
Mig langar til að kynna mig örlítið fyrir ykkur sem áhuga hafið á málefnum kirkjunnar og á 

því hverjir sitja á kirkjuþingi.  

  Ég er fædd í Keflavík og alin þar upp. Ættirnar mínar eru samtvinnaðar frá Vestfjörðum og 

Austfjörðum en foreldrar mínir settust að í Keflavík og eru þar enn. Ég man eftir 

barnaguðsþjónustum hjá sr. Birni Jónssyni í Keflavíkurkirkju en þar var alltaf fullt út úr dyrum 

og við sungum af hjartans gleði „Áfram kristmenn krossmenn” og fleiri sálma. Við hlustuðum 

á Biblíusögur og fengum Biblíumyndir í lok messu, fórum með þær heim og söfnuðum. Þarna 

var grunnurinn lagður að áhuga mínum á trú og kristni og eftir fermingu kynntist ég trúnni á 

annan hátt þar sem ég tók þátt í virku unglingastarfi. Síðan hef ég alltaf verið í einhverskonar 

kirkjulegu starfi, unnið í barnastarfi kirkjunnar í um 50 ár. Fyrst sem aðstoðarmaður við 

barna- og æskulýðsstarf í Keflavík, svo í barnastarfi norður í landi.  

  Ég hef búið á Ísafirði í 38 ár og hef unnið ýmis störf í Ísafjarðarkirkju; verið í sóknarnefnd, 

séð um sumarbúðir, verið vara meðhjálpari og síðast en ekki síst, verið í barnastarfinu. Ég er 

enn að aðstoða í kirkjuskólanum á Ísafirði. 

  Í Keflavík fékk ég hefðbundna skólagöngu og lauk gagnfræðaprófi, sennilega með þeim 

síðustu sem gerðu það en ljósmyndun varð starfsval mitt á þessum tíma. Ég fékk 

meistararéttindi í því fagi árið 1983. Ég starfaði sem ljósmyndari í Reykjavík en opnaði mína 

eigin ljósmyndastofu á Ísafirði árið 1986. 

  Ég giftist Ísfirðingi, Snorra Grímssyni og flutti til Ísafjarðar og hef búið þar síðan. Við eigum 

þrjá syni sem fyrir löngu eru orðnir fullorðnir menn. Þegar sá elsti fór í menntaskóla þá 

ákvað ég að skella mér í skólann líka enda hafði ég fáeinar einingar úr iðnnámi mínu og alltaf 

langað til að fara í meira nám. Ég hafði gaman af náminu og fór árið 2007 í HÍ á 

menntavísindasvið og lauk kennaranámi árið 2011. Á meðan ég var í námi lokaði ég 

ljósmyndastofunni enda hafði margt breyst í þeirri iðn á þessum árum sem ég rak stofuna. 

Núna tek ég myndir aðallega mér til gamans. 

  Í dag er ég umsjónarkennari í Grunnskólanum á Ísafirði. Það er afar gefandi og skemmtilegt 

starf og alltaf líf og fjör í kringum mann. Ég sat í stjórn Félags grunnskólakennara á 

Vestfjörðum í sex ár. 

  Ég var kosin til setu á kirkjuþingi fyrir fjórum árum. Þetta var heilmikil áskorun fyrir mig og 

ég var eftirvæntingarfull því þetta var alveg nýr vettvangur. Kirkjan fékk sjálfstæði frá ríkinu 

á þessum tíma og þingmenn hafa haft í mörg horn að líta við að breyta og skipuleggja upp á 

nýtt auk allra mála sem þarf að taka fyrir á hverju ári. Ég vil gefa kost á mér að vinna áfram á 



Kirkjuþingi fyrir Vestfjarðaprófastdæmi þar sem verkefnin eru ærin. Ég hef lært heilmikið 

þessi fjögur ár á  þinginu. Ég hef þurft að setja mig inn í mörg áhugaverð málefni og það 

hefur verið lærdómsríkt að hlusta á og þurfa að taka afstöðu til margra mismunandi mála og 

heyra skoðanir annarra þingmanna. Mér finnst gott að hlusta á þá viðra sína afstöðu og 

heyra hvernig þeir leggja málin fram. Ég vil gjarnan halda áfram á kirkjuþingi og auka við 

reynslu mína og þekkingu á málefnum kirkjunnar. Ég tel mig hafa fengið góðan grunn þessi 

undanförnu fjögur ár á Kirkjuþingi og þekkingu til að takast áfram á við málefni sem upp 

koma hverju sinni.    

 


