308. KIRKJURÁÐSFUNDUR
MIÐVIKUDAGINN 15. APRÍL 2020 KL 8:30
haldinn í gegnum fjarfundabúnaðinn Zoom
FUNDARGERÐ
1)
2)
3)
4)

Fundarsetning
Viðbrögð kirkjunnar í kjölfar Covid-19 faraldursins
Úthlutunarnefnd jöfnunarsjóðs sókna
Fjármál og fasteignir
a) Útleiga lóðar á Þorsteinsstöðum í Vopnafirði
5) Önnur mál
a) Kynning landeiganda Þórisstaða
b) Kynning Skógræktarfélags Borgarfjarðar
c) Höfuðkirkjur
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1. FUNDARSETNING
Agnes M. Sigurðardóttur biskup Íslands setti fund kl. 8:30 með ritningarlestri og bæn. Þá sátu
fundinn kirkjuráðsmennirnir séra Arna Grétarsdóttir, séra Axel Árnason Njarðvík, Svana Helen
Björnsdóttir og Stefán Magnússon. Fundurinn fór fram í gegnum fjarfundarbúnað vegna
samkomubanns.
Jafnframt sátu fundinn Brynja Dögg Guðmundsdóttir Briem, framkvæmdastjóri kirkjuráðs,
Guðmundur Þór Guðmundsson, skrifstofustjóri Biskupsstofu, Sigurbjörg Nielsdóttir Hansen,
fjármálastjóri Biskupsstofu og Þorvaldur Víðisson biskupsritari, sem ritaði fundargerð.
Framkvæmdastjóri og biskup reifuðu stöðu helstu mála sem eru í vinnslu.

2. VIÐBRÖGÐ KIRKJUNNAR Í KJÖLFAR COVID -19 FARALDURSINS
Kirkjuráð hélt áfram samtali sínu um breytta tíma, möguleika og skyldur kirkjunnar til að
útfæra þjónustu sína með öðrum hætti.
Axel Árnason Njarðvík, kirkjuráðsmaður, kynnti yfirferð sína á búnaði sem gæti nýst til
sálgæslu.
□ Kirkjuráð samþykkti að fela framkvæmdastjóra að fylgja málinu eftir í samráði við
skrifstofustjóra Biskupsstofu og Axel Árnason Njarðvík, kirkjuráðsmann og vinna að því að
tryggja prestum og djáknum vettvang til að veita örugga sálgæslu á netinu.
□ Kjörnir kirkjuráðsfulltrúar lýstu ánægju sinni með þjónustu kirkjunnar á þessum erfiðu
tímum þar sem allir í framvarðasveit kirkjunnar hafa sýnt mikið frumkvæði og nýsköpun við
boðun fagnaðarerindisins.

3. ÚTHLUTUNARNEFND JÖFNUNARSJÓÐS SÓKNA
Kirkjuráð ræddi samþykkt forsætisnefndar, frá 12. mars sl., um að tilnefna til bráðabirgða
fulltrúa í úthlutunarnefnd Jöfnunarsjóðs.

4. FJÁRMÁL OG FASTEIGNIR
a) Útleiga lóðar á Þorsteinsstöðum í Vopnafirði
Lögð var fram beiðni um leigu lóðar á Þorsteinsstöðum.
□ Kirkjuráð samþykkti að fresta málinu til næsta fundar.
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5. ÖNNUR MÁL
a) Kynning landeiganda Þórisstaða
Lagt var fram erindi landeiganda Þórisstaða.
b) Kynning Skógræktarfélags Borgarfjarðar
Lagður var fram samningur Skógræktarfélag Borgarfjarðar og Kolviðar um skógrækt.
□ Kirkjuráð samþykkti að fresta málinu til næsta fundar.
c) Höfuðkirkjur
□ Kirkjuráð samþykkti að veita höfuðkirkjum það sama framlag og ríkisvaldið hafði áður veitt
úr ríkissjóði. Gert er ráð fyrir þeim fjármunum í nýjum viðaukasamning ríkis og kirkju.
□ Kirkjuráð samþykkti að fela framkvæmdastjóra að annast um framkvæmd þessa og uppfæra
fjárhagsáætlun ársins 2020 sem því nemur.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 10:52.
Næsti fundur kirkjuráðs verður haldinn miðvikudaginn 29. apríl nk.

______________________________
Agnes. M. Sigurðardóttir
biskup Íslands

_____________________________
Þorvaldur Víðisson biskupsritari

______________________________
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_____________________________
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______________________________
Stefán Magnússon

_____________________________
Svana Helen Björnsdóttir
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