFUK 
Hinn glæsilegi basar KFUK var haldinn laugardaginn 1. desember 
2012, en hann hefur verið haldinn nánast árlega frá árinu 1909. Á 
boðstólum var fallegt og vandað handverk, gómsætar kökur, sultur 
og marmelaði ásamt ýmsu öðru. Boðið var upp á nýbakaðar vöfflur, 
kaffi og kakó á vægu verði og stöldruðu margir við. Basarinn er afar 
mikilvægur þáttur í fjáröflunarstarfsemi félagsins og ómetanleg sú vinna 
sem KFUK-konur inna af hendi við undirbúning hans. Alls kom um ein 
milljón inn vegna sölu á basarmunum og kaffisölu og rennur allur ágóði 
til starfsemi KFUM og KFUK á Íslandi. Um 10% af ágóða basarsins 
rennur í sérstakan Kærleikssjóð félagsins, sem er í umsjá Kristínar 
Sverrisdóttur. Í basarnefnd sátu Kristín Sverrisdóttir formaður, Betsy 
Halldórsson, Gunnlaug Sverrisdóttir, Hanna Sigríður Jósafatsdóttir, Hildur 
Þóra Hallbjörnsdóttir og María Sighvatsdóttir. Fjöldi sjálfboðaliða kom að 
framkvæmd basarsins á basardeginum við sölu basarmuna og vöfflusölu. 

Aðventufundur KFUM og KFUK
Sameiginlegur aðventufundur félagsins var haldinn 6. desember 
2012. Fundurinn var að þessu sinni í umsjá AD-nefndar KFUM og ríkti 
sannkölluð hátíðarstemning. Auður Pálsdóttir formaður KFUM og KFUK 
fór með upphafsorð. Karlakór KFUM og KFUK söng undir stjórn Laufeyjar 

G. Geirlaugsdóttur og frú Agnes M. Sigurðardóttir biskup Íslands flutti 
hugvekju. Fundinum stjórnaði Sigurbjörn Þorkelsson. Í lok fundar var 
boðið upp á góðar kaffiveitingar.

Hátíðar- og inntökufundur KFUM og KFUK á Íslandi
Eitt af verkefnum stjórnar KFUM og KFUK á Íslandi er að skipuleggja 
hátíðar- og inntökufund KFUM og KFUK sem haldinn var að þessu sinni 
12. febrúar 2013. Fundurinn fór fram í húsi KFUM og KFUK við Holtaveg 
og hófst dagskráin með fordrykk og síðan borðhaldi sem Tinna Rós 
Steinsdóttir hafði umsjón með ásamt hópi sjálfboðaliða. Boðið var upp 
á rjómalagaða sveppasúpu í forrétt, lambalæri með ljúffengu meðlæti 
í aðalrétt, og kaffi og marengstertu í eftirrétt. Dagskrá kvöldsins var 
glæsileg að vanda. Katla Þórarinsdóttir sýndi loftfimleika, Karlakór KFUM 
flutti nokkur lög undir stjórn Laufeyjar Geirlaugsdóttur, flutt var atriðið 
„You Raise me up“ úr söngkeppni framhaldsskólanna sem félagar úr KSS 
höfðu veg og vanda að, Sveinn Valdimarsson flutti nokkur orð í upphafi 
samkomunnar og Magnea Sverrisdóttir var með hugleiðingu. Á fundinum 
fór fram inntaka nýrra félaga þar sem formaður og varaformaður 
félagsins buðu nýja félaga sérstaklega velkomna með hlýjum kveðjum og 
ritningarorðum. Það voru 27 manns sem gengu í félagið á liðnu starfsári 
og fögnum við inngöngu þeirra hjartanlega. Um tæknimál sáu Geirlaugur 
Ingi Sigurbjörnsson og Hafsteinn Ingi Gunnarsson, en undirspil undir 
almennan söng var í höndum Guðmundar Karls Einarssonar. Veislustjórn 
var í höndum þeirra Höllu Gunnarsdóttur og Hjördísar Kristinsdóttur. Allir 
sem komu að skipulagi og framkvæmd hátíðar- og inntökufundarins 
gerðu það í sjálfboðavinnu. 

Sunnudagssamkomur í Reykjavík og á Akureyri
Sunnudagssamkomur voru haldnar vikulega á Holtavegi í Reykjavík 
yfir vetrarmánuðina. Dagskrá samkomanna samanstendur af söng og 

KFUM og KFUK býður upp á fjölbreytt starf þar sem foreldrar og börn koma saman og eiga gæðastundir. Hér er staldrað við styttu sr. Friðriks 
Friðrikssonar á fallegum degi í feðginaflokki í Vatnaskógi sumarið 2012. 
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tónlistarflutningi, hugleiðingu um Guðs orð og bæn. Undirbúningur og 
framkvæmd sunnudagssamkoma var í höndum sjálfboðaliða og margir 
lögðu þar hönd á plóginn. Fremst í flokki var Sunnudagssamkomunefndin 
en hana skipuðu á starfsárinu þeir Björgvin Þórðarson og Magnús 
Pálsson. Tónlistarflutningur var í höndum eftirfarandi: hljómsveitarinnar 
Tilviljun?, Gleðisveitarinnar, Bjarna Gunnarssonar og félaga og Hilmars 
Einarssonar og félaga. Ræðumenn á samkomunum voru: Halla 
Jónsdóttir, séra Guðlaug Helga Ásgeirsdóttir, Guðlaugur Gunnarsson, 
Ragnhildur Ásgeirsdóttir djákni, Gunnar Jóhannes Gunnarsson, séra 
Jón Ómar Gunnarson, séra Ólafur Jóhannsson og séra Petrína Mjöll 
Jóhannesdóttir.

Hjá KFUM og KFUK á Akureyri  voru þrjár samkomur á haustmisseri. 
Á fyrstu tveimur samkomunum spilaði hljómsveit undir  lofgjörð og var 
hún skipuð Arnari Yngvasyni, Söndru Rebekku Arnarsdóttur, Radek 
Dudziak, Helga Haraldssyni og Jóhanni Þorsteinssyni. Síðasta samkoma 
haustmisseris var aðventusamvera fjölskyldunnar og tóku börn úr starfinu 
ásamt foreldrum þeirra þátt í samverunni. 

Bænasamverur í Friðrikskapellu
Bænasamverur voru haldnar á mánudögum yfir vetrartímann, í hádeginu, 
í Friðrikskapellu við Hlíðarenda. Hver stund felur í sér altarisgöngu og 
bænastund í umsjá presta höfuðborgarsvæðisins. Friðrikskapella er 
í eigu KFUM og KFUK á Íslandi, Karlakórsins Fóstbræðra, Vals og 
Skátasambands Reykjavíkur. Kapellan var vígð 25. maí 1993 og er 
minnisvarði um sr. Friðrik Friðriksson stofnanda KFUM og KFUK. Stjórn 
Friðrikskapellu skipuðu þau Kári Geirlaugsson, Birgir Borgþórsson, Elías 
Hergeirsson og séra Irma Sjöfn Óskarsdóttir.

Karlakór KFUM
Starfsemi Karlakórs KFUM hefur gengið vel í vetur. Æfingar voru haldnar 
vikulega í húsi félagsins á Holtavegi í Reykjavík undir stjórn Laufeyjar 
G. Geirlaugsdóttur. Undirleikari er Ásta Haraldsdóttir. Kórinn söng við 
ýmis tilefni í starfinu, t.d. á samkomum, á aðventufundi og á hátíðar- og 
inntökufundi félagsins í febrúar. Einnig hefur kórinn sungið við jarðafarir 
félagsfólks og önnur tilefni. Þá hélt kórinn vel sótta tónleika í húsi KFUM 
og KFUK við Holtaveg 28 þann 16. nóvember og fékk mikið lof fyrir. Í 
vetur var sett á laggirnar nefnd til þess að vinna samþykktir fyrir kórinn og 
voru þær samhljóða samþykktar á kóræfingu 14. janúar 2013. Í nefndinni 
voru Sigurbjörn Sveinsson, Einar Hilmarsson og Magnús Pálsson. Í 
samþykktum kórsins er gert ráð fyrir að aðalfundur kórsins fari fram í apríl 
eða maí á þessu ári og þá verður m.a. ný stjórn kórsins kosin. Kórinn 
hefur auðgað félagsstarf KFUM og KFUK á starfsárinu og er dýrmæt 
viðbót við þau fjölmörgu tilboð sem félagsfólki gefast til þátttöku í starfinu. 

Knattspyrnufélagið Hvatur
Æfingar hjá knattspyrnufélaginu Hvati fóru fram samkvæmt venju bæði að 
sumri og vetri.

Ábyrgð og umsjón viðburða í fjölskyldu- og fullorðinsstarfi KFUM og 
KFUK eru samtvinnaðar vinnu sjálfboðaliða og starfsmanna KFUM og 
KFUK á Íslandi. Flestir viðburðir fullorðinsstarfsins hafa orðið að veruleika 
fyrir tilstilli frumkvæðis og vinnu sjálfboðaliða úr röðum félagsfólks. KFUM 
og KFUK á Íslandi færir þeim kærar þakkir fyrir óeigingjarnt og alúðlegt 
starf í þágu félagsins og ómetanlegt framlag til þess.

Katla Þórarinsdóttir sýndi listir sínar fyrir gesti hátíðar- og 
inntökufundar KFUM og KFUK á Íslandi sem fram fór í febrúar. 
Krossinn í bakgrunninn minnir á markmið félagsins sem er að benda 
börnum og ungmennum á Jesú Krist og kærleiksboðskap hans. 

Fjölmenni var á hátíðar- og inntökufundi KFUM og KFUK þar sem 
nýjum félögum var fagnað og þeir boðnir formlega velkomnir í 
félagið. 

Í ár var sú nýbreytni í starfi félagsins að boðið var upp á 
fjölskylduflokk í Vatnaskógi að sumri.
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KFUM og KFUK á Íslandi er hlekkur í stórri KFUM og KFUK keðju 
sem nær um allan heiminn. Mikið starf er unnið hjá félögunum á 
alþjóðavettvangi og tekur félagið á Íslandi sífellt virkari þátt í því 
starfi. Alþjóðastarfið opnar fólki, ungu sem öldnu, alls kyns dyr og 
er á sama tíma uppbyggjandi, kennir fólki nýja hluti og fyllir það 
eldmóði til að takast á við þau verkefni sem við stöndum fyrir. 

Alþjóðastarf KFUM og KFUK var í miklum blóma á árinu 2012 en þá 
fóru alls yfir 30 fulltrúar félagsins utan á ráðstefnur, fundi eða námskeið, 
sem er töluverð aukning frá undanförnum árum. Allar ferðirnar eru 
fjármagnaðar eða styrktar af öðrum aðilum og leggst því lítill kostnaður á 
félagið vegna þeirra.

Alþjóðaráð KFUM og KFUK hefur verið starfandi frá árinu 2009 og hefur 
það hlutverk að halda utan um þennan hluta starfsins. Í ráðinu þetta 
árið sátu Tinna Rós Steinsdóttir, formaður, Anna Elísa Gunnarsdóttir, 
ritari, Hildur Björg Gunnarsdóttir, viðburðastjóri, Sólveig Reynisdóttir, 
upplýsingafulltrúi og Birgir Urbancic Ásgeirsson, gjaldkeri.

Tekin var upp sú nýbreytni að auglýsa flestar ferðir á vegum alþjóðaráðs 
á Facebook síðu ráðsins sem og á heimasíðu félagsins, kfum.is. Út frá 

auglýsingunum geta áhugasamir sótt um rafrænt á kfum.is og velur ráðið 
úr umsóknunum með aðstoð æskulýðssviðs félagsins.

Norrænt samstarf
KFUM og KFUK á Íslandi hefur um árabil verið virkt í norrænu samstarfi. 
Gyða Karlsdóttir, framkvæmdastjóri, og Auður Pálsdóttir, formaður 
félagsins, sóttu árlegan norrænan formanna- og framkvæmdastjórafund 
KFUM og KFUK í Århus í Danmörku í lok janúar síðastliðnum. Birgir 
Urbancic Ásgeirsson var einnig á fundinum sem fulltrúi stjórnar 
KFUM í Evrópu þar sem hann er tengiliður stjórnarinnar við félögin á 
Norðurlöndunum. Nánar er greint frá fundinum í 1. kafla ársskýrslunnar. 
Árlegur fundur norrænu æskulýðsnefndarinnar var haldinn í 
Kaupmannahöfn í Danmörku í október þar sem Hreiðar Örn Zoëga 
Stefánsson var fulltrúi félagsins á Íslandi. Styrkur frá Nordbuk kostaði 
ferðirnar á báða þessa fundi. Næsta norræna æskulýðsmót KFUM og 
KFUK verður haldið í Umeå í Svíþjóð í júlí 2014 en mótin hafa verið haldin 
frá árinu 1976.

Evrópusamband KFUK
KFUM og KFUK á Íslandi hefur tekið þátt í starfi Evrópusambands KFUK 
undanfarin ár. Árið 2012 tókum við ekki þátt í starfi sambandsins en 
þátttaka liggur fyrir í maí 2013.

6. Alþjóðastarf
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KFUM í Evrópu
KFUM og KFUK á Íslandi er fullgildur aðili að KFUM í Evrópu og hefur 
verið virkur þátttakandi í starfi sambandsins.

Sjálfboðaliði frá Íslandi starfar fyrir KFUM í Evrópu
Einn af leiðtogunum okkar, Unnar Freyr Erlendsson, flutti síðastliðið haust 
til Prag í Tékklandi þar sem hann starfar sem sjálfboðaliði fyrir KFUM í 
Evrópu en vera hans þar er styrkt af Evrópu Unga Fólksins. Unnar starfar 
við undirbúning Evrópuhátíðarinnar „Love 2 Live“ sem haldin verður í 
Prag í ágúst næstkomandi. Þátttakendur frá KFUM og KFUK á Íslandi 
eru yfir 100 talsins en búist er við að nokkur þúsund þátttakendur mæti á 
hátíðina frá allri Evrópu.

Íslensk ungmenni á aðalfundi KFUM í Evrópu
Aðalfundur KFUM í Evrópu var haldinn í Prag í maí 2012 og var yfirskrift 
hans „Roots and Leaves: Peace, Justice, Democracy“. Þar voru yfir 130 
fulltrúar frá 29 aðildarríkjum KFUM í Evrópu viðstaddir. Fulltrúar okkar á 
fundinum voru áðurnefndur Unnar Freyr ásamt Birgi Urbancic Ásgeirssyni 
og Tinnu Rós Steinsdóttur. Kosið var til nýrrar stjórnar KFUM í Evrópu 
á fundinum og tilnefndi stjórn KFUM og KFUK á Íslandi Birgi í stjórnina. 
Birgir hlaut einróma kosningu og situr því í stjórn KFUM í Evrópu til að 
minnsta kosti tveggja ára. Á fundinum voru meðal annars unnin almenn 
aðalfundarstörf, lagabreytingar voru gerðar og rætt var um framtíð KFUM 
og alþjóðlegt samstarf. Auk þess var KFUM í Moldóvu formlega gert að 
aðildarfélagi.

Dagana fyrir aðalfundinn sóttu Tinna Rós og Unnar Freyr árlegan YES-
fund („YMCA European Spectrum“) sem er ungmennaráð KFUM í 
Evrópu. Þar voru saman komin 34 ungmenni frá KFUM um alla Evrópu. 
Tinna Rós var kosin í stjórn YES á þeim fundi og mun starfa í þeirri stjórn 
þar til í maí 2014. Ferð Tinnu Rósar og Unnars Freys var styrkt af Evrópu 
unga fólksins.

Námskeið á vegum KFUM í Evrópu
KFUM í Evrópu stóð fyrir ýmsum viðburðum sem leiðtogar í starfinu 
okkar á Íslandi tóku þátt í. Berglind Ólafsdóttir og Ingi Hrafn Pálsson 
fóru til Istanbúl í Tyrklandi í lok október þar sem þau sóttu ráðstefnuna 
„Where East meets West“ sem er hluti af „Catch the vision“ ráðstefnuröð 
KFUM í Evrópu sem KFUM og KFUK á Íslandi hefur tekið þátt í tvisvar 
sinnum áður. Þar var meðal annars rætt hvernig unnt væri að standa að 
verkefnum fyrir ungt fólk í dag án þess að ágreiningur verði milli ólíkra 
hópa samfélagsins.

Leiðtogaþjálfun í Michelstadt í Þýskalandi
Jóhann Þorsteinsson og Sólveig Reynisdóttir fóru fyrir hópi leiðtoga sem 
sótti vikulanga leiðtogaþjálfun í Michelstadt í Þýskalandi í byrjun ágúst. 
Þar tóku leiðtogarnir þátt í öflugri dagskrá ásamt leiðtogum frá KFUM 
og KFUK alls staðar að úr Evrópu. Íslenski hópurinn samanstóð af þeim 
Arnari Ragnarssyni, Daríu Rudkovu, Hákoni Arnari Jónssyni, Helgu 
Frímann, Hreini Pálssyni, Perlu Magnúsdóttur og Pétri Ragnhildarsyni.
Jóhann og Sólveig fóru svo utan til Prag í Tékklandi í janúar síðastliðnum 
á fund til að undirbúa næstu leiðtogaþjálfun fyrir leiðtoga innan KFUM frá 
Evrópuríkjum sem áætluð er sumarið 2014 á Íslandi. Báðar ferðirnar voru 
styrktar af Evrópu unga fólksins.

Framkvæmdastjórafundur í Brussel
KFUM í Evrópu veitti Gyðu Karlsdóttur framkvæmdarstjóra styrk til að 
sækja framkvæmdastjórafund á þeirra vegum, sem haldinn var í Brussel 

í Belgíu í byrjun nóvember. Þar komu saman 27 framkvæmdastjórar 
frá KFUM og KFUK í Evrópu. Þetta var í fyrsta skipti sem fundurinn var 
haldinn og þótti hafa tekist afar vel til.

Fjáröflunarnámskeið á Spáni
Þorsteinn Arnórsson, fjármálastjóri, fór utan til Madrid á Spáni á 
fjáröflunarnámskeið sem KFUM í Evrópu stóð fyrir. Yfirskrift námskeiðsins 
var „Administration and Mobilization of Resources in Challenging Times“. 
Á námskeiðinu voru fjármálastjórar frá KFUM og KFUK félögum frá 11 
Evrópulöndum. Fagfólk innan hreyfingarinnar kom því saman til að læra 
hvert af öðru um fjármál og fjáraflanir.

Undirbúningsfundur vegna Unify-mótsins 2014
Jón Ómar Gunnarsson æskulýðsprestur fór utan til München í Þýskalandi 
í lok janúar síðastliðnum á undirbúningsfund fyrir Unify-mót. Unify-mótin 
snúa að því að styrkja og efla kristilega hluta starfsins innan KFUM í 
Evrópu. Jón Ómar situr í undirbúningsnefndinni sem skipuleggur næsta 

KFUM í Evrópu skipulagði fund fyrir framkvæmdastjóra KFUM og 
KFUK félaga í Evrópu. Myndin er tekin þegar hópurinn heimsótti og 
kynnti sér aðalstöðvar ESB í Brussel. 

Tveir sjálfboðaliðar dvöldu á Íslandi og tóku þátt í starfi KFUM og 
KFUK á Íslandi. Elena Romanenko (t.v.) kemur frá KFUM í Úkraínu en 
Ewa Wielgat (f.h.) er frá Póllandi. Sjálfboðaliðarnir komu í gegnum 
verkefni Evrópu unga fólksins og fékk félagið styrk til þess að taka á 
móti þeim. Dvöl þeirra á Íslandi lauk í nóvember 2012. 
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Unify-mót sem haldið verður í Görlitz í Þýskalandi í byrjun árs 2014. 
Síðasta Unify-mót var haldið í janúar 2012 á Englandi þar sem hópur 
íslenskra leiðtoga tók þátt. Kostnaður vegna ferðar Jóns Ómars var 
greiddur af velunnara félagsins á Íslandi.

