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Ársfundur 2012 og æskulýðsráð 

Ársfundur ÆSKR 2012 fór fram 16. apríl í Seljakirkju og voru rúmlega 20 manns á 

fundinum. Ólafur Jóhann Borgþórsson sá um fundarstjórn og Sunna Björg Gunnarsdóttir 

var ritari fundarins. Dagný Halla Tómasdóttir kynnti ársskýrslu ÆSKR 2011-2012 og fór 

yfir hvað framundan var hjá ÆSKR. Jónína Sif Eyþórsdóttir kynnti fjárhagsáætlun fyrir 

starfsárið 2012-2013, en lítil breyting var á fjárhagsáætlunum á milli ára.  

Kosið var um tvo aðalmenn til tveggja ára, einn aðalmann til eins árs og tvo 

varamenn til eins árs í æskulýðsráð ÆSKR. Jónína Sif Eyþórsdóttir og Sunna Björg 

Gunnarsdóttir voru kosnar til tveggja ára, Guðjón Andri Reynisson var kosinn til eins árs 

og varamenn voru kosnir Sandra Ruth og Ásta Kristensa Steinsen. 

Fundir æskulýðsráðs hafa verið haldnir u.þ.b. mánaðarlega í vetur og hefur 

samstarfið gengið vel. Jónína Sif Eyþórsdóttir, Hjallakirkju er formaður ráðsins og Anna 

Arnardóttir, Grafarvogskirkju er varaformaður. Varamenn eru boðaðir á alla fundi 

ráðsins.  

Æskulýðsráð ÆSKR valdi yfirskriftina „Ég um mig frá mér til þín“ fyrir starfsárið 

2012-2013. ÆSKR hefur í nokkur ár valið sér yfirskrift til að hafa til hliðsjónar við 

fræðslu og boðun í viðburðum á vegum sambandsins, með það að markmiði  að gera 

starfið markvissara.  Yfirskriftin í ár var tengd við ungmennalýðræði og náungakærleika. 

Dagný Halla Tómasdóttir er nú að enda sitt níunda starfsár sem æskulýðsfulltrúi 

ÆSKR. Hún heldur utan um daglegan rekstur sambandsins auk þess að sjá um viðburði,  

námskeið og efnisgerð á vegum ÆSKR sem og samskipti við aðila innan og utan 

kirkjunnar í samráði við æskulýðsráð ÆSKR. Skrifstofa ÆSKR er í Grensáskirkju og 

hentar það sambandinu mjög vel þar sem kirkjan er miðsvæðis, aðstaðan góð og allt 

samstarf við heimafólk gott. 

 

 

Samskipti á veraldarvefnum 

 

Ný heimasíða 

Í vetur ákvað æskulýðsráðið að ráðast í gerð nýrrar heimasíðu. Heimasíða ÆSKR hefur 

hingað til verið frekar óvirk og lítið notuð. Núna var ákveðið að bæta úr því og lénin 

www.æskr.is og www.aeskr.is voru keypt ásamt hýsingu hjá 1984. Anna Arnardóttir tók 

að sér að setja upp síðuna og gerði það í gegnum WordPress.  

Síðan er talsvert virkari en sú gamla var en enn eru leiðtogar, unglingar og 

foreldrar að uppgötva hana og nytsamleika hennar. Á síðunni er til að mynda 

atburðadagatal þar sem allir viðburðir á vegum ÆSKR eru auglýstir. Einstakir hópar 

innan ÆSKR geta líka sett sig í samband við Önnur Arnardóttur, vefstjóra til að setja sína 

viðburði þarna inn. Dagatalið getur svo hver sem er tengt við sitt rafræna dagatal og 

fengið áminningar þegar viðburðir í hópum sem hann tilheyrir eru að hefjast. Á síðunni er 

líka hægt að sjá upplýsingar um starfsemi fyrir unglinga í öllum kirkjum 

Reykjavíkurprófastsdæma. Vonir standa til að síðan verði enn virkari og að á henni megi 

finna margskonar efni, fróðleik og skemmtun þegar fram líða stundir. 

 

Samskiptavefir 

ÆSKR er með nokkra hópa og eina síðu á Facebook. Síðan er öllum opin og ætluð til að 

samskipta og fyrir upplýsingaflæði til allra sem vilja fylgjast með sambandinu, hvort sem 



er leiðtogar, unglingar, foreldrar eða aðrir áhugasamir.  