Samstarf við KFUM í Úkraínu
Björgvin Þórðarson er fulltrúi KFUM og KFUK á Íslandi í sérstökum 
stuðnings- og ráðgjafahópi á vegum KFUM í Evrópu sem styður við starf 
KFUM í Úkraínu. Hópurinn hittist reglulega en því miður hefur takmarkað 
fjármagn leitt til þess að við höfum ekki getað sent Björgvin á fund í 
nokkur ár. Hann fylgist þó með starfinu eins vel og hann getur í gegnum 
skýrslur og tölvupósta. KFUM-starfið í Úkraínu gengur vel. Þar hefur 
sjálfboðaliðum fjölgað og starfið dreifst vítt og breitt um landið.

Heimssamband KFUK
Þátttaka KFUM og KFUK á Íslandi í starfi Heimssambands KFUK hefur 
verið nokkur þar sem félagið hefur átt fulltrúa á þrjá viðburði á þeirra 
vegum á tímabilinu. Heimssamband KFUK stóð undir öllum kostnaði 
vegna þessara þriggja ferða.

Kristín Sveinsdóttir tók þátt í þjálfunarnámskeiði um ofbeldi gegn konum 
og friðaruppbyggingu. Námskeiðið var haldið í Seoul í Suður-Kóreu í 
nóvember síðastliðnum.

Sólveig Reynisdóttir hélt í nóvember til Búdapest í Ungverjalandi 
þar sem hún sótti námskeiðið „Rainbow Resources“ sem fjallaði 
um mannréttindakennslu fyrir börn. Námskeiðið var haldið á vegum 
Evrópuráðsins en Sólveig fór sem fulltrúi Heimssambands KFUK.

Bára Sigurjónsdóttir hélt til Balí í Indónesíu í byrjun desember þar sem 
hún var valin inn á 900 manna heimsþing um mannréttindi. Það var 
UNFPA („United Nations Population Fund“) sem stóð fyrir þinginu. Bára 
fór sem fulltrúi Heimssambands KFUK.

Heimssamband KFUM
Heimssamband KFUM stóð fyrir Heimsáskorun KFUM („YMCA World 
Challenge“) þann 13. október 2012 þar sem stefnt var að því að fá 5 

milljónir manna um allan heim til að kasta bolta í körfu á sama deginum 
og þannig vekja athygli á starfinu og á sama tíma slá heimsmet. Ástæðan 
fyrir því að körfubolti varð fyrir valinu er sú að íþróttin var upphaflega 
fundin upp innan KFUM. 

Á árinu var nýtt verkefni heimssambandsins kynnt en það eru svokallaðir 
Breytingarfulltrúar („Change Agents“). Hafa 200 leiðtogar innan KFUM 
og KFUK um allan heim verið valdir til að taka þátt í verkefninu sem hófst 
um áramótin og stendur þar til á heimsþingi Heimssambands KFUM í júlí 
2014. Tveir fulltrúar Íslands hafa verið valdir til að taka þátt í verkefninu og 
það eru þau Daníel Bergmann og Daría Rudkova. 

Alþjóðleg bænavika 
Árleg alþjóðleg bænavika Heimssambanda KFUM og KFUK var haldin 
11.-17. nóvember 2012. Einkunnarorð bænavikunnar að þessu sinni voru 
„Violence will not have the last word - Working for change that respects 
rights and dignity“ og gáfu Heimssamböndin út hefti með hugvekjum 
fyrir hvern dag vikunnar. KFUM og KFUK gaf út þýðingar á hugvekjunum. 
Hugvekjurnar voru á myndbandsformi á síðunni YouTube þar sem 
leiðtogar félagsins lásu hugvekjurnar. Eftirfarandi leiðtogar í starfinu lásu 
bænirnar: Ásthildur Guðmundsdóttir, Guðlaug María Sveinbjörnsdóttir, 
Hildur Kjartansdóttir, Jón Ómar Gunnarsson og Salóme Jórunn 
Bernharðsdóttir.

Annað alþjóðlegt starf

Alþjóðlegur bænadagur kvenna
Árlegur alþjóðlegur bænadagur kvenna var haldinn 1. mars 2013. 
Markmið bænadagsins er að stuðla að réttlátari og friðsamlegri heimi 
með því að miðla upplýsingum um kjör kvenna, barna og karla í 
fjarlægum löndum og mynda alþjóðlega bænakeðju á þessum fyrsta 
föstudegi í mars ár hvert. Efnið í þetta sinn kom frá konum í Frakklandi 
og hefur yfirskriftina „Gestur var ég og þið hýstuð mig“ (Matt. 25.35). 
Beðið er sérstaklega fyrir innflytjendakonum og fjallað um stöðu 
þeirra frá mismunandi sjónarhornum. Ágústa Þorbergsdóttir og Lydia 
Kristóbertsdóttir sátu í undirbúningsnefnd fyrir hönd félagsins. 

Félagsfólk KFUM og KFUK á Íslandi sækir námskeið víða um heim. 
Bára Sigurjónsdóttir var valin úr hópi 5000 umsækjenda til að taka 
þátt í ráðstefnu á Balí. Ráðstefnan fjallaði um málefni ungs fólks og 
mannréttindi.

Sólveig Reynisdóttir (önnur frá vinstri) sótti ráðstefnu um 
mannréttindakennslu fyrir börn sem haldin var á vegum 
Evrópuráðsins og fór fram í Búdapest í Ungverjalandi. KFUM 
og KFUK lætur sig mannréttindi varða og hefur notað Kompás, 
handbók í mannréttindafræðslu, í starfinu. 
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Ráðstefna um ofbeldi
Kvenskátar á heimsvísu héldu ráðstefnu undir yfirskriftinni „Stop 
the Violence: Girls Speak Out“ í Antwerpen í Belgíu sem hófst í lok 
nóvember. Thelma Lind Waage tók þátt í ráðstefnunni og greiddi sjálf 
þátttökukostnað.

Námskeið um ungmennaskipti
Gylfi Bragi Guðlaugsson og Pálína Agnes Baldursdóttir fóru til Gerês í 
Portúgal í júlí þar sem þau sóttu svokallað „EYE Opener“ námskeið sem 
fjallaði um ungmennaskipti innan Evrópu og hvernig unnt væri að standa 
að þeim. Kostnaður var greiddur af Evrópu unga fólksins.

KFUM og KFUK á Íslandi stóð í níunda skipti fyrir verkefninu Jól í 
skókassa árið 2012. Verkefnið byggist á vináttusamstarfi við KFUM í 
Úkraínu. Þetta skiptið söfnuðust 5.451 kassi sem er um 1.300 fleiri 
en árið áður. Þetta var met þar sem aldrei hafa safnast jafnmargir 
kassar. Móttökustaðir voru á 13 stöðum um land allt þar sem tekið 
var á móti jólagjöfum í innpökkuðum skókössum. Nú er innpökkun 
skókassanna einnig orðin að föstum lið víða í deildastarfi KFUM 
og KFUK. Hópurinn sem hélt utan um verkefnið að þessu sinni 
voru: Anna Guðný Hallgrímsdóttir, Áslaug Björgvinsdóttir, Björg 
Jónsdóttir, Björgvin Þórðarson, Gunnar Páll Baldvinsson, Herdís K. 
Hupfeldt, Mjöll Þórarinsdóttir, Rakel Brynjólfsdóttir, Ragnheiður Kristín 
Pálsdóttir, Reynir Berg Thorvaldsson, Salvar Geir Guðgeirsson, Soffía 
Magnúsdóttir, Telma Ýr Birgisdóttir og Þóra Jenny Benónýsdóttir. 
Fjölmargir aðrir unnu hörðum höndum að verkefninu.

Fjórir fulltrúar; Björgvin Þórðarson, Herdís Hupfeldt, Ragnheiður 
Kristín Pálsdóttir og Svanfríður Elín Jakobsdóttir fóru utan til 
Kirovograd í Úkraínu í byrjun janúar. Þar leiddi faðir Evheniy hópinn 
en hann er tengiliður verkefnisins í Úkraínu. Hópurinn heimsótti börn 
á munaðarleysingjahælum, sjúkrahúsum og fleiri stöðum þar sem við 
höfum dreift gjöfum til barna og stutt við starfið með ýmsum hætti.

Þau tíðindi höfðu gerst að ný ríkisstjórn hafði tekið við völdum í 
Úkraínu í lok nóvember. Nýtt ráðuneyti og nýr ráðherra fékk þann 
málaflokk sem við heyrum undir, mannúðarmál. Ráðherrann hefur 
líst því yfir að hún muni taka sér góðan tíma til að yfirfara þennan 

málaflokk. Nefnd sem hafði það hlutverk að fara yfir allar umsóknir 
um innflutning á mannúðarhjálp var send heim og til stendur 
að mynda annan slíkan hóp. Allt þetta gerði það að verkum að 
gámarnir tveir frá Íslandi, ásamt öllum öðrum mannúðarsendingum 
til Úkraínu, voru fastir í tollafgreiðslu. Okkar fyrsta verk, þegar fulltrúar 
okkar voru í Úkraínu í janúar, var að hafa samband við íslenska 
utanríkisráðuneytið. Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra skrifaði 
ráðuneytinu úti bréf og fór þess á leit að okkar mál fengi forgang. Það 
leiddi til þess að við fengum að færa alla okkar kassa úr gámunum 
yfir í vöruhús, undir vökulum augum tollvarða, sem síðan innsigluðu 
vöruhúsið.

Þegar þessar línur eru skrifaðar um miðjan mars er staðan lítið 
breytt. Ráðuneytið úti er enn að skoða málin. Ekki bara okkar heldur 
líka annarra samtaka sem eru að senda aðstoð. Þar er t.d. Rauði 
krossinn í sömu stöðu og önnur slík samtök.

Við höfum verið í góðu samstarfi við utanríkisráðuneytið hér heima 
sem vinnur að lausn málsins með okkur og heimamönnum í Úkraínu.
Allir eru sammála um að þessi tollafgreiðsla sé einsdæmi og muni vart 
gerast aftur þegar yfirvöld í Úkraínu hafa leyst sín mál. Við erum þess 
fullviss að sendingin okkar muni fást tollafgreidd á næstu dögum eða 
vikum og þá er stór hópur sjálfboðaliða í KFUM í Úkraínu tilbúinn að 
dreifa síðbúnum jólagjöfum sem vafalaust eiga eftir að gleðja marga 
þótt þær berist seint að þessu sinni.

Jól í skókassa

KFUM og KFUK stóð fyrir verkefninu Jól í skókassa í níunda sinn 
árið 2012 og söfnuðust að þessu sinni fleiri kassar en nokkru 
sinni áður eða 5451 kassi. Margir foreldrar tala um að verkefnið 
hafi mikið og gott uppeldislegt gildi. 

Börnin á Vinagarði, leikskóla KFUM og KFUK, útbjuggu 90 
skókassa fulla af fallegum jólagjöfum til barna í Úkraínu. Það 
var stór stund þegar þau komu og afhentu gjafirnar í félagshúsi 
KFUM og KFUK við Holtaveg.
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Námskeið um notkun internetsins
Salvar Geir Guðgeirsson og Reynir Berg Jónsson lærðu um hvernig 
unnt sé að nota internetið til að hafa jákvæð áhrif á fólk á námskeiði í 
Oulu í Finnlandi í byrjun október. Kostnaður var greiddur af Evrópu unga 
fólksins.

Námskeið um sjálfboðaskipti
Anna Elísa Gunnarsdóttir fór á svokallað SOHO námskeið á Spáni í 
lok október þar sem fjallað var um sjálfboðaskipti á vegum evrópsku 
sjálfboðaliðaþjónustunnar (EVS) og hvernig best sé að standa að 
sjálfboðaskiptum innan Evrópu. Kostnaður var greiddur af Evrópu unga 
fólksins.

Ungmennaþing í Berlín
Hafþór Ingi Sigurðsson sótti ungmennaþing í Berlín í Þýskalandi í lok apríl 
2012. Þingið var kallað „Baltic Sea Youth Session“ þar sem þátttakendur 
frá Norðurlöndunum, Eystrasaltsríkjunum, Póllandi, Rússland og 

Salvar Geir Guðgeirsson sótti námskeiðið „R_U_Online“ í Norður-
Finnlandi haustið 2012. Námskeiðið fjallaði um netnotkun og hvernig 
má nýta möguleika netsins til góðra verka. Ferðina styrkti Evrópa 
unga fólksins.

KFUM og KFUK er alþjóðahreyfing og fjölmörg ungmenni frá Íslandi 
tóku þátt í viðburðum á erlendri grundu á starfsárinu. Þessi íslenski 
hópur tók þátt í leiðtogaþjálfun KFUM í Michelstadt í Þýskalandi 
sumarið 2012. Verkefnið var styrkt af Evrópu unga fólksins.

Þýskalandi hittust á þingi til að ræða málefni ungs fólks. Enginn kostnaður 
féll á félagið vegna þátttöku Hafþórs.

Ungmennaþing í Strasbourg
Daníel Bergmann tók þátt í ungmennaþingi í Strasbourg í Frakklandi í 
byrjun október. Þingið var á vegum Evrópuráðsins og voru þar saman 
komin 170 ungmenni frá flestum löndum álfunnar til að ræða um 
lýðræði og málefni ungs fólks í Evrópu í dag. Kostnaður var greiddur af 
Evrópuráðinu.

Ungmennaráðstefna í Dublin
Gísli Davíð Karlsson fór utan til Dublin á Írlandi 10.-13. mars 2013. Þar 
var hann annar af tveimur fulltrúum frá Íslandi á ungmennaráðstefnu 
á vegum Evrópusambandsins. Aðalumræðuefni ráðstefnunnar var 
félagsleg aðlögun og voru þar saman komin ungmenni frá öllum ríkjum 
Evrópusambandsins og EFTA. Kostnaður við ferðina var greiddur af 
Menntamálaráðuneytinu.
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KFUM og KFUK á Íslandi á í góðu samstarfi við ýmsa aðila 
innanlands vegna málefna sem snúa að starfi með börnum og 
ungu fólki. Hér má sjá helstu samstarfsaðila og samstarfsverkefni á 
starfsárinu.

Æskulýðsvettvangurinn
Æskulýðsvettvangurinn (ÆV) er samstarfsvettvangur KFUM og KFUK, 
Bandalags íslenskra skáta (BÍS), Ungmennafélags Íslands (UMFÍ) og 
Slysavarnarfélagsins Landsbjargar. Samstarfið hefur staðið frá árinu 2007 
en var formfest árið 2012 þegar Æskulýðsvettvangurinn fékk lög og 
kennitölu og réð verkefnisstjóra í fullt starf. Verkefnisstjóri er Ragnheiður 
Sigurðardóttir og er skrifstofa hennar í húsakynnum UMFÍ í Sigtúni. 
Markmið vettvangsins er að stuðla að samræðu og samstarfi meðal 
aðildarsamtakanna á sviði leiðtogaþjálfunar, fræðslumála, útbreiðslu og 
kynningar og á öðrum sviðum eftir því sem þurfa þykir. Stjórn ÆV skipa 
framkvæmdastjórar þeirra félagasamtaka sem standa að honum. Einnig 
er starfandi vinnuhópur á vegum ÆV sem í eru fulltrúar aðildarfélaganna. 
Fulltrúi KFUM og KFUK í vinnuhópnum fyrri hluta árs var Hjördís Rós 
Jónsdóttir og tók Petra Eiríksdóttir við af henni í ágúst. Fulltrúi KFUM og 
KFUK í fagráði ÆV um meðferð kynferðisbrota er Halla Jónsdóttir, sem 
jafnframt er formaður þess.

Árið 2012 var öflugt í starfi Æskulýðsvettvangsins og var markmiðið að 
tryggja enn betur öryggi og velferð barna og ungmenna í aðildarfélögum 
ÆV og treysta stoðir faglegs starfs. Málefnaskrá var gerð og byrjað var að 
vinna í samræmi við hana á árinu.

Á starfsárinu voru helstu verkefni Æskulýðsvettvangsins; gerð 
eineltisvarnaráætlunar og átak í eineltisvörnum, gerð siðareglna og 
innleiðing þeirra, Verndum þau námskeiðin, og gerð starfsreglna um 
meðferð kynferðisbrota. 

Verkefnið um eineltisvarnir var unnið þannig að ákveðið var að nýta 
nýútkomna bók „Ekki meir“ eftir sálfræðinginn Kolbrúnu Baldursdóttur 
og búa til námskeið í samstarfi við hana. Útbúinn var bæklingurinn, 

„Aðgerðaráætlun ÆV gegn einelti og annarri óæskilegri hegðun“ og efni 
hans innleitt í aðildarfélög ÆV. Samhliða þessu var eineltisplakat gefið út 
sem og leiðbeiningarit eftir Kolbrúnu. Ráðgjafahópur ÆV um einelti var 
stofnaður en markmið hans og hlutverk er að koma inn í þrálát og erfið 
eineltismál sem stuðningur við starfsmenn aðildarfélaga ÆV og foreldra/
forráðamenn. Fulltrúi KFUM og KFUK í ráðgjafahópnum er Margrét Árný 
Sigursteinsdóttir. Á starfsárinu voru haldin tíu námskeið/fræðsluerindi víðs 
vegar um landið sem félagsfólki, starfsmönnum og sjálfboðaliðum okkar 
stóð til boða að sækja. Á þriðja hundrað manns sóttu þessi erindi, sem 
voru öllum opin. Eineltisvarnarátakið hefur farið vel af stað og er mikilvægt 
verkefni fyrir KFUM og KFUK sem vill að starfsfólk og sjálfboðaliðar 
kunni að vinna gegn einelti og bregðast faglega við ef einelti á sér stað í 
félagsstarfinu. 

Á Verndum þau námskeiðunum er farið yfir einkenni ofbeldis og 
vanrækslu svo þeir sem vinna með börnum og unglingum geti verið 
meðvitaðir um þá þætti sem gefa til kynna að barn búi við óviðunandi 
aðstæður. Einnig er farið yfir meðferð barnaverndarmála frá tilkynningu 
til mögulegra loka, tilkynningarskylda er kynnt fyrir þátttakendum og 
rætt um hvað séu viðeigandi samskipti við börn og hvað ekki. ÆV hélt 
tíu Verndum þau námskeið á árinu 2012 og fóru þau fram á eftirtöldum 
stöðum: Borgarnesi, Keflavík, Akureyri, Dalvík, Þórshöfn og Húsavík 
auk fjögurra námskeiða sem haldin voru í Reykjavík. Þátttakendur 
voru um 250 á námskeiðunum. Með Verndum þau námskeiðunum 
vilja aðildarfélög ÆV senda sjálfboðaliðum og starfsfólki mjög skýr 
skilaboð um að ofbeldi líðst ekki í starfi félaganna. Enn fremur, að þjálfa 
sjálfboðaliða og starfsfólk í að taka faglega á málum ef barn segir frá 
ofbeldi sem það hefur orðið fyrir. 

Kompás, handbók um mannréttindafræðslu fyrir ungt fólk, er uppfull 
af hugmyndum, leikjum og verkefnum til að kynna mannréttindi fyrir 
ungu fólki. Tilvalið er að nota hana í starfi með börnum og ungmennum. 

7. Innlend samstarfsverkefni

Á hverju starfsári sækja sjálfboðaliðar og starfsfólk KFUM og KFUK 
námskeiðið Verndum þau, sem sérfræðingar frá Barnahúsi kenna. 
Á Verndum þau námskeiðunum fær starfsfólk KFUM og KFUK skýr 
skilaboð um að ofbeldi líðst ekki í starfi félagsins. Þar lærir starfsfólk 
líka hvernig skuli bregðast við ofbeldisfrásögn barns. 

KFUM og KFUK á Íslandi er hluti af Æskulýðsvettvanginum. 
Verkefni ÆV hafa það markmið að tryggja velferð og öryggi barna 
í starfinu og þess vegna hefur meðal annars verið unnið að gerð 
eineltisvarnaráætlunar, gerð siðareglna um samskipti, unnið að 
mannréttindafræðslu og haldin Verndum þau námskeið. 
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Æskulýðsvettvangurinn stóð ekki fyrir formlegum Kompás 
námskeiðum þennan vetur, en Kompás hefur verið notaður í 
starfi KFUM og KFUK, m.a. í leiðtogafræðslu og æskulýðsstarfi á 
starfsárinu.

Þjóðkirkjan
KFUM og KFUK á í góðu samstarfi við fjölmarga söfnuði kirkjunnar 
um barna- og æskulýðsstarf. Enn fremur er samstarf um 
leiðtogaþjálfun við æskulýðssambönd kirkjunnar og fræðslusvið 
Biskupsstofu. KFUM og KFUK átti þrjá fulltrúa á Kirkjuþingi unga 
fólksins sem fram fór í haust, en það voru þau Davíð Clausen 
Pétursson, Berglind Ólafsdóttir og Gísli Davíð Karlsson. Hjördís 
Rós Jónsdóttir situr sem fulltrúi KFUM og KFUK í Æskulýðsnefnd 
þjóðkirkjunnar. Hörður Geirlaugsson var fulltrúi félagsins á 
Leikmannastefnu Þjóðkirkjunnar sem fram fór laugardaginn 9. mars í 
Grensáskirkju. 

Kristilega skólahreyfingin
KFUM og KFUK á í góðu samstarfi við Kristilegu skólahreyfinguna. 
Skólahreyfingin hefur aðstöðu í Þjónustumiðstöð KFUM og KFUK 
auk þess sem starfsmaður hennar, sr. Jón Ómar Gunnarsson 
æskulýðsprestur, er jafnframt starfsmaður KFUM og KFUK á Íslandi í hálfu 
starfi. Fundir Kristilegra skólasamtaka fara fram í félagshúsi KFUM og 
KFUK við Holtaveg 28.

Vika 43
Vímuvarnarvikan 2012 eða Vika 43 er samtaksverkefni frjálsra 
félagasamtaka um málefni sem varða velferð og hag komandi kynslóða. 
Á starfsárinu var átakinu beint að hinum óbeinu neikvæðu afleiðingum 
áfengisneyslu. Fulltrúi KFUM og KFUK í Viku 43 var Petra Eiríksdóttir.

Samstarf við ríki og sveitarfélög
KFUM og KFUK á í góðu samstarfi við íþrótta- og æskulýðsdeild mennta- 
og menningarmálaráðuneytisins um mál er varða börn og ungt fólk. Enn 
fremur er gott samstarf við þau sveitarfélög sem starf félagsins fer fram í 
og í sumum tilfellum er gerður þjónustusamningur vegna æskulýðsstarfs. 

Nýju verkefni var ýtt úr vör í samstarfi KFUM og KFUK innan Æskulýðsvettvangsins sem lýtur að eineltisvörnum. Skipulagðir voru fyrirlestrar 
um landið í samstarfi við Kolbrúnu Baldursdóttur sálfræðing og eineltisvarnaráætlun gerð. Á þriðja hundrað manns hafa nú þegar sótt 
fyrirlestrana. Góð þátttaka var á Grundarfirði þegar fyrirlesturinn var haldinn þar. 
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Hér verður gerð grein fyrir útgáfu- og kynningarmálum KFUM og 
KFUK á Íslandi á starfsárinu 2012-2013. Ýmsir starfsmenn og 
sjálfboðaliðar félagsins koma að útgáfu- og kynningarmálunum. 

Fréttabréf
Fréttabréf KFUM og KFUK kom þrisvar sinnum út á starfsárinu: Í júní, 
september og desember 2012. Öll fréttabréfin voru tólf blaðsíður 
að lengd, en í þeim var fjallað um helstu fréttir, viðburði og dagskrá í 
æskulýðs- og fullorðinsstarfi félagsins ásamt því að þar birtust pistlar 
og hugleiðingar frá félagsfólki. Ritstjórar Fréttabréfsins á starfsárinu voru 
Gyða Karlsdóttir, Soffía Magnúsdóttir og Ása Valgerður Gunnsteinsdóttir. 
Fréttabréfið var að venju sent út til allra félagsmanna KFUM og KFUK, 
og til alþingismanna, borgar- og bæjarfulltrúa og margra kirkna og 
æskulýðssamtaka á landinu.

Dagskrá 
Dagskrá fullorðinsstarfs KFUM og KFUK var venju samkvæmt 
gefin út tvisvar sinnum á starfsárinu, í byrjun september (við upphaf 
haustmisseris) og lok desember (við upphaf vormisseris). Dagskráin 
felur í sér upplýsingar um viðburði í aðaldeildum (AD) KFUM og KFUK, 
sunnudagssamkomur í Reykjavík og á Akureyri, bænasamverur í 
Friðrikskapellu og fræðslustarf félagsins. Útgáfa dagskrárinnar var 
í umsjá Gyðu Karlsdóttur, Soffíu Magnúsdóttur og Ásu Valgerðar 
Gunnsteinsdóttur.

Ársskýrsla
Ársskýrsla KFUM og KFUK er gefin út árlega, að vori, fyrir aðalfund 
félagsins. Vorið 2012 kom hún út í byrjun apríl, fyrir starfsárið 2011-2012. 

Heimasíða og aðrir samskiptavefir
Heimasíða KFUM og KFUK á www.kfum.is er í stöðugri mótun og þróun 
undir stjórn Halldórs Elíasar Guðmundssonar, æskulýðsfulltrúa félagsins. 
Þannig hefur útlit verið bætt og virkni einfölduð nokkuð á þessu starfsári.
Heimasíðan notast við opinn hugbúnað og leitast við að nota tilbúnar 
ódýrar veflausnir til að halda utan um einstaka þætti. Síðan hefur beina 
tengingu við samskiptavefina facebook og twitter.

Þá vann KFUM og KFUK að gerð efnisveituvefs á árinu fyrir barna- og 
æskulýðsstarf með góðum stuðningi Æskulýðssjóðs. Vefurinn er á 
slóðinni http://efnisveita.kfum.is og inniheldur tæplega 140 verkefni, 
sögur og fundarefni, auk þess sem hægt er að nálgast eldra fræðsluefni 
á pdf-formi.

KFUM og KFUK á Íslandi notast í miklum mæli við samfélagsmiðla á 
netinu. Þannig er félagið með facebook-síðu, sem hafði 883 „aðdáendur“ 
í lok febrúar 2013, þar sem allar fréttir heimasíðunnar birtast sjálfkrafa, 
ásamt myndum úr starfinu. Félagið er á twitter, þar sem vísanir í fréttir af 
heimasíðunni birtast sem „tvít“ á slóðinni www.twitter.com/kfum_kfuk. 
Þá hefur félagið rás til að birta lengri myndbönd á YouTube og Vimeo. 
Jafnframt er notast við Issuu til að birta blöð og skýrslur.

Starfsstöðvar KFUM og KFUK og einstakar deildir notast í nokkrum 
mæli við facebook til að halda tengslum við þátttakendur. Í lok febrúar 

2013 voru á facebook yfir 30 síður og hópar tengdir starfi félagsins með 
beinum hætti.

Netfréttir
Vikulega eru sendar út netfréttir með tölvupósti til félagsmanna og 
annarra viðtakenda sem óskað hafa eftir því. Í netfréttum koma fram 
upplýsingar og fréttir um það helsta sem er á döfinni í æskulýðs- og 
fullorðinsstarfi þá vikuna. Á árinu var tekið í notkun sérstakt kerfi til að 
halda utan um netfréttirnar. Hægt er að skrá sig á póstlista netfrétta á 
heimasíðu KFUM og KFUK.

Umsjón með netfréttum höfðu Soffía Magnúsdóttir og Ása Valgerður 
Gunnsteinsdóttir, starfsmenn Þjónustumiðstöðvar. 

Sumarbúðakynning KFUM og KFUK
Ekkert sumarbúðablað var gefið út að þessu sinni, eins og venja hefur 
verið fyrir vorhátíð félagsins og fyrsta skráningardag. Þess í stað voru 
útbúin kynningarblöð í A4 stærð fyrir hverjar sumarbúðir sem dreift verður 
til kynningar á vordögum fram að upphafi sumarstarfs. 

Annað almennt kynningarstarf
Ýmis önnur kynning á starfi félagsins fór fram á starfsárinu. 
Kynningarbæklingar voru gefnir út, meðal annars bæklingur um 
Evrópuhátíð KFUM í Prag og bæklingur um verkefnið Jól í skókassa. 
Nokkuð var um heimsóknir í hús KFUM og KFUK, meðal annars komu 
nemar á Tómstundasviði Háskóla Íslands og fengu kynningu á starfi 
félagsins, biskup Íslands og borgarfulltrúar komu í heimsókn og börn 
í íþróttafélaginu Val komu í hús KFUM og KFUK og fengu kynningu á 
félaginu og stofnanda Vals, sr. Friðriki Friðrikssyni, um leið og þau notuðu 
tækifærið og skoðuðu minningarsafnið um sr. Friðrik. Ýmsir hópar leik- og 
grunnskólanema á höfuðborgarsvæðinu komu í heimsókn í hús KFUM og 
KFUK í tengslum við verkefnið Jól í skókassa og fengu um leið kynningu á 
verkefninu og félaginu. 

Það er mikilvægt að ná til almennings á Íslandi til þess að kynna það 
fjölbreytta og uppbyggilega starf sem KFUM og KFUK stendur fyrir 
á hverju ári. Vegna fjárhagsástæðna er útgjöldum til kynningarmála 
félagsins stillt í hóf en reynt að nýta miðla sem ekki kosta mikið.

8. Útgáfu- og kynningarmál
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Með bæn að vopni getur félag eins og KFUM og KFUK sigrast á 
áskorunum. Á síðustu árum hefur félagið breyst og aðlagað sig að nýju 
samfélagi. Enn og aftur náum við að skila ágætu rekstrarári þrátt fyrir 
erfið ytri skilyrði. Félagið fór í úttekt hjá Ríkisendurskoðun á síðasta ári þar 
sem bókhald félagsins var skoðað frá tímabilinu 2001-2010, niðurstaðan 
var góð og við getum verið stolt af fjárhagi og innviðum félagsins. Á 
nýjum tímum gefast ný tækifæri og nú virðist sólin vera farin að rísa 
og niðurskurður þarf ekki að vera mældur í tugum prósenta eins og 
undanfarin ár. Reykjavíkurborg hækkaði styrk til félagsins, eins hafa gjafir 
einstaklinga og félagsmanna til starfsins aukist, sem er þakkarefni. 

Tækifærin fyrir árið 2013 eru til staðar en áfram þarf að horfa í krónur og 
aura við ákvarðanatöku innan félagsins. Félagið býr að miklum mannauði, 
án félagsfólks væri ekkert félag. Sá stuðningur sem félagið hefur fengið 
hefur verið dýrmætur en fastar gjafir til starfsins hafa minnkað og veldur 
það áhyggjum. Biðjum fyrir fjárhagi félagsins áfram. Guð blessi alla þá 
sem leggja félaginu lið með gjöfum, vinnuframlagi og fyrirbænum.

Styrkir og gjafir
Meira en helmingur af tekjum félagsins felst í gjöfum og styrkjum frá ríki, 
sveitarfélögum, fyrirtækjum og einstaklingum. Árið 2012 var lækkun á 
framlagi ríkisins en Reykjavíkurborg hækkaði sitt framlag. Án styrkja og 

9. Fjármál
gjafa getur félagið ekki staðið undir öflugu faglegu starfi. Biðjum fyrir 
gjafakerfi félagsins og auknum styrkjum til starfsins.

Fjáraflanir
Basar KFUK var að venju haldinn laugardaginn fyrir fyrsta sunnudag 
í aðventu.  Í basarnefnd sátu Kristín Sverrisdóttir, Betsy Halldórsson, 
Hanna Sigríður Jósafatsdóttir, Gunnlaug Sverrisdóttir, Hildur Þóra 
Hallbjörnsdóttir og María Sighvatsdóttir. 
Undirbúningur basarsins stendur yfir allt árið og er þeim sem stóðu að 
undirbúningi og framkvæmd þakkað sitt framlag. Tekjur af basarnum (að 
frádregnum kostnaði) námu 928.800 kr. Af þeirri upphæð renna 92.880 
kr. í Kærleikssjóð félagsins. 

Flugeldasala KFUM og KFUK á Íslandi var að venju opin síðustu daga 
ársins 2012 og var salan með ágætum. Umsjón með flugeldasölunni var í 
höndum Inga E. Erlingssonar og Auðar Pálsdóttur og sérlegur vaktmaður 
var Albert E. Bergsteinsson. Hagnaður af flugeldasölunni var 445.000 kr.

Stjórn KFUM og KFUK á Íslandi þakkar öllum þeim sem hafa lagt félaginu 
lið fjárhagslega og biður þeim blessunar Guðs.  Frekari upplýsingar um 
fjármál félagsins er að finna í ársreikningum þess.

Félagsfólk leggur mikið af mörkum í fjáröflun fyrir félagið. Á hverju ári standa félagskonur fyrir glæsilegum jólabasar sem haldinn er í húsi 
KFUM og KFUK á Holtavegi í Reykjavík. Jólabasarinn er mikilvæg tekjulind fyrir KFUM og KFUK, en félagið hefur þurft að skera niður útgjöld 
síðustu ár. 
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Markmið starfsins
Í lögum starfsstöðvarinnar segir, að markmið starfsins eigi að vera að: 

 „... leitast við að vekja og efla trúarlegt og siðferðilegt líf ungs fólks 
og hlynna að andlegum og líkamlegum þroska þess.“

Þess vegna býður KFUM og KFUK á Akureyri upp á tómstundastarf fyrir 
börn og unglinga þar sem Biblíufræðsla og bænir eru fastir liðir. Á liðnu 
starfsári hefur sérstök áhersla verið lögð á að styðja við upprennandi 
leiðtoga. 

Stjórn og stjórnarstarf
Aðalfundur KFUM og KFUK á Akureyri var haldinn 21. mars 2012.

Stjórn KFUM og KFUK á Akureyri skipuðu:
Brynhildur Bjarnadóttir, formaður
Katrín Harðardóttir, gjaldkeri
Astrid Hafsteinsdóttir, ritari

Varamenn:
R. Harpa Arnardóttir
Jóhann Þ. Sigurvinsson

Skoðunarmenn reikninga voru kosnir: 
Davíð Ingi Guðmundsson
Hanna Þórey Guðmundsdóttir

Haldnir voru fimm stjórnarfundir á árinu. Jóhann Þorsteinsson, sviðsstjóri 
æskulýðssviðs, sat alla fundi stjórnar. Þá sóttu fulltrúar stjórnarinnar 
fulltrúaráðsfundi, samráðshelgi og aðalfund félagsins.

Helstu verkefni stjórnar
Helstu verkefni stjórnar á árinu hafa tengst barna- og unglingastarfi 
félagsins en allir stjórnarmeðlimir hafa tekið virkan þátt í yngri 
deildarstarfinu með því að taka að sér einn fund í mánuði að jafnaði. Á 
þessum fundum hefur gjarnan verið boðið upp á handverk eða föndur. 
Auk barnastarfsins hefur stjórnin haldið úti starfi fyrir fullorðna og stóð 
m.a. fyrir skemmtilegri „endurfundasamveru“ um páskana 2012.

Starfsemi starfsstöðvar
Starfsstöðin á Akureyri leggur fyrst og fremst áherslu á barna- og 
unglingastarf. Sú nýjung var tekin upp á árinu að unglingastarfið var 
unnið í samstarfi við Glerárkirkju en Pétur Björgvin Þorsteinsson, djákni 
við kirkjuna, leiddi það samstarf fyrir hönd Glerárkirkju. Þá hefur starfið 
mótast mikið af fyrirhugaðri þátttöku unglingadeildarinnar í Evrópuhátíð 
KFUM í Prag næsta sumar. Þrettán ungmenni fara frá Akureyri á hátíðina, 
og hefur foreldrasamstarf og fjáröflun því verið fyrirferðarmikil, en að 
sama skapi afar ánægjuleg og skapast hafa sterkari tengsl við foreldra 
unglinganna og er það mjög jákvætt.

Starfsfólk 
Jóhann Þorsteinsson sviðsstjóri æskulýðssviðs KFUM og KFUK á Íslandi 
hefur skrifstofuaðstöðu í Sunnuhlíð, félagsheimili starfsstöðvar félagsins 
á Akureyri, og heldur utan um barna- og unglingastarfið á Norðurlandi. 
Starfshlutfall hans er 100%. Fyrirtækið Hreint ehf. sér um ræstingar á 
húsnæðinu.

KFUM og KFUK á Akureyri
Skýrsla fyrir starfsárið 2012-2013
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Yfirlit starfs 
Eftirfarandi deildir voru starfræktar á Akureyri: 

Unglingadeild. Skráðir voru 71, en meðaltalsmæting á fund var um 
þrjátíu unglingar. Leiðtogar: Jóhann Þorsteinsson, Pétur Björgvin 
Þorsteinsson, Sandra M. Kristínardóttir og Hafþór Freyr Líndal.

Yngri deild KFUM. Skráðir voru 28, en meðaltalsmæting á fund voru 
níu drengir. Leiðtogar: Jóhann Þorsteinsson, Hafþór Freyr Líndal, Katrín 
Harðardóttir, Brynhildur Bjarnadóttir, Astrid Hafsteinsdóttir og Ragnheiður 
Harpa Arnardóttir
 
Yngri deild KFUK. Skráðar voru 31, en meðaltalsmæting á fund voru tíu 
stúlkur. Leiðtogar: Sigrún Birna Guðjónsdóttir, Sandra M. Kristínardóttir, 
Herdís Júlía Júlíusdóttir, Katrín Harðardóttir, Brynhildur Bjarnadóttir, Astrid 
Hafsteinsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir .
 
Á Dalvík og Ólafsfirði féll niður það góða starf sem félagið hafði haldið 
þar úti í samstarfi við sóknarkirkjurnar undanfarin fjögur ár. Skýringin er 
helst sú að leiðtogar frá fyrra ári fluttu í burtu og ekki reyndist unnt að 
manna starfið. Sóknarpresturinn á Ólafsfirði hefur samt haldið áfram 
með nokkra fundi á hvoru misseri og fengið fundarefni og hugmyndir hjá 
Jóhanni auk þess sem Jóhann fór og stjórnaði einum fundi fyrir krakkana 
á vormisseri.

Sunnudagssamkomur voru þrjár á haustmisseri. Á fyrstu tveimur 
samkomunum spilaði hljómsveit undir lofgjörð og var hún skipuð Arnari 
Yngvasyni, Söndru Rebekku Arnarsdóttur, Radek Dudziak, Helga 
Haraldssyni og Jóhanni Þorsteinssyni. Síðasta samkoma haustmisseris 
var aðventusamvera fjölskyldunnar og tóku börn úr starfinu ásamt 
foreldrum þeirra þátt í samverunni. 

Viðburðir á árinu
Vorhátíð var haldin í Sunnuhlíð laugardaginn 24. mars. Þátttaka á 
vorhátíðinni var nokkuð góð og börnin úr deildastarfinu voru með 
skemmtiatriði. Boðið var upp á léttar veitingar, andlitsmálun og 
candyfloss.

Laugardaginn 7. apríl stóð stjórnin fyrir endurfundum þeirra sem tóku 
þátt í unglingastarfi KFUM og KFUK á Akureyri á árunum 1985-1995. 
Vinnuheitið var „Reunion frá Þórði til Óskar“ en það var tilvísun í Þórð 
Daníelsson sem er fæddur 1963 og Sigurbjörgu Ósk Sigurðardóttur sem 
er fædd 1976 en þátttakendur voru allir á þessu árabili. 46 manns komu 
saman og skein gleðin úr hverju andliti. Var það á allra vörum hve lítið 
tíminn hefði náð að setja mark sitt á mannskapinn.

Vorferð yngrideildarstarfsins var í styttra lagi þetta árið vegna 
framkvæmda við Hólavatn. Aðeins var boðið upp á dagsferð 31. mars 
en ríflega fjörtíu krakkar frá Ólafsfirði, Dalvík og Akureyri tóku þátt í 
skemmtilegum degi. 