 Leiðtogagrúppa ÆSKR er lokaður hópur fyrir leiðtoga í æskulýðsstarfi. Þar koma 

inn upplýsingar um viðburði sem ætlaðir eru leiðtogum og aðrar upplýsingar varðandi 

starfið sem leiðtogar þurfa að vita. Einnig er þarna vettvangur þar sem leiðtogar geta 

kallað eftir upplýsingum, hugmyndum eða hreinlega átt samfélag saman. 

Leiðtogagrúppan er aðeins opin starfandi leiðtogum æskulýðsstarfsins sem orðnir eru 18 

ára, nema í undantekningartilfellum.  

 Æskulýðsráðið hefur svo lokaðan hóp fyrir sig á facebook þar sem hægt er að 

ræða málefni ráðsins auk þess að sameinast um fundartíma og fleira sem kemur uppá. 

Svona hópar hafa reynst afar vel og munum við halda þeim áfram inni þó að heimasíðan 

hafi bæst við.  

 

 

Starf fyrir leiðtoga ÆSKR 2012-2013 

 

Fjóla – Vorfagnaður og leiðtoganámskeið 

Þann 23. maí héldu fræðslusviðs Biskupsstofu, KFUM og KFUK, ÆNK, ÆSKR og 

ÆSKÞ námskeið og vorfagnað þar sem María Ellingsen leikkona leiðbeindi 

þátttakendum í að koma fram og að miðla fjársjóði og Nanna Hlíf Ingvadóttir 

tónlistakennari kenndi skapandi gleði í gegnum leik, söng og dans.  

Boðið var upp á grillaðar pylsur og að sjálfsögðu var andlega næringin á sínum 

stað. Þátttakendur námskeiðsins sem voru 33 talsins fóru afar sáttir heim. 

 

Dagskrárfundur að hausti 

Dagskrárfundur fyrir leiðtoga í æskulýðsstarfinu var haldinn 12. september. Á fundinum 

var vetrardagskrá ÆSKR og yfirskrift starfsársins 2012 – 2013 kynnt og leiðtogar 

spjölluðu um dagskrána í sínum félögum. Í framhaldi af fundinum komu fulltrúar frá 

Spilavinum og kynntu fyrir leiðtogum spil sem henta vel í starfinu. Rúmlega 20 manns 

mættu á viðburðinn og var mikil ánægja með heimsókn Spilavina. 

 

Haustnámskeið leiðtoga 

Að þessu sinni var haustnámskeið leiðtoga haldið í Glerárkirkju og að Hólavatni fyrir 

ungt fólk í kirkjunni, 18-25 ára undir yfirskriftinni „Ungt fólk, trú og lýðræði“. Eins og 

nafnið gefur til kynna var unnið með lýðræði og hvernig ungt fólk getur haft áhrif á 

umhverfi sitt til góðs og var meðal annars unnið með verkefni úr Kompás. Tæplega 20 

þátttakendur voru á námskeiðinu sem tókst ákaflega vel. Leiðbeinendur á námskeiðinu 

voru Pétur Björgvin Þorsteinsson, Jóhann Hjaltdal Þorsteinsson og Dagný Halla 

Tómasdóttir. Verkefnið var styrkt af Æskulýðssjóði og var haldið í samstarfi ÆSKR, 

Glerárkirkju og KFUM og KFUK. 

  

Námskeið fyrir æskulýðsfulltrúa 

Samstarfshópur um æskulýðsstarf sem skipað eru fulltrúum frá ÆSKR, ÆSKÞ, ÆNK, 

fræðslusviði Biskupsstofu og KFUM og K hefur staðið fyrir sérstöku námskeiði á hverju 

ári fyrir æskulýðsfulltrúa, djákna og presta.  Í ár val haldinn þemadagur um sjálfboðið 

starf í safnaðarheimili Vídalínskirkju í Garðabæ sem bar yfirskriftina „Náðargjafir til 

góðs“ og var námskeiðið einnig auglýst fyrir sóknarnefndarfólk.  



Námskeiðið hófst með bænajóga í umsjá Jónu Hrannar Bolladóttur. Haukur Ingi 

Jónasson prestur og sálgreinir spurði spurningarinnar hvers vegna fólk vill verða 

sjálfboðaliðar og af hverju ætti að það að gefa kirkjunni tíma sinn og Halldór Elías 

Guðmundsson djákni og safnaðarfræðingur fjallaði um hagnýtt utanumhald sjálfboðaliða 

í kirkjunni. Um 30 manns sóttu námskeiðið. 