Laugardaginn 13. október tókum við þátt í Heimsáskorun KFUM „Skjóttu 
á körfu“ en með áskoruninni vildi Heimssamband KFUM hvetja ungt fólk 
til að taka virkan þátt og reyna að fá eins marga og hægt væri til að skjóta 
á körfu á þessum eina degi. Börn og unglingar úr starfinu söfnuðust 
saman við Sunnuhlíð kl. 11.00 og þó að heldur svalt væri í veðri voru 
grillaðar pylsur ofan í mannskapinn. Að því loknu fóru krakkarnir í þremur 

hópum af stað um bæinn með litlar körfur og bolta og fengu bæjarbúa 
til að taka þátt í áskoruninni. Alls tóku 215 manns þátt á Akureyri og var 
þetta ánægjulegt átak til kynningar á starfinu okkar.

Haustferð unglingastarfsins var farin á Hólavatn 23.-24. nóvember og fór 
21 unglingur í ferðina ásamt þremur leiðtogum. Dagskráin var spennandi 
og skemmtileg og veðrið alveg yndislegt.

Námskeið og þjálfun starfsfólks og sjálfboðaliða
Á starfsárinu hafa leiðtogar tekið þátt í tveimur leiðtoganámskeiðum sem 
haldin voru í Vatnaskógi. 

Útleiga
Nokkuð var um útleigu fyrir fermingar- og skírnarveislur. 

Gjafir og styrkir
Á starfsárinu gerði stjórn starfsstöðvarinnar samning við Akureyrarbæ um 
fjárstuðning bæjarins til starfsins á árunum 2012-2014. Samningurinn 
felur í sér örlitla hækkun frá því sem var árið 2011 en hann er 
sameiginlegur fyrir Akureyri og Hólavatn og tekur mið af sérstöku 
stigamati sem stjórn Samfélags- og mannréttindaráðs Akureyrarbæjar 
hefur innleitt. Þá hefur unglingastarfið fengið tvo ferðastyrki fyrir 
Evrópuhátíðina, 150 þúsund krónur frá Norðurorku ehf. og 75 þúsund 
krónur frá kvenfélaginu Baldursbrá.

Lokaorð
Starfsárið okkar einkenndist enn sem fyrr af öflugu barnastarfi. 
Stjórnin hefur haft það að markmiði að styðja við barnastarfið með 
því að taka þátt í nokkrum samverum á hverri önn. Þessi þátttaka er 
hugsuð sem stuðningur við leiðtogana okkar auk þess sem hún veitir 
stjórnarmeðlimum mikilvæga innsýn í það frábæra starf sem unnið er í 
barnastarfi KFUM og KFUK á Akureyri. Það er nefnilega ekki sjálfgefið 
að hægt sé að halda úti öflugu barnastarfi í ekki stærra samfélagi en því 
sem við búum í. Við erum þakklát fyrir öll þau börn sem Drottinn hefur 
sent okkur í starfið og hlökkum til að halda áfram að breiða út boðskapinn 
um Hann. Þá er líka mikilvægt fyrir félagið okkar hér fyrir norðan að finna 
það að við erum hluti af stærri heild sem er KFUM og KFUK á Íslandi og 
þangað sækjum við upplýsingar, þjónustu og uppörvun. 

Eins og áður hefur komið fram héldum við endurfundasamveru (reunion) 
fyrir einstaklinga sem tóku þátt í unglingastarfi KFUM og KFUK á Akureyri 
árin 1985-1995. Samveran tókst með eindæmum vel og mæting fór fram 
úr björtustu vonum. Margir lögðu á sig ferðalög milli landshluta til þess 
eins að taka þátt, og minningar og ljósmyndir frá gömlum tíma gerðu 
kvöldstundina ógleymanlega. Mikilvægast af öllu var þó sú staðreynd, að 
það sem tengdi þennan misleita hóp saman, var trúin á Jesú Krist. 

Það er von okkar og trú að með því að boða fagnaðarerindið börnum 
og leggja áherslu á heilbrigða sjálfsmynd þeirra gefum við þeim gott 
veganesti út í lífið og ríkara líf með Jesú.

 Það orð er satt og í alla staði þess vert, að við því sé tekið, að 
Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn. 1. Tím. 
1:15.

 
Fyrir hönd stjórnar KFUM og KFUK á Akureyri,
Jóhann Þorsteinsson, sviðsstjóri æskulýðssviðs KFUM og KFUK á Íslandi,
Astrid Hafsteinsdóttir, ritari.
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Stjórn og stjórnarstarf
Aðalfundur KFUM og KFUK á Suðurnesjum var haldinn 1. mars 2012

Stjórn KFUM og KFUK á Suðurnesjum á starfsárinu skipuðu:
Sigurbjört Kristjánsdóttir, formaður
Sveinn Valdimarsson, gjaldkeri
Björk Guðnadóttir, ritari
Margrét Jóhanna Guðjónsdóttir, varamaður 
Erla Guðmundsdóttir, varamaður 

Skoðunarmenn reikninga voru:
Páll Skaftason 
Sigvaldi Björgvinsson

Fjöldi stjórnarfunda á árinu var 8.

Helstu verkefni stjórnar á árinu
- Almenn umsjón með deildastarfi KFUM og KFUK á Suðurnesjum
- Leikjanámskeið í 3 vikur sumarið 2012
- Breyting á aldursskiptingu í deildum, YD er 2.-4. bekkur, MD KFUM 

er 5.-7. bekkur, MD KFUK er 5.-7. bekkur og UD er 8.-10. bekkur.

- Deildarstarfið á Suðurnesjum veturinn 2012-2013 er á þremur 
starfsstöðum; 4 deildir í félagsheimili KFUM og KFUK í Keflavík, 1 
deild í Akurskóla í Innri Njarðvík í samstarfi við Njarðvíkursókn, 2 
deildir í Grindavík í samstarfi við Grindavíkursókn.

- Fá leiðtoga til að leiða starfið í Reykjanesbæ sem gekk mjög vel.
- Stjórnin sér einnig um umsjón og viðhald félagsheimilis KFUM og 

KFUK að Hátúni 36 í Reykjanesbæ. 
- Keyra af stað leiðtogaskóla í samstarfi við Keflavíkurkirkju.

Leiðtogar: 
Nafn: Deild:
Adam Sveinsson YD
Agnes Sigurþórsdóttir MD K / YD
Björk Guðnadóttir UD / Stjórn
Blær Elíasson UD / Akurskóli
Bryndís Sunna Guðmundsdóttir Akurskóli
Brynja Eiríksdóttir YD/UD
Elín Pálsdóttir MD K
Erla Guðmundsdóttir YD / Stjórn
Gná Elíasdóttir MD K / YD (vor)
Gnýr Elíasson MD M

KFUM og KFUK á Suðurnesjum
Skýrsla fyrir starfsárið 2012-2013
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Ingibjörg Sól Jónsdóttir YD (haust)
Ísak Rúnar Ólafsson YD
Ívar Karl Sveinsson YD M / UD
Jón Grétar Sverrisson MD M (haust) / Akurskóli (vor)
Júlía Svava Tello MD K
Laufey Gísladóttir Forföll
Margrét Guðjónsdóttir Akurskóli / UD / Stjórn
Pétur Loftur Árnason MD M (haust) / Akurskóli (vor)
Ragnheiður Haraldsdóttir YD Grindavík
Reynir Berg Jónsson YD / UD Grindavík
Sigurbjört Kristjánsdóttir MD K / Stjórn
Sóley Bjarnadóttir MD K
Sveinn Valdimarsson MD M / Stjórn
Telma Ýr Birgisdóttir YD / UD Grindavík
Tinna Dögg Birgisdóttir YD Grindavík
Þorsteinn Helgason MD M
Þór Bínó Friðriksson UD
Þóra Jenny Benónýsdóttir UD

Framkvæmdir
Skipta þurfti um ofn í setustofu vegna leka.

Starfsemi starfsstöðvar
Skráðir þátttakendur í starfi KFUM og KFUK í haust voru alls um 456 á 
Suðurnesjum. 

Þrjú leikjanámskeið voru í júní 2012. Umsjón var í höndum Brynju 
Eiríksdóttur og Sigurbjartar Kristjánsdóttur. Auk þeirra unnu á 
námskeiðunum 5 unglingar, Ágústa Eva Jósefsdóttir, Ásdís Birta 
Magnúsdóttir, Ingibjörg Sól Jónsdóttir, Ívar Karl Sveinsson og Ísak 
Henningsson. Þátttakendur á námskeiðunum voru rúmlega 30. 

Ýmsir viðburðir í starfi KFUM og KFUK á Suðurnesjum

Óvissuferð leiðtoga vorið 2012
Leiðtogum sem starfa á vorin er boðið í óvissuferð sem þakklætisvott fyrir 
starfið.

Vorferðir YD KFUM og KFUK
YD-K fóru í vorferð í Vindáshlíð vorið 2012.
YD-M fóru í vorferð í Vatnaskóg vorið 2012.

Leikjanámskeið
Þrjú námskeið voru haldin sumarið 2012, 30 krakkar mættu og 2 
leiðtogar héldu utan um námskeiðin ásamt 5 aðstoðarleiðtogum.

Fótboltamót YD KFUM og KFUK
YD Grindavík fór á fótboltamót haustið 2012.

Landsmót ÆSKÞ
Nokkrir unglingar frá UD Grindavík fóru á landsmót kirkjunnar á 
Egilsstöðum haustið 2012.

Miðnæturíþróttamót 
Unglingar frá UD Keflavík fóru á miðnæturíþróttamót KFUM og KFUK í 
Vatnaskógi haustið 2012.

Jólamatur leiðtoga
Í janúar ár hvert er leiðtogum eldri en 20 ára boðið í glæsilega máltíð og 
kvöldstund sem þakklætisvott fyrir starfið um haustið. Leiðtogar undir 20 
ára fá jólagjöf sem þakklætisvott fyrir starfið.

Landsmót KFUM og KFUK
UD Keflavík og Grindavík fóru á landsmót í Vatnaskógi í febrúar 2013.

Brennómót YD KFUM og KFUK
MD K og MD M og YD Grindavík fóru á brennómót í febrúar 2013.

Heimsáskorun
Allar deildir tóku þátt í heimsáskoruninni í að skjóta bolta á körfu í október 
2012.

Gjafir og styrkir
Stærstur hluti tekna KFUM og KFUK á Suðurnesjum kemur frá 
Reykjanesbæ samkvæmt samstarfssamningi við bæinn, þá kemur 
einnig góður styrkur frá Keflavíkursókn. Einnig koma styrkir frá ýmsum 
velunnurum starfsins. Þá er ótalinn hinn mikli styrkur sem felst í 
starfi sjálfboðaliða sem koma að starfinu. Samstarfssamningur við 
Reykjanesbæ rann út um áramótin 2011-2012. Búið er að endurnýja 
samninginn og gildir hann út 2014.

Félagið veitti nokkra styrki til leiðtoga og þátttakenda, t.d. vegna ferðalaga 
og námskeiða. 

 Verkin mín, Drottinn, þóknist þér,
 þau láttu allvel takast mér,
 ávaxtarsöm sé iðjan mín,
 yfir mér hvíli blessun þín.
          Hallgrímur Pétursson

Fyrir hönd stjórnar KFUM og KFUK á Suðurnesjum,
Björk Guðnadóttir ritari.

Í KFUM og KFUK eru leikir markvisst notaðir til þess að veita 
jákvæða upplifun og skemmtun.
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KFUM og KFUK í Vestmannaeyjum
Skýrsla fyrir starfsárið 2012-2013

Stjórn og stjórnarstarf
Aðalfundur KFUM og KFUK í Vestmannaeyjum var haldinn 23. mars 
2012.

Stjórn KFUM og KFUK í Vestmannaeyjum á starfsárinu skipuðu:
Guðmundur Örn Jónsson, formaður
Hulda Líney Magnúsdóttir, ritari
Steinunn Einarsdóttir, gjaldkeri
Sigríður Kristjánsdóttir, meðstjórnandi
Sigrún Inga Sigurgeirsdóttir, meðstjórnandi
Gísli Stefánsson, varamaður.

Skoðunarmaður reikninga:
Halldór Hallgrímsson

Fjöldi stjórnarfunda á árinu var: 3.

Helstu verkefni stjórnar á árinu
Húsnæði KFUM og KFUK í Vestmannaeyjum er sem fyrr á milli tanna 
stjórnarfólks. Mikil þörf er á endurbótum og unnið hefur verið að áætlun 
um það hvernig koma megi húsinu í betra horf. 

Framkvæmdir
Engar framkvæmdir voru á síðasta starfsári sökum fjárskorts en það 
stendur nú vonandi til bóta.

Starfsemi starfsstöðvar
Í Vestmannaeyjum er starfrækt unglingadeild. Í vetur var ein deild 
fyrir 8. 9. og 10. bekk. Á fimmtudagskvöldum var opið hús í húsnæði 
deildarinnar við Vestmannabraut og sóttu það 15-20 unglingar í hverri 
viku. Leiðtogarnir Erlingur Orri Hafsteinsson og Ísak Máni Jarlsson hafa 
haldið vel utan um starfið á opnu húsunum og eiga heiður skilið fyrir það.
Á sunnudagskvöldum eru haldnir æskulýðsfundir í Landakirkju og að 
jafnaði sækja um 20 þá fundi. Starfið gengur mjög vel og krakkarnir eru 
ánægðir, vegna þess að í starfinu hefur tekist að skapa sterkan kjarna 
sem samanstendur aðallega af krökkum úr 10. bekk.

Starfsfólk
Gísli Stefánsson er starfsmaður KFUM og KFUK á Íslandi í hlutastarfi.
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Ungleiðtogar
Ásgeir Þór Þorvaldsson
Erlingur Orri Hafsteinsson
Guðrún Eydís Eyjólfsdóttir 
Ingi Þór Halldórsson
Ísak Máni Jarlsson
Sandra Dís Pálsdóttir

Ýmsir viðburðir í starfi Vestmannaeyjadeildar

U2 messa á Æskulýðsdegi 4. mars
Á Æskulýðsdegi efndi Æskulýðsfélagið til U2-messu í tilefni dagsins. 
Bæjarbúar tóku þessu framtaki vel og fylltu Landakirkju. Langur tími 
var liðinn frá því að síðast voru haldnar poppmessur í Landakirkju og 
því kærkomin viðbót við safnaðarstarfið. Æskulýðsfélagið í samstarfi við 
Landakirkju, KFUM og KFUK í Vestmannaeyjum og Suðurprófastsdæmi 
lögðu sitt af mörkum svo af þessu gæti orðið.

Vorhátíð Landakirkju 29. apríl
Leiðtogar aðstoðuðu við utanumhald Vorhátíðar Landakirkju. Leiðtogar 
sáu um útileiki fyrir krakkana og aðstoðuðu við að framreiða og borða 
pylsur.

Johnny Cash-messa í Landakirkju 15. október
Æskulýðsfélagið ákvað að efna til annarrar tónlistarmessu úr því að U2-
messan gekk svo vel. Enn og aftur var Landakirkja þétt setin og mikil var 
hamingja kirkjugesta með framtakið. Einnig voru það Æskulýðsfélagið, 
Landakirkja, KFUM og KFUK í Vestamannaeyjum og Suðurprófastsdæmi 
sem gerðu þetta mögulegt.

Landsmót ÆSKÞ á Egilsstöðum
Frá Vestmannaeyjum fór 20 manna hópur á Egilsstaði á eitt 
skemmtilegasta æskulýðsmót sem haldið hefur verið af þjóðkirkjunni. Líf 
og fjör.

Jólatónleikar Æskulýðsfélagsins og KFUM og KFUK
Félagið hélt sína árlegu jólatónleika 20. desember sl. Tónleikarnir voru 
geysilega vel sóttir og varla andrými í safnaðarheimili Landakirkju. Úrval 
okkar færustu tónlistarmanna og kvenna, alls 24 manns, gáfu vinnu sína. 
H-hljóð útvegaði hljóðkerfi okkur að kostnaðarlausu og tónleikahaldarinn 
og fyrrum starfsmaður Landakirkju, Birkir Thor Högnason, gaf alla vinnu 
sína við undirbúning tónleikanna. Allur aðgangseyrir rann svo óskertur til 
félagsins. 

Gjafir og styrkir
Fyrir utan aðgangseyri jólatónleikanna var Æskulýðsfélag Landakirkju og 
KFUM og KFUK í Vestmannaeyjum styrkt af Landakirkju, KFUM og KFUK 
í Vestmannaeyjum, Kvenfélagi Landakirkju og Suðurprófastsdæmi um 
kr. 403.800.- til ferða á æskulýðsmót. Af sömu aðilum um kr. 160.000.- 
vegna tónlistarmessanna

Sjálfboðaliðar
Fastir sjálfboðaliðar í starfinu eru alls sjö fyrir utan þá sem koma 
stöku sinnum til aðstoðar við fjáraflanir. Flestir eru foreldrar eða aðrir 
aðstandendur þátttakenda.

Fastir sjálfboðaliðar eru:
Ásgeir Þór Þorvaldsson
Erlingur Orri Hafsteinsson
Guðmundur Örn Jónsson
Guðrún Eydís Eyjólfsdóttir
Hulda Líney Magnúsdóttir
Ingi Þór Halldórsson
Ísak Máni Jarlsson
Sandra Dís Pálsdóttir
Steinunn Einarsdóttir

Lokaorð
Samstarf Landakirkju og KFUM og KFUK í Vestmannaeyjum er mjög 
ánægjulegt og farsælt. Samstarfið hefur borið ríkulegan ávöxt í formi 
æskulýðsleiðtoga en nú eru sjálfboðaliðar fleiri en oft áður. Stjórn KFUM 
og KFUK í Vestmannaeyjum vill hér koma á framfæri þakklæti sínu 
vegna starfa þeirra og vonar að svona haldi þróunin áfram en það er svo 
sannarlega Guðs vilji. 

F.h. KFUM og KFUK í Vestmannaeyjum
Gísli Stefánsson

Unglingar úr unglingadeild KFUM og KFUK í Vestmannaeyjum 
skemmtu sér vel á landsmótinu sem haldið var í Vatnaskógi í febrúar 
og tóku þátt í landsþingi unga fólksins. 
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Stjórn og stjórnarstarf
Aðalfundur Vinagarðs var haldinn 12. mars 2012.

Stjórn Vinagarðs á starfsárinu skipuðu:
Magnús Fjalar Guðmundsson formaður
Anna Kristín Guðmundsdóttir gjaldkeri
Heiðrún Jónsdóttir ritari
Guðmundur Ingi Leifsson meðstjórnandi
Edda Skúladóttir meðstjórnandi

Varamenn:
Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir
Einar Helgi Ragnarsson

Skoðunarmenn reikninga voru:
Arnmundur Kr. Jónasson
María I. Aðalsteinsdóttir

Varaendurskoðandi:
Ólöf Jóna Jónsdóttir

Fjöldi stjórnarfunda á árinu var 5.

Helstu verkefni stjórnar á árinu
Á liðnu starfsári var ekki ráðist í stórvægilegar framkvæmdir og einbeitti 
stjórnin sér fremur að innra starfi leikskólans. Nýir vistunarsamningar voru 
gerðir þar sem skerpt er á ýmsum ákvæðum, m.a. vegna vangoldinna 
leikskólagjalda. Ný deild, Lambagarður, var tekin í notkun á árinu, 

sem er staðsett í aðalstöðvum KFUM og KFUK í rými sem áður var 
húsvarðaríbúð. Nýtt grindverk var smíðað fyrir framan Lambagarð, sem 
auðveldar útiveru fyrir yngstu börnin sem þar dvelja. Unnið hefur verið að 
undirbúningi fyrir göngustíg á milli leikskólans og félagsheimili KFUM og 
KFUK og lagfæringum á lóð leikskólans. 

Starfið í leikskólanum hefur gengið vel og markmiðið er að gera góðan 
leikskóla ennþá betri. Töluvert vantar á að hægt sé að anna eftirspurn eftir 
leikskólaplássum, þrátt fyrir að leikskólinn hafi verið stækkaður töluvert 
síðustu ár. Nú eru 90 pláss á leikskólanum. Stjórnin hefur unnið að 
hagkvæmnisathugun á frekari stækkun skólans og mun þeirri vinnu vera 
haldið áfram. Starfsleyfi fyrir Lambagarð fékkst ekki fyrr en í nóvember og 
var þar af leiðandi ekki full nýting á plássum á haustönninni. Nokkuð góð 
nýting var þó á leikskólanum á árinu þegar á heildina er litið. 

Starfsfólk
Á leikskólanum eru 17,3 stöðugildi.
Leikskólastjóri 1 staða
Leikskólakennarar 1,8 stöður (deildastjórar) 
Grunnskólakennarar 3,9 stöður 
Leikskólakennaranemi 0,2 staða
Sálfræðinemi í 0,8 staða
Þjóðfræðinemi 0,65 staða
Umhverfisfræðinemi 1 staða
Leiðbeinendur 5,7 stöður
Matráður 0,75 staða
Aðstoð í eldhúsi og afleysing 1,5 staða

Vinagarður  leikskóli KFUM og KFUK
Skýrsla fyrir starfsárið 2012-2013
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Í leikskólanum starfa:
María Sighvatsdóttir leikskólastjóri, 
María Jónsdóttir deildarstjóri og aðstoðarleikskólastjóri, 
Sigrún Lilja Hjartardóttir matráður, 
Eva Dögg Sveinsdóttir, Hulda Björg Jónasdóttir, Ólöf Jóna Jónsdóttir og 
Ragnhildur Gunnarsdóttir deildastjórar,
Ingibjörg Ingvarsdóttir grunnskólakennari (sérkennsla), 
Kristbjörg H. Harðardóttir nemi á menntavísindasviði HÍ,
Anna Jóhanna Hilmarsdóttir nemi í Þjóðfræði HÍ,
María Sigurðardóttir nemi í umhverfis- og auðlindafræði HA,
Arna Ingólfsdóttir, Aðalheiður Sighvatsdóttir, Bjarnveig Hjörleifsdóttir, 
Guðrún Tómasdóttir, Sigríður Unnur Lúðvíksdóttir, Sigrún Ásta 
Kristinsdóttir, Þóra Kristjánsdóttir og Þorbjörg Tómasdóttir leiðbeinendur. 
Angelica Lawino og Stella Guðnadóttir aðstoð í eldhúsi og afleysingar.
Alma Auðunardóttir í fæðingarorlofi.

Starfsemi starfsstöðvar
Markmið starfsins með börnunum er að:

- efla kristilegt siðgæði
- skapa notalegt andrúmsloft
- efla virðingu og sjálfstæði
- efla frumkvæði og sköpunargleði
- í leikskólanum ríki gleði og væntumþykja.

Ýmsir viðburðir í starfi Vinagarðs
Vorhátíð: Grillaðar pylsur voru í boði fyrir gesti og gangandi og börnin 
sýndu afrakstur verkefna vetrarins. Börnin nutu sín í hoppukastala og 
boðið var upp á sælkerabasar á vegum foreldrafélagsins.
Jól í skókassa: Börnin í leikskólanum taka þátt í “jól í skókassa” verkefni 
KFUM og KFUK og að þessu sinni sendu börnin á Vinagarði um 90 
skókassa til jafnaldra sinna í Úkraínu.
Sunnudagaskólastundir frá Áskirkju: Í vetur hefur djákninn í 
Áskirkju komið í nokkrar heimsóknir í leikskólann. Hún hefur verið með 
sunnudagaskólastund með börnunum. Einnig er heimsókn í Áskirkju 
bæði fyrir jól og páska til sr. Sigurðar þar sem einstaklega vel er tekið á 
móti börnunum.
Fríðuhús: Elstu börnin á leikskólanum hafa farið einu sinni í mánuði í 
heimsókn í Fríðuhús sem er dagvistarstofnun fyrir minnissjúka. Þessar 
heimsóknir hafa verið fastur liður í starfi elstu barnanna undanfarin ár. Þau 
syngja fyrir fólkið, hlustað er á sögu og síðan heilsa börnin heimilisfólkinu 
og spjalla. Í lokin er boðið upp á hressingu. 
Sundnámskeið: Leikskólinn bauð elstu börnunum á sundnámskeið 
hjá Sunddeild Ármanns síðastliðið vor. Sundnámskeiðið er haldið í 
Laugardalslauginni og því var vettvangsferð um Laugardalinn fléttað inn í 
sundferðirnar. 
Hrafnista: Í vetur voru endurvaktar heimsóknir í félagsstarfið á Hrafnistu 
og hafa þær heimsóknir vakið mikla ánægju hjá vistmönnum þar.
TBR-húsið: Leikskólabörnin fóru í TBR-húsið einn morgun í viku eftir 
áramótin. Þar fengu börnin að leika sér frjálst og nota aðstöðuna sem er 
fyrir hendi í húsinu. 
Afmæli leikskólans: 17. nóvember hélt leikskólinn upp á 37 ára afmælið 
sitt og á sama tíma var haldið upp á lok haustannar. Á þessum degi er 
hefð fyrir því að bænir barnanna séu skrifaðar á miða og þeir settir inn í 
blöðrur og að lokum er öllum blöðrunum sleppt til himins. 

Heimsóknir í Langholtsskóla: Í nóvember á degi íslenskrar tungu var 
elstu börnunum boðið í heimsókn í Langholtsskóla á samverustund og í 
desember fóru elstu börnin á leiksýningu hjá nemendum Langholtsskóla. 
Jafnframt var boðið upp á skólaheimsókn í Langholtsskóla í mars. 
Samstarf við Langholtsskóla hefur verið að aukast á liðnum árum. 
Aðventukaffi: Í byrjun desember var foreldrum boðið í aðventukaffi í lok 
skóladags og nær allir foreldrar gáfu sér tíma til að setjast niður og nutu 
þess að fá sér heitt kakó og piparkökur með börnunum.
Dagur leikskólans: Á degi leikskólans 6. febrúar var foreldrum boðið að 
staldra við í lok dagsins og fá sér kaffisopa og kleinur.
Sólheimabókasafn: Elstu börnin í leikskólanum fara nokkrum sinnum yfir 
veturinn í Sólheimabókasafn á kynningu og sögulestur og hefur það tekist 
mjög vel.
Samstarf við Suðurhlíðaskóla: Elstu börnum leikskólans hefur verið 
boðið í heimsókn í skólann þar sem þau fá að vera nemendur í einn dag. 
Einnig koma börnin úr Suðurhlíðaskóla í heimsókn í leikskólann. 
Sumarnámskeið: Börnum á 6. aldursári var boðið á tvö vikulöng 
sumarnámskeið á vegum leikskólans í ágúst. Það tókst vel til og var mest 
sótt af nýútskrifuðum leikskólabörnum. Þau höfðu aðstöðu á Uglugarði. 
Farið var í smærri ferðir og næsta nágrenni skoðað. Starfsmenn 
leikskólans sáu um námskeiðin.
Útskriftarferð: Eins og undanfarin ár héldu elstu börnin suður með sjó og 
heimsóttu orlofshús Maríu leikskólastjóra á vordögum.
Danskennsla: Hinrik Valsson danskennari hefur séð um danskennslu hjá 
okkur eins og mörg undanfarin ár. Í lok danskennslunnar var foreldrum 
boðið á danssýningu.
Haustferð í Vatnaskóg: Farið var í Vatnaskóg haustið 2012 með börnin. 
Foreldrum og öðrum fullorðnum sem vildu fara með var einnig boðið í 
ferðina og var hún að venju afar vel sótt.
Jólaball: Glæsilegt jólaball var skipulagt af foreldrafélagi Vinagarðs og 
haldið í húsi KFUM og KFUK að Holtavegi. Á dagskránni voru jólasveinar, 
veitingar og gjafir til barna. Jólabasar var haldinn á sama tíma þar sem 
ágóði rennur til foreldrafélagsins.

Sjálfboðaliðar
Sjálfboðaliðar á vegum Evrópu unga fólksins unnu á leikskólanum á 
haustönn, tvær stúlkur; Eva frá Póllandi og Lena frá Úkrainu. Starfsfólk 
leikskólans og börnin voru mjög ánægð með heimsókn þessara erlendu 
gesta.

Námskeið
Vinagarður bauð öllu starfsfólki á ráðstefnuna “Í takt við tímann” hjá 
Samtökum sjálfstæðra skóla.

Foreldrasamstarf
Foreldrafélag leikskólans er mjög öflugt og hafa foreldrar staðið fyrir 
tiltektardegi þar sem tekið er til á lóð skólans, leikskólinn málaður 
að innan, staðið fyrir útilegum, sælkerabasar o.fl. Fyrir tilstuðlan 
foreldrafélagsins komu foreldrar og hjálpuðu til inni á deildum leikskólans í 
einn dag til móts við dagsfrí starfsmanna.

Heiðrún Jónsdóttir ritari stjórnar Vinagarðs
María Sighvatsdóttir leikskólastjóri
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Starfsskýrsla þessi fjallar um starfsemi Skógarmanna KFUM sem 
starfrækja sumarbúðirnar og aðra starfsemi í Vatnaskógi fyrir árið 
2012. 

Samkvæmt lögum Skógarmanna KFUM (3. grein) eru markmið 
Skógarmanna: 

 „Að leiða fólk til trúar á Jesú Krist og vinna að útbreiðslu ríkis hans 
á grundvelli KFUM. Að afla fjár í Skálasjóð Skógarmanna KFUM 
til hagsbóta fyrir starfið í Vatnaskógi. Að vinna að og efla áhuga á 
skógrækt í Vatnaskógi“.

Leiðir að markmiðum eru samkvæmt lögum Skógarmanna KFUM (4. 
grein):

 „Skógarmenn KFUM vinna að markmiðum sínum með skipulögðum 
dvalarflokkum, mótum, útgáfu- og fræðslustarfi, fundarhöldum, 
fjáröflun, skógrækt og á annan þann hátt sem stjórnin ákveður 
hverju sinni í samræmi við markmið þessara laga“. 

Aðalfundur Skógarmanna KFUM árið 2012 var haldinn 29. mars 2012.

Stjórn Skógarmanna var þannig skipuð á árinu:
Ólafur Sverrisson, formaður
Sigurður Grétar Sigurðsson, varaformaður

Páll Hreinsson, gjaldkeri
Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, ritari 
Salvar Geir Guðgeirsson, vararitari
Jón Ómar Gunnarsson, varagjaldkeri og fulltrúi stjórnar KFUM og KFUK
Sigurður Pétursson, meðstjórnandi 

Ingi E. Erlingsson, 1. varamaður
Páll Skaftason, 2. varamaður.

Skoðunarmenn reikninga eru:
Kári Geirlaugsson (fulltrúi KFUM og KFUK) og 
Bjarni Árnason.

  
Stjórnin hélt 9 fundi á árinu 2012: 25. janúar, 29. febrúar, 28. mars, 2. 
maí, 11. júní, 9. ágúst, 13. september, 17. október, 28. nóvember. 

Starfsmenn
Ársæll Aðalbergsson er framkvæmdastjóri Skógarmanna og Þórir 
Sigurðsson er ráðsmaður Vatnaskógar. Um 80 manns störfuðu sem 
starfsmenn með einhverjum hætti hjá Vatnaskógi árið 2012. 

Vatnaskógur
Skýrsla fyrir starfsárið 2012-2013
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Framkvæmdir
Nýbygging 
Um mitt ár hófst vinna aftur við innréttingar á hinum nýja svefn - og 
þjónustuskála. Unnið var við svokallaðan miðhluta hússins sem eru 
fjögur herbergi, þvottahús, salerni, ræstiherbergi og geymsla. Veggir 
voru klæddir með eldvörðum krossvið, hurðar settar í og gólfefni lagt á. 
Þessi hluti var síðan leigður út sem svefnpokapláss á Sæludögum um 
verslunarmannahelgina og einnig nokkrum viðburðum um haustið og 
veturinn. Meginástæða þess að hægt var að ráðast í þessa framkvæmdir 
var sú að fjáröflun meðal fyrirtækja sem nefnist „Bakland Vatnaskógar“ 
gekk vel en einnig hafa nokkrir einstaklingar stutt vel við verkefnið. 
Stefnan hefur verið að ljúka við þennan hluta hússins á fyrri hluta ársins 
2013 þannig að hin nýju herbergi verði tilbúin í upphafi sumars. 
Það sem eftir verður þá er að innrétta um 100 manna sal og vesturhluta 
hússins með átta herbergjum. Framgangur verksins mun ráðast af 
fjármögnun. Byggingarnefnd hefur umsjón með verkinu og í henni eru 
Ársæll Aðalbergsson, Ólafur Sverrisson, Sigurður Grétar Sigurðsson og 
Sveinn Valdimarsson.

Vesturflöt
Á árinu var unnið við að grisja fyrir nýrri flöt sem verður vestan 
við malarvöllinn. Gert er ráð fyrir allt að 6000 m² tjaldflöt, þar sem 
tjaldstæði Vatnaskógar anna ekki eftirspurn á Sæludögum um 
verslunarmannahelgina. 
 
Kapellan
Kapellan var máluð á árinu og einnig var ný ljósakróna sett upp og 
umhverfi hennar snyrt. Sjálfboðaliðar undir forystu Hans Gíslasonar sáu 
um framkvæmd verksins. Sérstök söfnun meðal eldri Skógarmanna 
stendur yfir til að fjármagna þær endurbætur sem gerðar hafa verið á 
Kapellu Vatnaskógar og umhverfi hennar.

Bátaskýlið
Í loks árs 2011 voru nýir gluggar settir í Bátaskýlið. Vorið 2012 var síðan 
skipt um klæðningu á húsinu. 

Aðrar framkvæmdir fólust í reglubundnu viðhaldi. Vatnaskógur er í mjög 
mikilli notkun og því þarf húsakostur og nánasta umhverfi á stöðugu 
viðhaldi og uppbyggingu að halda.

Sumarstarf
Flokkar sumarsins 2012 voru:

Fl. Tímabil Aldur Dagar Fjöldi Skýring
 01.06.-03.06. 6-99 2 40 Feðginaflokkur
1 05.06.-10.06. 10-12 6 51 Gauraflokkur 
2 11.06.-16.06 9-11 6 100
3 18.06.-24.06. 10-12 7 97
4 25.06.-01.07. 12-14 7 98 Ævintýraflokkur I
5 02.07.-07.07. 9-11 6 97
6 09.07.-13.07. 10-12 5 97
7 13.07.-15.07. 0-99 2 45 Fjölskylduflokkur
8 16.07.-20.07. 12-14 5 57 Ævintýraflokkur II
10 23.07.-28.07 10-12 6 96
11 07.08.-12.08 14-17 6 66 Unglingaflokkur b. kyn
14 14.08.-26.08 7-99 5 55 Feðgaflokkur I 
15 31.08.-02.09. 7-99 2 29 Feðgaflokkur II
16 07.09.-09.09. 17-99 2 56 Heilsudagar karla
   Samtals: 984

Fjöldi dvalargesta í dvalarflokkum:
2012: 804 
2011: 703 
2010: 836 

Fjöldi í feðga- og feðginaflokkum og heilsudögum: 
2012: 180
2011: 262
2010: 304

Heildarfjöldi þátttakenda í starfi sumarsins: 
2012: 984
2011: 965
2010: 1140

Forstöðumenn sumarið 2012
1. Flokkur: Bóas Valdórsson og Haukur Árni Hjartarson.
2. Flokkur: Sigurður Grétar Sigurðsson. 
3. Flokkur: Ársæll Aðalbergsson.
4. Flokkur: Arnór Heiðarsson og Hilmar Einarsson.
5. Flokkur: Guðmundur Karl Brynjarsson.
6.  Flokkur: Haukur Árni Hjartarson.
7. Flokkur: Þór Bínó Friðriksson. 
8. Flokkur: Salvar Geir Guðgeirsson.
10. Flokkur: Ásgeir Pétursson.
11. Flokkur: Jón Ómar Gunnarsson.
Feðgaflokkur I: Ársæll Aðalbergsson.
Feðgaflokkur II: Halldór Elías Guðmundsson.

Foringjar
Anna Bergljót Böðvarsdóttir (1 flokkur), Baldur Ólafsson (3 flokkar), 
Bogi Benediktsson (9 flokkar), Daníel Bergmann (3 flokkar), Eggert 
Kaaber (1 flokkur), Emil Þór Gunnarsson (1 flokkur), Friðrik Friðriksson 

Á hverju sumri dvelja um þúsund þátttakendur í Vatnaskógi í 
fjölbreyttum flokkum sumarsins. Þátttakendur voru fleiri sumarið 
2012 en árið áður. Að auki komu um 1200 þátttakendur á 
fjölskylduhátíðina Sæludaga um verslunarmannahelgina. 
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(2 flokkar), Gísli Guðlaugsson (8 flokkar), Gunnar Thomas Guðnason (1 
flokkur), Gylfi Bragi Guðlaugsson (1 flokkur), Hannes Þ. Guðrúnarson (2 
flokkar), Hákon Arnar Jónsson (1 flokkur), Hilmar Einarsson (8 flokkar), 
Jón Grétar Þórsson (4 flokkar), Ólafur Már Lárusson (8 flokkar), Ólafur 
Jón Magnússon (9 flokkar), Páll Ágúst Þórarinsson (2 flokkar), Pétur 
Sigurðsson (5 flokkar), Rakel Björg Kristinsdóttir (1 flokkur), Sigurður 
Pétursson (1 flokkur), Sigurður Jón Sveinsson (5 flokkar).

Í Gauraflokki störfuðu sem sérfræðingar Andri Bjarnason, Björn Þór 
Jóhannsson, Erlendur Egilsson, Guðmundur Ingi Björnsson, Níels Arnar 
Níelsson, Jóhann Fjalar Skaptason og María Ólafsdóttir.

Ráðsmaður 
Gylfi Bragi Guðlaugsson (2 flokkar) auk hans komu fjölmargir 
sjálfboðaliðar sem hjálpuðu til við verklega þætti, þar af nokkrir í vikutíma. 
Stjórn Skógarmanna ákvað að grípa til sparnaðaraðgerða í rekstri á árinu, 
og því var ekki unnt að vera með ráðsmann allt sumarið.

Matráðar
Hreiðar Örn Zoëga (1 flokkur), Eva og Tinna Magnúsdætur (1 flokkur), Jón 
Grétar Þórsson (1 flokkur), Valborg Rut Geirsdóttir (7 flokkar). 

Starfsfólk í eldhúsi
Agnes Þorkelsdóttir (3 flokkar), Anna Bergljót Böðvarsdóttir (2 flokkar), 
Ásta Guðrún Guðmundsdóttir (3 flokkar), Berglind Björk Skaftadóttir 
(1 flokkur), Dagrún Linda Barkardóttir (1 flokkur), Guðlaug María 
Sveinbjörnsdóttir (3 flokkar), Ingibjörg Tómasdóttir (1 flokkur), Kristín Gyða 
Guðmundsdóttir (1 flokkur), Kristín Rut Ragnarsdóttir (7 flokkar), Kristín 
Sigrún Magnúsdóttir (5 flokkar), Kristín Sveinsdóttir (1 flokkur), María 

Ríkharðsdóttir (1 flokkur), Ólöf Birna Sveinsdóttir (3 flokkar), Rebekka 
Sveinbjörnsdóttir (1 flokkur), Viktoría K. Hrafnhildardóttir (2 flokkar), Unnur 
Rún Sveinsdóttir (1 flokkur). 

Sjálfboðaliðar
Nokkrir af ofantöldum starfsmönnum voru sjálfboðaliðar, en starfsmenn 
fyrri ára og fleiri velunnarar Vatnaskógar hafa komið og stutt við starfið 
með sínu vinnuframlagi. Afar góð og gleðileg þróun. Einnig kom ungt 
fólk og aðstoðaði við ýmis verk, uppvask, umhirðu staðarins og fleira. 
Þá eru ótaldir þeir sjálfboðaliðar sem komið hafa í vinnuflokka, unnið við 
nýbygginguna og íþróttasvæðið.