 

Morgunverður fyrir leiðtoga 

Í vetur bauð ÆSKR leiðtogum þrisvar sinnum til morgunverðar í Grensáskirkju, tvisvar á 

haustönn og einu sinni á vorönn. Morgunverðirnir eru mikilvægir til að gefa leiðtogum 

tækifæri til að hittast og eiga samfélag og ræða málefni líðandi stundar. Þátttaka á 

morgunverðafundunum var frá 7 til 15 manns. 

 

Leiðtogafjör ÆSKR 

Þann 23. nóvember bauð ÆSKR leiðtogum upp á skemmtikvöld. Kvöldið byrjaði með 

ratleik sem var í umsjá Ástríðar Jónsdóttur og fóru hóparnir út um víðan völl að leysa 

verkefni. Að því loknu var hátíðarkvöldverður í safnaðarheimili Grensáskirkju og að 

endingu var hinn sívinsæli Varúlfur spilaður af mikilli list. Kvöldið var ákaflega vel 

heppnað en um 25 manns tóku þátt. . Kvöld eins og þessi eru afar mikilvægur liður í 

starfi ÆSKR með það að markmiði að þétta leiðtogahópinn og veita þeim um leið umbun 

fyrir vel unnin störf í þágu æskulýðsstarfs kirkjunnar í Reykjarvíkurprófastsdæmum.  

 

Janúarnámskeið  
Janúarnámskeið ÆSKR var að þessu sinni haldið á Drangshlíð við Skógarfoss dagana 

11.-12. janúar. Á föstudagskvöldinu var lögð áhersla á skemmtun og samfélag. Eftir 

stutta kvöldvöku var boðið upp á fullt af skemmtilegum borðspilum sem eru í eigu 

ÆSKR og var spilað fram á nótt. Spilin geta leiðtogar svo fengið lánuð í sínar kirkjur. 

Halla Jónsdóttir aðjúnkt við Menntavísindasvið HÍ fjallaði um sálgæslu með 

sérstaka áherslu á sálgæslu ungs fólks á laugardeginum við afar góðar undirtektir. 

Þátttakendur á námskeiðinu voru 24. Díana Guðmundsdóttir og Anna Arnardóttir 

leiðtogar frá Grafarvogskirkju höfðu umsjón með námskeiðinu ásamt æskulýðsfulltrúa 

ÆSKR. 

 

 

 

Febrúarnámskeið 

Löng hefð er fyrir því að halda námskeið fyrstu helgina í febrúar þar sem reynt er að 

höfða til breiðs hóps leiðtoga. Í fyrra átti námskeiðið að vera í Grensáskirkju en féll niður 

vegna ónógrar þátttöku.  

Í ár var ákveðið að færa námskeiðið og hafa það í Skálholti til að sjá hvort það 

höfðaði betur til leiðtoga. Viðfangsefni námskeiðsins var það sama og árinu áður, 

ungmennalýðræði en með öðruvísi nálgun og fékk námskeiðið nafnið Hunang. Skemmst 

er frá því að segja að skráning var afar dræm og því þurfti því miður að fresta 

námskeiðinu annað árið í röð.  

Ákveðið var að bjóða aftur upp á námskeið með sama viðfangsefni undir heitinu 

“Lát rödd þína heyrast” þann 6. mars í Seltjarnarneskirkju. Skráning var mjög góð á 

námskeiðið en fella þurfti námskeiðið niður vegna veðurs. 



Námskeiðið hefur verið haldið í samstarfi fræðslusviðs Biskupsstofu, KFUM og K, 

ÆNK, ÆSKR og ÆSKÞ. 

Sameiginlegt starf fyrir æskulýðsfélögin 2012 - 2013 

 

Útivistarferð 

Þann 24. maí var áætluð útivistarferð ÆSKR. Viðburðurinn var undirbúinn í samvinnu 

við leiðtoga í Grafarvogskirkju. Til stóð að halda pylsuratleik en vegna mjög lélegrar 

þátttöku var viðburðurinn felldur niður. Helstu skýringar á lélegum undirtektum voru að 

próf stóðu yfir í mörgum grunn- og framhaldsskólum. 