Viðburðir í starfi Skógarmanna
Fjölskylduflokkar
Fjölskylduflokkur var í febrúar. Þátttakendur voru liðlega 60 manns. 
Forstöðumenn voru þeir Ársæll Aðalbergsson og Sigurður Grétar 
Sigurðsson. Einnig var haldinn fjölskylduflokkur að sumri í fyrsta sinn. 
Forstöðumaður var Þór Bínó Friðriksson og þátttakendur voru 45.

Feðginaflokkur
Boðið var upp á feðginaflokk fyrir feður og dætur í byrjun júní. 
Þátttakendur voru 40. Ársæll Aðalbergsson var forstöðumaður.

Feðgaflokkar
Feðgaflokkar voru tveir og voru samtals 84 þátttakendur. Ársæll 
Aðalbergsson var forstöðumaður í öðrum flokknum og Halldór Elías 
Guðmundsson í hinum.

Sæludagar í Vatnaskógi um verslunarmannahelgina er fjölskylduhátíð sem hefur fest sig í sessi sem áfengis- og vímuefnalaus hátíð. Markmið 
KFUM og KFUK er í brennidepli, að hlúa að sérhverjum einstaklingi til líkama, sálar og anda. 
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Sæludagar
Skógarmenn stóðu fyrir Sæludögum, vímulausri hátíð fyrir alla fjölskylduna 
um verslunarmannahelgina 2012. Um 1.200 manns heimsóttu 
Vatnaskóg þessa helgi. Boðið var upp á dagskrá með það að markmiði 
að höfða til sem flestra aldurshópa. Ársæll Aðalbergsson, Guðmundur 
Karl Brynjarsson, Páll Hreinsson og Þóra Björg Sigurðardóttir stýrðu 
undirbúningi. Matráðar helgarinnar voru Eva og Tinna Magnúsdætur. 
Fjöldi starfsmanna og sjálfboðaliða sem kom að hátíðinni hljóp á tugum 
og ljóst er að þessi stærsti árlegi viðburður Skógarmanna hefur fest sig í 
sessi sem valkostur fyrir fjölmarga um verslunarmannahelgina.

Heilsudagar karla
Helgina 7. til 9. september voru Heilsudagar karla í Vatnaskógi. Að venju 
var lögð áhersla á heilbrigði líkama, sálar og anda. Á föstudagskvöldið 
var Sigurður Pálsson með erindi sem nefndist Trúarbragðafræðsla í 
nútíma fjölmenningarsamfélagi. Á laugardeginum var Biblíulestur í umsjá 
Guðlaugs Gunnarssonar og vinnutími í þágu Vatnaskógar. Meðal verkefna 
má nefna: Kapellan var máluð að utan, dæluklefi í Bátaskýli var málaður, 
gerðar múrviðgerðir á Bátaskýli, brýr settar yfir nokkra læki, hliðið málað, 
umhverfi knattspyrnuvallarins var hreinsað og snyrt, nýr bekkur gerður við 
íþróttahúsið. Einnig var innréttingavinnu haldið áfram í Birkiskála II. 
Á sunnudeginum var haldið í messu í Brautarholtskirkju sem var í umsjá 
sr. Gunnars Kristjánssonar. Alls tóku 56 karlmenn þátt í Heilsudögum 
2012. Ólafur Sverrisson, Páll Skaftason og Sigvaldi Björgvinsson sáu um 
skipulag þeirra.
 
Skógræktarhópur Vatnaskógar
Árið 2011 var stofnaður Skógræktarhópur Vatnaskógar. Hópurinn hefur 
það verkefni að sinna umhirðu skógarins og mættu nokkrir meðlimir 
hópsins í fimm formlega vinnuflokka á árinu 2012 og unnu við grisjun og 
snyrtingu. Hópurinn er undir forystu Styrmis Magnússonar.

Eplatré
Á árinu var 20 eplatrjám plantað í skóginn. Þau eru flest í nágrenni við hús 
staðarins, tvö og tvö saman. 

Skógarvinir
Skógarvinir fyrir drengi 12 til 14 ára voru starfræktir í samstarfi við 
æskulýðssvið KFUM og KFUK. Umsjónarmenn voru Ársæll Aðalbergsson, 
Benedikt Snær Magnússon, Styrmir Magnússon og Þór Bínó Friðriksson. 

Gauraflokkur
Gauraflokkur fyrir drengi sem eru greindir með ofvirkni, athyglisbrest og 
skyldar raskanir var haldinn í sjötta sinn. Í flokknum voru 51 drengur. 
Starfsmenn voru mun fleiri en í venjulegum flokki og dagskrá flokksins 
var í samræmi við þarfir drengjanna. Forstöðumenn og forsvarsmenn 
verkefnisins voru þeir Bóas Valdórsson og Haukur Árni Hjartarson.

Leikskólar
Í apríl og maí komu leikskólahópar í dagsferðir og nutu dagskrár 
sem starfsmenn Vatnaskógar skipulögðu og stýrðu. Alls komu 622 
leikskólabörn vorið 2012. Umsjón með heimsóknum höfðu Jón Grétar 
Þórsson, Ólafur Jón Magnússon, Kristín Rut Ragnarsdóttir, Þóra Björg 
Sigurðardóttir og fleiri. Valborg Rut Geirsdóttir og Hildur Kjartansdóttir 
voru starfsmenn í eldhúsi á námskeiðunum.

Kynningarstarf
Skógarmenn tóku þátt í Vorhátíð KFUM og KFUK í mars. Blað sumarbúða 
KFUM og KFUK var gefið út í tengslum við hátíðina. Þá var sérstakur 
bæklingur til kynningar á Vatnaskógi dreift í hús. Lindin kom þó ekki út á 
árinu í sparnaðarskyni. 

Jólatréssala
Fyrir jólin buðu Skógarmenn upp á sölu á jólatrjám í Vatnaskógi. 
Starfsmenn Alcan í Straumsvík heimsóttu Vatnaskóg af þessu tilefni. 
Nokkrir einstaklingar komu einnig á staðinn í desember 2012 og keyptu 
tré. 

Fermingarnámskeið, skólabúðir og 
skálaleiga
Fermingarnámskeið/skólabúðir
Síðastliðinn vetur og haust voru haldin fjölmörg fermingarnámskeið.

Námskeiðin voru með eftirfarandi hætti:
- Fimm daga fermingarnámskeið fyrir börn frá Norðurlandi í samvinnu 

við Skagafjarðarprófastsdæmi. 
- Fimm daga fermingarnámskeið fyrir börn frá Garði, Grindavík og 

Sandgerði í samvinnu við Kjalarnessprófastsdæmi.
- Tveggja til þriggja daga fermingarnámskeið í umsjá Skógarmanna í 

samvinnu við Kjalarness- og Reykjavíkurprófastsdæmi.
- Dagsnámskeið í samvinnu við Reykjavíkurprófastsdæmi.

Í febrúar og mars 2012 komu 194 unglingar á fjögur námskeið. 
Um haustið (ágúst-nóvember 2012) kom alls 2018 unglingur í Vatnaskóg 
á 34 námskeið. 
Árið 2012 komu því samtals 2212 unglingar á 38 námskeið. 

Umsjón með námskeiðunum hafði framkvæmdastjóri Skógarmanna.
Forstöðufólk á námskeiðum haustsins voru: Ársæll Aðalbergsson, Hildur 
Björg Gunnarsdóttir, Jón Grétar Þórsson, Matthildur Bjarnadóttir, Magnús 
Magnússon og Sigurður Grétar Sigurðsson. Hákon Arnar Jónsson, Bogi 
Benediksson, Hildur Björg Gunnarsdóttir og Jón Grétar Þórsson voru 
fastir starfsmenn á námskeiðunum 

Árni Gunnar Ragnarsson, Ragnheiður Guðmundsdóttir og Valborg Rut 
Geirsdóttir voru eldhússtarfsmenn á námskeiðunum.

Skálaleiga
Hluti af starfi Skógarmanna er móttaka hópa í Vatnaskógi, sérstaklega yfir 
vetrarmánuðina.
 
Allmargir hópar komu árið 2012, þar á meðal leiðtogar á 
leiðtoganámskeiði KFUM og KFUK, hópar frá barna- og æskulýðsstarfi 
kirkjunnar, börn í vorferð yngri deilda KFUM og KFUK, Skógarvinir, KSS 
(haust- og vorskólamót), Kristniboðssambandið, Íslenska Kristskirkjan 
(haustmót), Starfsmannafélag Skeljungs, skátahópur, Landsbjörg 
(ungmennamót) og hópar úr unglingadeildum KFUM og KFUK (Landsmót 
og miðnæturíþróttamót) svo eitthvað sé nefnt.
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Fjáraflanir - styrkir 
Kaffisala og tónleikar
Kaffisala Skógarmanna hefur verið haldin á sumardagurinn fyrsta í áratugi. 
Kaffisalan gekk vel, fjölmargir komu og studdu við starf Vatnaskógar 
bæði með því að gefa veitingar og einnig að kaupa þær. Um kvöldið voru 
haldnir tónleikar til stuðnings nýjum skála Vatnaskógar. Allir sem komu 
að verkefninu gáfu vinnu sína en þeir sem komu fram voru hljómsveitin 
Tilviljun og Karlakór KFUM.

Línuhappdrætti Skógarmanna
Þriðja árið í röð voru seldar „línur“ í Línuhappdrætti Skógarmanna á 
Sæludögum, til stuðnings nýjum skála í Vatnaskógi. Sölulok og útdráttur 
vinninga var á Heilsudögum karla en þá höfðu selst um tæplega 300 línur. 

Fjáröflun meðal fyrirtækja
„Bakland Vatnaskógar“ sem er fjáröflun meðal fyrirtækja til stuðnings 
nýbyggingunni hefur nú verið í gangi í rúm tvö ár. Tekist hefur að fá þó 
nokkur fyrirtæki til liðs við verkefnið. Framlög þeirra eru ásamt gjöfum 
nokkurra einstaklinga grunnurinn að því að hægt var að halda áfram 
með framkvæmdir árið 2012. Magnús Pálsson og Tómas Torfason eru 
frumkvöðlar verkefnisins.

Herrakvöld KFUM 
Herrakvöld aðaldeildar KFUM var haldið 1. nóvember. Stjórn 
Skógarmanna ásamt fleiri góðum mönnum sáu um framkvæmd. Allur 
ágóði var til stuðnings nýbyggingunni í Vatnaskógi. 
               
Stuðningur/styrkir 

- Menntamálaráðuneytið studdi við fræðslustarf Vatnaskógar.
- Velferðarráðuneytið í samvinnu við Reykjavíkurborg styrkti 

Gauraflokk. 
- Forvarnarsjóður styrkti Sæludaga. 
- Forvarnarsjóður styrkti Gauraflokk. 
- Skeljungur styrkti Gauraflokk.
- Pokasjóður styrkti Skógrækt í Vatnaskógi.
- Bakland Vatnaskógar hefur stutt nýbyggingu Vatnaskógar. 
- Einstaklingar hafa styrkt Skálasjóð með einstökum framlögum og 

nokkrir einstaklingar hafa einnig gefið mánaðarlega í Skálasjóð.

Þakkargjörðarhátíð 
Í lok starfsársins, 22. nóvember var starfsfólki ársins boðið í kvöldverð 
og dagskrá í Vatnaskógi þar sem því var þakkað fyrir sitt framlag til 
Vatnaskógar.

Lokaorð

Starfið í Vatnaskógi gekk mjög vel árið 2012 og geta bæði starfsmenn, 
dvalargestir og velunnarar starfsins glaðst yfir því góða starfi sem unnið er 
þar. Eftir erfitt rekstrarár 2011 tókst að snúa rekstrinum við árið 2012. Þó 
er ljóst að varlega þarf að fara í rekstrinum en Vatnaskógur er viðkvæmur 
fyrir áföllum í rekstri, fækkun dvalargesta og kostnaðarhækkanir geta 
skipt miklu máli. Framundan eru dýrar viðhaldsframkvæmdir við eldri hús 
staðarins. 

Starfsemi Skógarmanna í Vatnaskógi er mikil og fer fram allan ársins 
hring, fjöldi þátttakenda, starfsmanna, sjálfboðaliða, velunnara og 
fyrirbiðjenda er mikill og starfið gengur vel. Starfið er vel grundvallað og 
aðalmarkmiðið skýrt.

Skógarmenn KFUM fagna 90 ára afmæli sumarbúðastarfs í Vatnaskógi á 
árinu 2013. Á þessum tíma hefur framlag sjálfboðaliða til starfsins reynst 
ómetanlegt og án þeirra væri Vatnaskógur ekki sá staður sem hann er í 
dag. Stjórn Skógarmanna þakkar öllum þeim sem komið hafa að starfi 
Vatnaskógar með einum eða öðrum hætti kærlega fyrir þeirra framlag.
Megi Guð blessa Vatnaskóg, þátttakendur í starfinu og starfsmenn um 
komandi tíð. Áfram að markinu!

Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson ritari stjórnar Skógarmanna
Ársæll Aðalbergsson framkvæmdastjóri Skógarmanna   

Í dvalaflokkum sumarsins er fjölbreytt dagskrá sem þátttakendur 
geta valið sér. Þessir drengir létu sköpunargáfuna ráða för og völdu 
að taka þátt í listasmiðju.

Öryggi þátttakenda í starfinu er haft að leiðarljósi í Vatnaskógi.
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Stjórn og stjórnarstarf
Aðalfundur Vindáshlíðar var haldinn þriðjudaginn 13. mars 2012 kl. 20 í 
húsi KFUM og KFUK við Holtaveg.

Stjórn Vindáshlíðar á starfsárinu skipuðu
Guðrún Nína Petersen, formaður
Berglind Ólöf Sigurvinsdóttir, varaformaður
Ásta Björg Þorbjörnsdóttir, gjaldkeri
Steinunn Jónsdóttir, varagjaldkeri
Rúna Þráinsdóttir, ritari
Jessica Andrésdóttir, vararitari
Ingibjörg Sigurðardóttir, kynningarfulltrúi og meðstjórnandi

Skoðunarmenn reikninga voru:
Anna Kristín Guðmundsdóttir og 
Ragnheiður Arnkelsdóttir.

Stjórnarfundir á árinu voru 14 talsins.

Helstu verkefni stjórnar á árinu
- Almenn stjórnun sumarbúðastarfsins.
- Áframhaldandi lagfæring stíga.

- Girðingarvinna með sumarbústaðaeigendum.
- Flokkarnir voru endurskipulagðir og voru styttir í 6 daga.

Sumarbúðirnar voru reknar af mikilli sparsemi og var hagnaður af rekstri 
þeirra á þessu starfsári. Það náðist meðal annars með því að auglýsa 
minna en áður, en á markvissan hátt, en einnig voru litlar framkvæmdir. Í 
einum af sumarflokkunum gáfu allir starfsmenn vinnu sína og hefur það 
mikið að segja fyrir reksturinn.

Starfsmenn
Hólmfríður Petersen framkvæmdarstjóri lét af störfum í mars 2012 og til 
að ná jafnvægi á rekstri var ekki ráðinn nýr framkvæmdastjóri.

Forstöðukonur: Halla Gunnarsdóttir, Lilja Írena Guðnadóttir, Sunna 
Gunnlaugsdóttir, Bára Sigurjónsdóttir, Soffía Magnúsdóttir, Petrína Mjöll 
Jóhannesdóttir, Jóhanna Kristín Steinsdóttir.
Ráðskonur: Fjóla Sæbjörg Ólafsdóttir, Halla Marie Smith, Ingibjörg 
Erlendsdóttir.
Foringjar: Anna Bergljót Böðvarsdóttir, Ásgerður Alma Ómarsdóttir, 
Áslaug Haraldsdóttir, Ásta Guðrún Guðmundsdóttir, Berglind Björk 
Skaftadóttir, Birta Dögg Skaftadóttir, Bryndís María Kristjánsdóttir, Ebba 
Katrín Finnsdóttir, Guðfinna Eiríksdóttir, Guðlaug María Sveinbjörnsdóttir, 

Vindáshlíð
Skýrsla fyrir starfsárið 2012-2013
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Hildur Kjartansdóttir, Hulda Guðlaugsdóttir, Ingibjörg Tómasdóttir, Karitas 
Pálsdóttir, Kristín Sigrún Magnúsdóttir, Kristín Rut Ragnarsdóttir, Kristín 
Björg Sigurvinsdóttir, Kristín Sveinsdóttir, Linda Magnúsdóttir, Ólöf Birna 
Sveinsdóttir, Pálína Axelsdóttir, Salóme Jórunn Bernharðsdóttir, Þorgerður 
Guðrún Garðarsdóttir.
Ráðsmaður: Elías Ingi Björgvinsson var í hálfri ráðsmannsstöðu í 4. 
og 5. flokki (en hann er eiginmaður Sunnu Gunnlaugsdóttur sem var 
forstöðukona í 4. og 5. flokki).

Framkvæmdir
Gera þurfti við sprungið vatnsrör fyrir neðan íþróttahúsið. Viðarvörn var 
borin á Fellin og einnig pallinn. Lokað var fyrir ónýtan glugga í suðurenda 
Fella og þiljað fyrir. Stóreflis hrúga af trjágreinum var kurluð, tré meðfram 
vegi voru snyrt því að greinar voru farnar að skrapast utan í bíla. Borið var 
á bekkina fyrir utan gamla skálann, fánastöngina og brúna yfir lækinn.

Ýmis verk hefur þurft að leggja til hliðar að sinni vegna niðurskurðar. Að 
mörgu er að hyggja og að ýmsu þarf að dytta. Ekki hefur verið unnt að 
sinna öllu því viðhaldi sem þyrfti og þarf sumt að bíða enn um sinn. Einnig 
hefur verið lögð til hliðar hugmyndin um skólabúðir, að minnsta kosti um 
sinn.

Starfsemi 

Flokkur Tímabil Kyn Aldur Fjöldi  Skýring
1. 11.-16. júní KVK 9-11 82  
2. 18.-23. júní KVK 11-13 83  Ævintýraflokkur
3. 25.-30. júní KVK 10-12 83 
4. 2.-7. júlí KVK 12-14 82  Ævintýraflokkur
5. 9.-14. júlí KVK 9-10 49
6. 16.-21. júlí KVK 10-12 83
7. 23.-28. júlí KVK 13-15 35  Óvissuflokkur
8. 7.-11. ágúst KVK 9-12 55
9. 13.-18. ágúst KVK 11-13 82
 Ungbarnaflokkur 0-1   Féll niður
10. 31. ág.-1. sept. KVK 18-99 60  Kvennaflokkur
11. 14.-16. sept. KVK 6-99 39  Mæðgnaflokkur
 Ungbarnaflokkur 1-2 1/2   Féll niður
   Samtals:  733

Sumarið 2012 voru tveir ævintýraflokkar og einn óvissuflokkur, sem var 
ætlaður unglingum.

Í hverjum dvalarflokki er guðsþjónusta sem telpurnar taka þátt í með 
ýmsum hætti.

Vinnuflokkur var á uppstigningardag og þrjár helgar í maí. Girðingin 
umhverfis Vindáshlíð var löguð ásamt sumarbústaðaeigendum tvo 
laugardaga í júní og einn í júlí. 

Hin árlega kaffisala var í Vindáshlíð sunnudaginn 3. júní. Kaffisalan hófst 
á guðsþjónustu í kirkjunni, prestur var sr. Íris Kristjánsdóttir.

Kvennaflokkurinn var um helgina 31. ágúst til 2. september. Yfirskrift 
helgarinnar var Kraftur kvenna. Ráðskona var Fjóla Sæbjörg Ólafsdóttir 
og henni til halds og trausts voru systurnar Steinunn og María Jónsdætur 
ásamt Guðfinnu Eiríksdóttur, Ingibjörgu Tómasdóttur og Berglindi Björk 
Skaftadóttur.
Dagskrá föstudagskvöldsins var í höndum Guðrúnar Bjarnadóttur 
litunarmeistara. Fyrirlestur hennar nefndist Haldið í hefðirnar - jurtalitun 
garns. Ingunn Huld söng og spilaði og Kristín Sverrisdóttir fór með 
lokaorð og  bæn.
Að morgni laugardags flutti Lára Scheving Thorsteinsson erindið Aukum 
kraftinn! Uppbygging til anda, sálar og líkama. 
Ingibjörg Sigurðardóttir grafískur hönnuður og stjórnarkona í Hlíðarstjórn 
kynnti verk sín og nefndi Útsaumur og klukkustrengir. Um kvöldið talaði 
djákninn og kennarinn Magnea Sverrisdóttir um verkefnið Konur eru 
konum bestar, leikin voru sumarbúðaleikrit og Hannes Guðrúnarson lék 
nokkur lög á gítar sinn af alkunnri list. Svanhildur Margrét Bergsdóttir 
endaði með hugleiðingunni Hvaða kraft gefur trúin?
Guðsþjónustan að morgni sunnudags var í höndum sr. Kristínar Þórunnar 
Tómasdóttur. Efni guðsþjónustunnar var Magnaðar mömmur.
Skipulag og stjórnun flokksins var á höndum stjórnar Vindáshlíðar. 
Undirleik annaðist Rúna Þráinsdóttir. Kvöldstund var í kirkjunni bæði 
kvöldin eftir að formlegri dagskrá lauk.

Mæðgnaflokkur var helgina 14.-16. september. Stjórn og skipulag var á 
höndum Önnu Arnardóttur og Jessicu Andrésdóttur. Ráðskona var Fjóla 

Útivist, gönguferðir og náttúruskoðun eru hluti þess sem boðið 
er upp á í sumardvalarflokkunum í Vindáshlíð, enda er áherslan á 
heilbrigt líferni hluti af markmiðum félagsins. 

Yfir 700 þátttakendur sóttu Vindáshlíð heim sumarið 2012. Starfið er 
auðugt að skemmtilegum hefðum sem stelpurnar njóta þess að taka 
þátt í. Á veisludegi eru ofnir mjúkir dýrir dúkar með dansi og söng.
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Sæbjörg Ólafsdóttir ásamt hinum ómetanlegu systrum Steinunni og Maríu 
Jónsdætrum, sem og Guðfinnu Eiríksdóttur og Ingibjörgu Tómasdóttur.

Fyrsti AD-KFUK fundur vetrarins var að venju í Vindáshlíð. Að loknum 
dýrlegum kvöldverði flutti Auður Pálsdóttir formaður KFUM og KFUK á 
Íslandi hugleiðingu og Kristín Sveinsdóttir söng nokkur lög. 

Samráðsþing stjórna og starfsfólks KFUK og KFUM á Íslandi var þetta 
árið í Vindáshlíð helgina 5.-7. október. Áherslan var lögð á markmið og 
sýn félagsfólks á KFUM og KFUK.  Jóhann Ingi Gunnarsson sálfræðingur 
talaði á föstudagskvöldinu um árangursríka markmiðssetningu. Á 
laugardeginum talaði Dr. Sigurður Pálsson um rétt barna til að fá að 
trúa og foreldra til að ala börn sín upp í trú. Þá talaði Lára Scheving 
Thorsteinsson um eldmóð og hvernig megi hrinda burt doða.

Styrktartónleikar Vindáshlíðar voru þriðjudaginn 23. október 
í húsi KFUM og KFUK á Holtavegi. Fram komu Helga Vilborg 
og Sálmavinafélagið, Ingunn Huld, Halli Reynis, Hafdís Huld og 
Blússveit Þollýar. Einnig var happdrætti og veitingar seldar  og bar 
starfsmannafélagið Bleiki fíllinn hitann og þungann af ágæti veitinganna. 
Þær eiga þakkir skildar. Ágóða af tónleikunum verður varið til ytra viðhalds 
á skálanum í Hlíðinni.

Sala á jólatrjám var í Vindáshlíð laugardaginn 8. desember frá kl. 11 til 
15. Jólatrjáasalan er orðinn árlegur viðburður og var mikil stemning. Boðið 
var upp á kaffi og heitt súkkulaði í matsal.

Árshátíð Vindáshlíðar var á Holtavegi þann 3. febrúar. 114 stúlkur 
mættu og vonandi gefur sú góða mæting fyrirheit um þátttöku í 
sumarbúðunum í sumar komandi.

Vindáshlíð hefur verið leigð út undanfarin ár að vetrarlagi og hafa ýmsir 
hópar notfært sér það. Vindáshlíð var þó lokuð frá miðjum nóvember og 
fram í febrúar, en kostnaður við að kynda húsin á þeim árstíma er mjög 
mikill. Aðeins var opið þegar jólatrén voru seld.

Útgáfa
Söngbókin var gefin út í eitt þúsund eintökum.

Gjafir og styrkir
- Fyrirtækið Byko veitti Vindáshlíð 250 þúsund króna inneign í 

versluninni. Byko lánaði einnig nettromlu vegna sölu á jólatrjánum.
- Vindáshlíð fékk 50 þúsund krónur í tilefni 90 ára afmælis Katrínar 

Kristjánsdóttur Hlíðarmeyjar. Gjöfina afhentu tvö börn Katrínar og 
fjölskyldur þeirra.

- Ein milljón króna frá velunnara Vindáshlíðar.
- Áheit vegna Reykjavíkurmaraþons til Vindáshlíðar, alls 49.500 

krónur, en 5 konur hlupu fyrir Vindáshlíð.
- Og Landsvirkjun sendi hóp af vöskum krökkum í unglingavinnu upp 

eftir, Vindáshlíðinni að kostnaðarlausu.

Sjálfboðaliðar
Þriðji flokkur sumarsins var að mestu leyti skipaður sjálfboðaliðum. Bára 
Sigurjónsdóttir var frumkvöðull og ráðskona. Forstöðukonur voru Lilja 
Írena Guðnadóttir og Halla Marie Smith, en aðrir starfmenn voru Anna 
Bergljót Böðvarsdóttir, Anna Elísa Gunnarsdóttir, Arna Auðunardóttir, 
Ásgerður Alma Ómarsdóttir, Bryndís María Kristjánsdóttir, Ebba Katrín 

Finnsdóttir, Fjóla Dögg Halldórsdóttir, Gerður Rós Ásgeirsdóttir, Hanna 
Lára Baldvinsdóttir, Helga Sif Helgadóttir, Hulda Guðlaugsdóttir, Jessica 
Leigh Andrésdóttir, María Magnúsdóttir, Pálína Axelsdóttir, Perla 
Magnúsdóttir og Salóme Jórunn Bernharðsdóttir. Í 2. flokki var Björg 
Magnúsdóttir.

Aðstoðarforingjar sumarsins voru Arna Björk Gylfadóttir, Ástrós 
Jensdóttir, Birna Heiðarsdóttir, Elísa Sif Hermannsdóttir, Freyja Mist 
Ólafsdóttir, Ingibjörg Ásta, Jenna Björk Guðmundsdóttir, Kristín Edda 
Kristjánsdóttir, Rebekka Waage, Stefanía Lilja Arnardóttir, Sylvía Ósk og 
Urður Björg.

Vaskur hópur sjálfboðaliða tók þátt í girðingarvinnu umhverfis Hlíðina. 
Sameinuðu stjórnarkonur og sumarbústaðaeigendur krafta sína og gengu 
nær alla girðinguna og endurnýjuðu og stoppuðu í göt. Sérstaklega má 
geta vaskrar framgöngu þeirra hjóna Hildar Guðlaugsdóttur og Þórðar 
Búasonar, en þau hafa verið ötul í gegnum árin að halda girðingunni við.

Einnig mætti dyggur hópur í vinnuflokka og tók þátt í að gera staðinn 
tilbúinn til þess að taka við glöðum börnum.

Stjórn Vindáshlíðar kann öllum þessum bestu þakkir fyrir stuðning og 
hlýhug.

F.h. stjórnar Vindáshlíðar
Rúna Þráinsdóttir ritari. 

Kjósin skartar sínu fegursta á sumrin og gleðin er við völd í 
sumarbúðunum í Vindáshlíð. Einn flokkur var haldinn í Vindáshlíð 
sumarið 2012 þar sem starfsfólk flokksins gaf alla vinnu sína. Bára 
Sigurjónsdóttir skipulagði sjálfboðaliðaflokkinn sem þótti takast 
frábærlega. 
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Stjórn og stjórnarstarf
Aðalfundur Ölvers var haldinn 27. mars 2012.

Stjórn Ölvers á starfsárinu skipuðu:
Anna Guðný Hallgrímsdóttir, formaður
Guðni Már Harðarson, gjaldkeri
Þóra Jenny Benónýsdóttir, ritari
Kristján S. Sigurðsson, meðstjórnandi
Þóra Björg Sigurðardóttir, fulltrúi KFUM og KFUK á Íslandi
Erla Björg Káradóttir, varamaður
Hafsteinn Kjartansson, varamaður

Skoðunarmaður reikninga var:
Einar Helgi Ragnarsson

Fjöldi stjórnarfunda á árinu var 6.

Helstu verkefni stjórnar á árinu
Hlutverk stjórnarinnar var að halda utan um sumarbúðareksturinn, 
skipuleggja sumarstarfið, ráða starfsfólk og sinna viðhaldi á staðnum. 
Stjórnin hélt sex stjórnarfundi á starfsárinu auk þess að taka þátt í 
samráðsþingi KFUM og KFUK á Íslandi. Þá bauð stjórnin starfsfólki 
sumarsins í þakkarkvöldmat til að þakka þeim fyrir vinnu sína og til að 
eiga saman góða stund.

Starfsmenn
Forstöðukonur: Ása Björk Ólafsdóttir, Erla Björg Káradóttir, Guðni Már 
Harðarson, Petra Eiríksdóttir, Ragnhildur Ásgeirsdóttir, Salóme Huld 
Garðarsdóttir, Þóra Jenny Benónýsdóttir
Ráðskonur: Ásta Haraldsdóttir, Hulda Björg Jónasdóttir, Inga Vigdís 
Baldursdóttir, Katrín Garðarsdóttir, Súsanna Steinþórsdóttir.
Aðrir starfsmenn: Agnes Þorkelsdóttir, Axel Gústafsson, Ásta 
Ingólfsdóttir, Daría Rudkova, Geirlaug B. Geirlaugsdóttir, Geirlaugur 
Ingi Sigurbjörnsson, Gísli Geir Harðarson, Guðlaug Sif Hafsteinsdóttir, 
Hafsteinn Kjartansson, Hafdís Maria Matsdóttir, Ingibjörg Hrönn 
Jónsdóttir, Ingibjörg Lilja Kristjánsdóttir, Kristbjörg Heiðrún Harðardóttir, 
Kristín Halldórsdóttir, Kristján S. Sigurðsson, Margrét Jónsdóttir, Sólveig 
K. Engilbertsdóttir, Sólveig Lára Kristjánsdóttir, Snædís Snorradóttir, 
Unnur Rún Sveinsdóttir, Þóra Björg Sigurðardóttir.

Framkvæmdir
Stærsta verkefni vorsins var að grisja skóginn og búa til göngustíga. 
Einnig var grisjaður lítill lundur sem hugsaður er sem bænarjóður. 
Almennu viðhaldi var sinnt, staurar og svalir fúavarðar og þak á 
sumarbústað var málað.

Ölver
Skýrsla fyrir starfsárið 2012-2013



48

Starfsemi starfsstöðvar
Sumarstarf

Flokkur Tímabil Kyn Aldur Dagar Fjöldi Skýring
1. 8.-10. júní drengir 6-9 3 23 Pjakkaflokkur
2. 11.-15. júní stúlkur 9-12 5 42 Listaflokkur
3. 18.-24. júní stúlkur 10-12 7 46 Ævintýraflokkur
4. 26. júní-1. júlí stúlkur 8-11 6 47
5. 2.-8. júlí  stúlkur 10-12 7 45 Ævintýraflokkur
6. 9.-13. júlí  stúlkur 8-10 5 39
7. 17.-22. júlí   stúlkur 9-11 6 21
8. 23.-29. júlí   stúlkur 10-12 7 45 Ævintýraflokkur
9. 30. júlí-2. ág. stúlkur 6-9 4 22 Krílaflokkur
10. 7.-13. ágúst   stúlkur 13-15 7 25 Ævintýraflokkur
    Samtals: 355

Ýmsir viðburðir í starfi Ölvers
Vinnuflokkar
Nokkrir vinnuflokkar voru haldnir í Ölveri þetta starfsárið en flestir þeirra 
voru síðastliðið vor. Frábærir sjálfboðaliðar mættu á staðinn og tóku þátt í 
viðgerðum á staðnum og undirbúningi fyrir sumarstarfið. 

Kaffisala 
Kaffisala Ölvers var haldin 26. ágúst 2012 í Ölveri. Þátttakan í ár fór fram 
úr björtustu vonum. Yfirumsjón með kaffisölunni í ár höfðu þær Súsanna 
Steinþórsdóttir og Kristín Halldórsdóttir en þær fengu úrvalsfólk til liðs við 
sig.

Mæðgna- og mæðginahelgi
Mæðgna- og mæðginahelgi Ölvers var felld niður en stefnt að því að 
halda hana í apríl 2013.

Þakkarkvöldmatur starfsfólks
Þann 20. september 2012 var öllu starfsfólki sumarsins boðið í kvöldmat. 
Mjög gott tækifæri gafst til að ræða um sumarið, hvað gekk vel og 
hvað hefði mátt ganga betur. Um leið fékk stjórnin tækifæri til að þakka 
hæfileikaríku starfsfólki sumarsins fyrir vel unnin störf.

Fjáröflun
Velunnarar Ölvers hafa safnast saman og tekið þátt í virkri fjáröflun fyrir 
sumarbúðirnar. Meðal þess sem hefur verið á dagskrá þetta starfsárið er 
smákökubakstur fyrir jólin auk þess sem nokkrir hlaupagarpar  hlupu fyrir 
hönd Ölvers í Reykjavíkurmaraþoninu þetta árið. Stjórn Ölvers langar til að 
koma á framfæri þakklæti fyrir alla þá vinnu sem sjálfboðaliðar þessir hafa 
lagt á sig. 

Gjafir og styrkir
Ölver fékk enga styrki þetta árið.

Sjálfboðaliðar
Fjölmargir sjálfboðaliðar tóku þátt í starfi sumarbúðanna þetta starfsár, 
aðallega við þrif og viðhald á staðnum. Að auki störfuðu matvinnungar 
sem sjálfboðaliðar í flokkum sumarsins. Hlutverk þeirra var að aðstoða 
foringjana en um leið er þetta aðferð til að þjálfa upp framtíðarstarfsmenn. 
Sjálfboðaliðar tóku einnig þátt í fjáröflun fyrir sumarbúðirnar eins og fram 
hefur komið. Stjórn Ölvers þakkar þessum frábæru sjálfboðaliðum fyrir 
þeirra störf.

Þóra Jenny Benónýsdóttir ritari stjórnar

Fyrsti flokkur í Ölveri sumarið 2012 var svokallaður Pjakkaflokkur, 
fyrir drengi 6-9 ára, en með honum var endurvakin sú góða hefð að 
bjóða drengjum upp á sumardvöl í Ölveri. 

Sumarbúðir KFUM og KFUK í Ölveri eru sælureitur. Í sumar voru 355 
þátttakendur í sumardvalarflokkunum, aðallega stúlkur. Umhverfi 
Ölvers býður upp á skemmtilega útivist. 

Stemmning og tilhlökkun við brottför frá Holtaveginum í sumarbúðir 
KFUM og KFUK í Ölveri.
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Stjórn og stjórnarstarf
Aðalfundur Hólavatns var haldinn 21. mars 2012

Stjórn Hólavatns á starfsárinu skipuðu:
Anna Elísa Hreiðarsdóttir, formaður
Arnar Yngvason, gjaldkeri
Jóhann Þorsteinsson, ritari
Hreinn Andrés Hreinsson, meðstjórnandi
Þórður Daníelsson, meðstjórnandi
Jóhanna Sigurjónsdóttir, varamaður
Helga Frímann Kristjánsdóttir, varamaður

Skoðunarmenn reikninga voru:
Davíð Ingi Guðmundsson
Hanna Þórey Guðmundsdóttir

Fjöldi stjórnarfunda á árinu var 5 og fóru þeir allir fram á heimili formanns. 

Þá var starfsárið erilsamt fyrir byggingarnefnd en í henni sitja:
Guðmundur Ómar Guðmundsson, formaður
Arnar Yngvason

Davíð Ingi Guðmundsson
Jóhann Þorsteinsson
Þórður Daníelsson.

Framkvæmdir
Árið 2012 er sögulegt ár fyrir sumarbúðirnar Hólavatn því tekin var 
í notkun 210 fermetra nýbygging en með mikilli vinnu tókst að gera 
húsið klárt til notkunar áður en sumarstarfið hófst. Álag á stjórn 
sumarbúðanna, byggingarnefnd, aðra sjálfboðaliða og fjölskyldur 
þeirra var mjög mikið og flest annað mátti víkja fyrir því gríðarstóra 
verkefni að ljúka við húsið. Byggingarsaga þessa hús er ekki ýkja 
löng en upphafið má rekja til þess þegar Jóhann Þorsteinsson fór 
á fund Arngríms Jóhannssonar 1. nóv. 2007 og gekk út af þeim 
fundi með ávísun upp á eina milljón og loforð fyrir annarri þegar 
farið yrði af stað. Í desember sama ár fékkst svo styrkur frá KEA að 
upphæð 1750 þúsund og allt í einu voru komnar um fjórar milljónir 
í verkefni sem fram að því hafði verið draumur einn. Um árabil 
hafði verið safnað og farið sparlega með og átti því Hólavatn 2-3 
milljónir í sjóði og ljóst að ekki væri um annað að ræða en að leggja 
af stað upp í þessa vegferð. Það var Guðs handleiðsla að stjórnin 
leitaði til Guðmundar Ómars Guðmundssonar um að vera formaður 

Hólavatn
Skýrsla fyrir starfsárið 2012-2013
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byggingarnefndar og byggingarstjóri og öllum ljóst sem til þekkja að 
þáttur hans í þessu verkefni verður seint fullmetinn. Rekja má helstu þætti 
byggingarsögu hússins í eldri ársskýrslum Hólavatns en hér skal þó getið 
þeirra sem sáu um einstaka verkþætti á byggingartíma hússins.

Hönnun og teikningar: Logi Einarsson og Ingólfur Guðmundsson á 
Kollgátu Arkitektúr

Burðaþol og lagnir: Sveinn Valdimarsson og Björn Jóhannsson hjá 
Mannvit verkfræðistofu

Forsteyptar einingar: Loftorka Akureyri undir verkstjórn Sigurjóns 
Kristinssonar

Húsasmíðameistari: Guðmundur Ómar Guðmundsson
Málarameistari: Björn Jónsson
Múrarameistari: Ólafur Björnsson
Pípulagningameistari: Ólafur Baldursson
Rafvirkjameistari: Davíð Ingi Guðmundsson
Dúklagningameistari: Klemenz Jónsson
Þakdúkur: Þaktak ehf., Páll Karlsson
Kvartsefni á snyrtingar: Malland ehf
Innréttingar og hurðir: Tak innréttingar / SS byggir
Gluggar og útihurðir: Börkur hf.
Jarðvinna og mokstur: Hjalti Þórsson

 
Starfsemi starfsstöðvar
Sumarstarf

Flokkur Tímabil Kyn Aldur Dagar Fjöldi Skýring
1. 7.-9. júní Bæði 7-8 3 19 Frumkvöðlaflokkur
2. 11.-15. júní KVK 8-10 5 19
3. 18.-22. júní KVK 11-13 5 19
4. 25-29. júní KK 8-10 5 22
5. 2.-6. júlí KVK 8-10 5 26
6. 9.- 13. júlí KVK 11-14 5 34 Ævintýraflokkur
7. 16.-20. júlí KK 11-14 5 23 Ævintýraflokkur
8. 23.-27. Júlí KVK 9-12 5 33 Listaflokkur
   Alls: 195

Starfsfólk sumarið 2012
Forstaða: Auður Pálsdóttir, Helga Vilborg Sigurjónsdóttir, Jóhann 
Þorsteinsson, Ragnhildur Ásgeirsdóttir, Salvar Geir Guðgeirsson, Sólveig 
Reynisdóttir og Þóra Jenny Benónýsdóttir.
Ráðskonur: Hildur Kjartansdóttir og Arndís Jóna Vigfúsdóttir.
Foringjar: Daria Rudkova, Helga Frímann Kristjánsdóttir, Hreinn Pálsson 
og Pétur Ragnhildarson.
Matvinnungar: Hafþór Freyr Líndal, Ingimar Eydal, Íris Andrésdóttir og 
Marta Andrésdóttir.

Yfirlit starfs
Skráning fór vel af stað og fleiri börn voru skráð en árið á undan og var 
aukningin um 20% á milli ára. Með tilkomu nýja hússins var samt aukið 
framboð og því var nýtingin ekki eins góð og árið á undan. Sumarið var 
hlýtt og þurrt og undir lok sumars hafði vatnsyfirborð Hólavatns lækkað 
talsvert þannig að flotbryggjan var ekki lengur á floti og muna elstu menn 
vart eftir öðru eins. Þetta hafði þó lítil áhrif á starfsemina. Mest munaði um 
nýtt hús sem tekið var í notkun og var frábært að geta boðið börnunum 
upp á ný, rúmgóð og björt herbergi og betri aðstöðu til leikja og föndurs 
innanhúss.

Ýmsir viðburðir í starfi Hólavatns
Sunnudaginn 19. ágúst fór fram vígsla nýrrar byggingar. Vígsluathöfnin 
sjálf fór fram utandyra í blíðskaparveðri, en talið er að um 170 manns hafi 
verið viðstaddir hana. Fleiri bættust svo í hópinn á hinni árlegu kaffisölu 
sem fór fram eftir athöfnina, en talið er að alls hafi allt að 300 manns 
heimsótt Hólavatn þennan dag. Séra Sigfús Ingvason sá formlega um 
að vígja nýbygginguna og fór með blessun. Formaður byggingarnefndar 
nýbyggingarinnar, Guðmundur Ómar Guðmundsson, talaði til viðstaddra 
og sagði frá helstu atriðum í sögu verksins, sem hófst árið 2008. Auður 
Pálsdóttir, formaður KFUM og KFUK á Íslandi, tók einnig til máls og 
afhenti Hólvetningum gjöf frá félaginu. Tómas Torfason, fyrrverandi 
formaður KFUM og KFUK á Íslandi, og Salvar Geir Guðgeirsson, 
stjórnarmaður í stjórn Skógarmanna, tóku einnig til máls og afhentu 
Hólvetningum gjafir. Anna Elísa Hreiðarsdóttir formaður stjórnar Hólavatns 
og Jóhann Þorsteinsson stjórnarmaður ávörpuðu einnig viðstadda. 
Fjöldasöngur var loks við lagið „Hólavatn hjartakæra“ við undirleik Hreins 
Pálssonar, starfsmanns Hólavatns, og tóku gestir vel undir. Ljúffengt 

Börn í dvalarflokkum sumarsins fengu að njóta frábærrar aðstöðu í 
nýju byggingunni á Hólavatni sem tekin var í notkun í júní 2012. Hér 
er útiveru notið í góðu veðri á leiksvæðinu við skálann. 

Þann 19. ágúst 2012 fór fram vígsla nýrrar byggingar á Hólavatni 
sem gjörbreytir og bætir aðstöðu barnanna sem þar dvelja. 
Gríðarleg vinna hefur hvílt á stjórn Hólavatns, byggingarnefndinni og 
þeim sjálfboðaliðum sem hafa komið að vinnu við nýju bygginguna 
frá því verkið hófst árið 2008. 
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kaffihlaðborð beið svo gesta vígsluathafnarinnar og fleiri velunnara 
Hólavatns, og var dagurinn afar ánægjulegur og skemmtilegur. 

Útleiga
Á haustmánuðum var að venju nokkuð um útleigu en Verkmenntaskólinn 
á Akureyri fór í tvær dagsferðir með stóra hópa nýnema og nýtti sér 
aðstöðuna í byrjun september, fór á báta, grillaði og leysti ýmis verkefni 
sem kennarar skólans hafa útbúið.

Þá var það einkar ánægjulegt að skálaferðir nýnema við Menntaskólann 
á Akureyri voru á sínum stað en foreldrafélagið við Menntaskólann hefur 
tekið að sér skipulag og framkvæmd og því dvöldu níu hópar í sólarhring 
á Hólavatni í október og nóvember og er það ánægjulegt að nýta megi 
staðinn með þessum hætti. Í ár bauð Jóhann Þorsteinsson öllum hópum 
upp á um klukkustundar langa samveru þar sem mannréttindafræðslu 
var miðlað í gegnum leiki og verkefni sem byggja á Kompás-handbók í 
mannréttindafræðslu fyrir ungt fólk.

Í september var haldið helgarnámskeið undir yfirskriftinni Ungt fólk, trú 
og lýðræði og var það í samvinnu við Glerárkirkju og ÆSKR. Sextán 
þátttakendur voru á námskeiðinu ásamt þremur leiðbeinendum og var 
mikil ánægja með námskeiðið og góða aðstöðu.

Í október dvaldi ungmennaráð KFUM og KFUK á Íslandi eina helgi við 
Hólavatn.

Gjafir og styrkir
Líkt og undanfarin ár hefur talsverð orka farið í að reyna að afla fjár til 
nýbyggingar og söfnuðust alls tæplega fimm millljónir króna. Má þar 
nefna eina milljón frá KFUM og KFUK á Akureyri, 500 þúsund frá Norvík 
og frá Samherja, 250 þúsund frá Eyjafjarðarsveit og Norðurorku. Þá héldu 
kvenfélögin í Eyjafirði áfram að styrkja okkur til dýnukaupa og greiddu 
um 250 þúsund á þessu ári. Í tilefni af vígslu nýbyggingarinnar gaf KEA 
og Bílaleiga Akureyrar sitt hvorn hundrað þúsund kallinn og þá eru 
ótaldir þeir fjölmörgu vinir og velunnarar sem með mörgum framlögum 
frá þúsund krónum og upp í nokkur hundruð þúsund krónur lögðu sitt 
að mörkum til uppbyggingar Hólavatns á liðnu ári. Við þökkum af alhug 
hverja gjöf og biðjum Guð að blessa þessa glöðu gjafara.

Rétt er að geta þess að um tvö hundruð þúsund krónur af styrk frá 
Samherja var nýttur til að veita börnum úr vetrarstarfi KFUM og KFUK 
á Norðurlandi 7.000 króna afslátt af dvalargjaldi. Alls nutu 28 börn úr 
vetrarstarfinu þessa tilboðs og fengu því fyrir tilstuðlan Samherja ríflega 
20% afslátt af dvalargjaldi.

Lokaorð
Það væri óhugsandi að ímynda sér Hólavatn án sjálfboðaliða og liðið 
starfsár er klárlega eitt þeirra ára í sögu Hólavatns sem hvað mest 
hefur reynt á þann hóp fólks sem með vinnuframlagi, fyrirbæn og 

peningagjöfum hefur lagt sitt að mörkum til uppbyggingar við Hólavatn. 
Grettistaki var lyft í uppbyggingu staðarins og það er ekkert annað 
en kraftaverk að okkur skildi takast það ætlunarverk okkar að taka 
nýbygginguna í notkun á liðnu sumri. Það fór því vel á því að listaverk 
Lindu Bjarkar Óladóttur sem hún gaf sumarbúðunum á vígsludegi bæri 
orðin „Ef Drottinn byggir ekki húsið, erfiða smiðirnir til einskis.“ 
Bæn okkar er sú að áfram verði Guðs orð boðað börnum og unglingum 
sem sækja Hólavatn heim og vonandi getum við haldið áfram að byggja 
upp aðstöðuna og starfið sem þar fer fram.

Akureyri í mars 2012,
Jóhann Þorsteinsson, ritari.

Á Hólavatni er vatnaparadís sem börnin kunna sannarlega að meta.



52

Starfsemi Kaldársels á starfsárinu var hefðbundin og skiptist annars 
vegar í rekstur sumarbúða fyrri part sumars fyrir börn á aldrinum 6-13 ára 
og hins vegar útleigu húsnæðis á öðrum tíma. Sú mikla breyting varð á 
fyrirkomulagi útleigu þetta árið að Hafnarfjarðarbær tók Kaldársel á leigu 
og rekur þar leikskóladeild fyrir leikskólann Víðivelli.

Flokkastarfið í Kaldárseli gekk með ágætum síðastliðið sumar og var 
skráning örlítið betri en árið áður. Flokkurinn „Stelpur í stuði”, fyrir stúlkur 
með ADHD greiningu og skyldar raskanir, var haldinn í þriðja sinn og hefur 
náð að festa sig í sessi í starfi Kaldársels. 

Stjórn og stjórnarstarf
Aðalfundur Kaldársels 2012 var haldinn að Holtavegi 28 þann 14. mars. 
Kjörin var stjórn og skipti hún þannig með sér verkum.

Hreiðar Örn Zoëga Stefánsson, formaður
Jóhanna Sesselja Erludóttir, varaformaður
Jón Grétar Þórsson, gjaldkeri
Ómar Þorvaldur Kristinsson, ritari
Þór Bínó Friðriksson, verkefnisstjóri

Varamenn:  
Benedikt Snær Magnússon, verkefnisstjóri
Rakel Björg Kristjónsdóttir, meðstjórnandi

Skoðunarmenn reikninga: 
Elín Elíasdóttir og
Guðmundur Jóhannsson. 

Á starfsárinu voru haldnir 4 stjórnarfundir.

Starfsfólk
Starfsmannastjóri: Jón Grétar Þórsson.
Matráðar: Eva Magnúsdóttir og Tinna Magnúsdóttir.
Forstöðufólk: Arnar Ragnarsson, Arnór Heiðarsson, Jón Grétar Þórsson 
og Karen María Hauksdóttir.
Foringjar: Áslaug Dóra Einarsdóttir, Halla Marie Smith, Hákon Arnar 
Jónsson, Hlín Guðný Valgarðsdóttir, Hjalti Sigurðsson, Linda Birgisdóttir, 
Markús Bjarnason, Ólöf Birna Sigurðsdóttir, Kristín Rut Ragnarsdóttir, 
Sigurður Jón Sveinsson og Telma Ýr Birgisdóttir.
Stelpur í stuði: Hrund Þrándardóttir sálfræðingur (umsjón), Alda 
Árnadóttir þroskaþjálfi, Álfheiður Guðmundsdóttir sálfræðingur, Edda Sif 
Gunnarsdóttir sálfræðingur og Erla Margrét Hermannsdóttir sálfræðingur.

Kaldársel
Skýrsla fyrir starfsárið 2012-2013
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Framkvæmdir
Framkvæmdir í Kaldárseli voru þó nokkrar í upphafi sumarstarfsins. Var 
þar helst um að ræða tiltekt ásamt nýjum síma- og tölvutengingum. 
Einnig hafa verið nokkrar framkvæmdir utanhúss á árinu.

Sumarstarf Kaldársels
Heildarskráning í flokka sumarsins 2012 var nokkuð betri en árið á undan 
eða 142 á móti 132. Flokkastarfið var rekið án halla eins og árið á undan. 
 
Boðið var upp á 6 flokka:

Flokkur Tímabil Kyn Aldur Dagar Fjöldi Skýring
1. 8.-12. júní Stúlkur 10-12 5 20 Stelpur í stuði
2. 13.-17. júní Strákar 8-10  6 16 Drengjaflokkur
3. 18.-22. júní Stúlkur 8-10 5 28 Stúlknaflokkur
4. 25.-29. júní Bæði 8-11 5 15 Prakkaraflokkur
5. 2.-6. júlí Bæði 6-9 5 42 Leikjanámskeið
6. 9.-13. júlí Bæði 10-13 5 21 Ævintýraflokkur
    Alls: 142

Flokkurinn „Stelpur í stuði”, sem sniðinn er að þörfum 10-12 ára stúlkna 
með ofvirkni, athyglisbrest eða skyldar raskanir, var haldinn í þriðja sinn. 
Skráning var mjög góð og voru öll pláss nýtt. Auk sumarstarfsfólks 
komu fimm sérmenntaðir starfsmenn með reynslu af starfi með börnum 
með ADHD að þessum flokki. Leikjanámskeiðið var vinsælasti flokkur 
sumarsins eins og mörg undanfarin ár. Þetta var fimm daga flokkur frá 
mánudegi til föstudags, ætlaður yngsta aldurshópnum (6-9 ára) sem 
er að stíga sín fyrstu skref í sumarbúðum. Börnunum var ekið í rútu frá 
Hafnarfirði að morgni en þau voru síðan sótt í Kaldársel af foreldum 
síðdegis. Boðið var upp á gistingu aðfaranótt föstudags og fengu börnin 
með því að kynnast lífinu í sumarbúðunum betur. Nýr flokkur, svokallaður 
prakkaraflokkur, var kynntur til sögunnar síðastliðið sumar. Ævintýraflokkur 
var haldinn fyrir eldri börnin (10-13 ára) þar sem dagskráin var meira 
krefjandi en í hefðbundnum dvalarflokkum. Meðal annars var farið í lengri 
gönguferðir, þau gistu eina nótt undir berum himni á toppi Sandfells, fóru í 
íþróttakeppnir og ýmislegt fleira spennandi var gert. 

Fyrir upphaf sumarstarfs var geymsla inn af íþróttasal rýmd og henni 
breytt í rúmgott föndurherbergi sem nýtist mjög vel í starfinu öllu. Þeir 
nýtilegu munir sem voru í geymslunni voru fluttir í geymslu á annarri hæð 
en öðru var hent eða komið í not í öðrum sumarbúðum.

Útleiga 
Þann 22. júní skrifuðu Guðmundur Rúnar Árnason, bæjarstjóri 
Hafnarfjarðar, og Hreiðar Örn Zoëga Stefánsson, formaður Kaldársels, 
undir samning um leigu á Kaldárseli til Hafnarfjarðarbæjar veturinn 
2012-2013. Um er að ræða þróunarverkefni á vegum leikskólans 
Víðivalla um rekstur leikskóladeildar í Kaldárseli. Meginmarkmið með 
rekstri svokallaðrar Skógardeildar Víðivalla í Kaldárseli er að bjóða upp 
á óhefðbundna námsleið í nánum tengslum við náttúruna. Fyrirkomulag 
er þannig að hver hópur úr leikskólanum dvelur í Kaldárseli í viku í senn 
og er ekið á staðinn í rútu frá Víðivöllum að morgni og til baka síðdegis. 
Með tilkomu Skógardeildar settust að nokkrir nýbúar í Kaldárseli, 
gæludýr skyld páfuglum og kanínum. Gildistími þessa samnings við 
Hafnarfjarðarbæ er frá 1. ágúst 2012 til 15. júní 2013.  
 
Útgáfumál
Gefinn var út Kaldárselsbæklingur fyrir upphaf sumarstarfs. Var honum 
dreift í Hafnarfirði, Garðabæ, Álftanesi, Mosfellsbæ og á Suðurnesjum 
til allra 8, 9, 10 og 11 ára barna. Fjöldi sjálfboðaliða tók síðan að sér að 
bera bæklinginn í hús og eiga þeir allir þakkir skyldar. Einnig var gert 
veggspjald sem dreift var víðs vegar í sömu bæjarfélögum. 

Kaffisala
Kaffisala er árlegur viðburður í starfi Kaldársels og hefur hún verið haldin 
að hausti en á starfsárinu var ákveðið að færa hana til vors. Markmiðið 
með flutningi kaffisölunnar er að nýta hana betur sem hluta af kynningu 
á sumarstarfinu. Samhliða kaffisölunni, sem verður með breyttu sniði 
í vor, verður haldinn opinn dagur í Kaldárseli þar sem leikskóla- og 
grunnskólabörnum í Hafnarfirði og nágrannasveitarfélögum verður 
sérstaklega boðið til að skoða aðstöðuna í Kaldárseli.

Eitt leikjanámskeið var haldið í Kaldárseli og var það vinsælasti 
flokkur sumarsins eins og undanfarin ár. Fjölbreytt dagskrá er fyrir 
börnin og stundum gefst tími til að leika sér í búleik í hrauninu og 
malla góða rétti. 

Kassabílarnir í Kaldárseli gerðu mikla lukku sumarið 2012 
eins og endranær. Í ágúst þegar sumarstarfinu var lokið hófst 
leikskólastarfsemi í Kaldárseli á vegum Hafnarfjarðarbæjar sem góð 
reynsla komst á í vetur. Staðurinn var því vel nýttur á starfsárinu. 
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Gjafir og styrkir
Í samræmi við samstarfssamning Hafnarfjarðarbæjar og KFUM og KFUK 
á Íslandi hefur Hafnarfjarðarbær stutt við sumarbúðarstarfið í Kaldárseli líkt 
og annað æskulýðstarf í bæjarfélaginu. Auk þess hefur bærinn veitt ýmsa 
aðstoð við lagfæringar og betrumbætur á umhverfi staðarins. Styrkja var 
aflað í tengslum við verkefnið „Stelpur í stuði” þar sem kostnaður við þann 
flokk er rúmlega tvöfalt meiri en við hefðbundna flokka. Stærstu styrkirnir 
fyrir flokkinn síðasta sumar komu frá Reykjavíkurborg og Forvarnarsjóði. 
Einnig styrkti Prentsmiðjan Prentmet gerð Kaldárselsbæklingsins auk 
þess sem styrktarlínum var safnað og þær birtar á bakhlið hans.

Lokaorð
Miklar breytingar hafa orðið á starfsemi Kaldársels með áður nefndum 
samningi við Hafnarfjarðarbæ. Þær breytingar gefa okkur ný tækifæri til 
sóknar í starfinu. Breytingar munu einnig verða á sumarstarfinu, en við 
munum næsta sumar hafa þrjá hefðbundna flokka ásamt tveimur Sirkus-
leikjanámskeiðum. Skipulag leikjanámskeiðanna verður unnið í samvinnu 
við danska barna- og unglingasirkusinn Flik-Flak frá Óðinsvéum. 
Unnið er að því að setja upp sameiginlega verkefnastjórn fyrir flokkinn 

„Stelpur í stuði“ og „Gauraflokk“ í Vatnaskógi. Í þeirri vinnu verða þau 
Hreiðar Örn Zoëga Stefánsson, Jóhanna Sesselja Erludóttir og Þór Bínó 
Friðriksson fyrir hönd Kaldársels.

Í þessari skýrslu höfum við minnst á samning okkar við Hafnarfjarðarbæ 
en áframhald verður á því samstarfi næsta vetur. Þessi samningur gefur 
okkur áfram tryggar og stöðugar tekjur til starfsins og tryggir þar með 
rekstrargrundvöll Kaldársels ásamt því að gefa okkur aukið fjárhagslegt 
svigrúm til viðhalds á húsakosti. 

Við sem nú störfum í stjórn Kaldársels horfum til þeirra fjölmörgu sem 
komið hafa að starfi Kaldársels undanfarna áratugi. Þeirra mikla og góða 
starf er sá grunnur sem við byggjum á, íslenskri æsku til heilla og Guði til 
dýrðar.
 
Ómar Þorvaldur Kristinsson, ritari 
Hreiðar Örn Zoëga Stefánsson, formaður
Jóhanna Sesselja Erludóttir, varaformaður

KFUM og KFUK hafa starfrækt sumarbúðir í Kaldárseli síðan 1925. Kaldársel er staðsett í hrauninu austan Hafnarfjarðar. Boðið er upp á 
hefðbundna sumardvalaflokka og leikjanámskeið fyrir börn í aldursskiptum hópum. Fjöldi þátttakenda sumarið 2012 var 142, en það eru 
aðeins fleiri en sumarið á undan. 





Allir eiga þeir að vera eitt
(Jóh. 17:21)

Ekki með valdi né krafti,
heldur fyrir anda minn!
-segir Drottinn allsherjar
(Sak. 4:6)