 

Tjaldmót ÆSKR 

Helgina 9.-10. júní stóð til að hafa tjaldmót fyrir æskulýðsfélög kirkjunnar að 

Lækjarbotnum. Tjaldmótið fékk ekki miklar undirtektir svo að í stað þess að fella það 

niður var ákveðið að breyta því í „sleep over“ í Hjallakirkju og fékk viðburðurinn heitið 

Tjaldmót Hjallakirkju og ÆSKR. Viðburðurinn byrjaði á laugardags eftirmiðdegi og 

endaði með þátttöku í guðsþjónustu í Hjallakirkju á sunnudagmorgni. Þegar ákvörðun um 

þessa breytingu hafði verið tekin rauk skráningin upp og svo virðist sem svona dagskrá 

hafi heillað fólk meira en eiginleg tjaldútilega.  

Alls tóku um tæplega 60 unglingar þátt í viðburðinum og sáu leiðtogar í 

Hjallakirkju ásamt starfsmanni ÆSKR og fleiri leiðtogum um viðburðinn. 

 

Pylsuratleikur  í Grafarvogskirkju. 

26. september hófst nýtt starfsár fyrir unglingana þar sem 120 unglingar hittust í 

Grafarvogskirkju og tóku þátt í pylsuratleik. Ratleikurinn hafði verið skipulagður sem 

voratburður ÆSKR en þar sem hann var felldur niður þá ákváðum við að prófa hann að 

hausti. Ratleikurinn fór þannig fram að þátttakendum var skipt upp í minni hópa sem fóru 

á milli staða og leystu þrautir. Með því að leysa þrautirnar söfnuðu hóparnir pylsum, 

brauðum og meðlæti sem þau mættu svo með að kirkjunni þar sem pylsurnar voru 

grillaðar.  

Leikurinn tókst ágætlega en þó háði það framkvæmdinni nokkuð að myrkur skall á 

um miðjan leikinn. Undirbúningur og umsjón kvöldsins var í höndum leiðtoga 

Grafarvogskirkju ásamt æskulýðsfulltrúa ÆSKR. 

 

Kompás í Neskirkju 

Þann 16. október fór fram viðburður í Neskirkju þar sem farið var í verkefni úr Kompás. 

Um 40 unglingar tóku þátt í viðburðinum. . Í gegnum verkefnið þurftu ungmennin að 

setja sig í spor ólíkra einstaklinga og velta fyrir sér hvort allir í heiminum búi við sömu 

tækifæri. Umsjón og undirbúningur var í höndum æskulýðsráðs og starfsmanns ÆSKR. 

Kirkjuþing unga fólksins 

Kirkjuþing unga fólksins fór fram þann 9. nóvember í Grensáskirkju. 

Reykjavíkurprófastsdæmin sendu fjóra fulltrúa hvort og settu það í hendur ÆSKR að 

velja þau. Frá Reykjavíkurprófastsdæmi eystra voru fulltrúarnir: Jónína Sif Eyþórsdóttir 

sem var jafnframt forseti kirkjuþings, Andri Lórenzson, Konný Björg Jónasdóttir og 

Díana Guðmundsdóttir. 

Fulltrúar Reykjavíkurprófastsdæmis vestra voru: Ásta Kristensa Steinsen, Páll 

Ágúst Þórarinsson, Guðjón Andri Reynisson og Andrea Ösp Andradóttir. Það þarf ekki 



að koma á óvart að þau stóðu sig öll með stakri prýði, enda valin úr stórum hóp af 

hæfileikaríku og flottu ungu fólki sem starfar í kirkjum prófastsdæmana. 

 

Spilakvöld í Grensáskirkju 

Þann 21. nóvember stóð ÆSKR fyrir spilakvöldi í Grensáskirkju. Boðið var upp á margar 

gerðir af spilum sem ÆSKR festi kaup á í haust. Mæting var ágæt en alls voru rúmlega 

20 manns á svæðinu og voru rúmlega helmingurinn af því leiðtogar. Þau sem mættu áttu 

þó skemmtilegt kvöld saman við spil og spjall. 

 

Söngur á aðventu 

Þann 15. desember kom sönghópur ÆSKR fram í Smáralindinni til að vekja athygli á 

jólasöfnun Hjálparstarfs kirkjunnar. Hópurinn söng jólalög í rúma tvo tíma fyrir gesti og 

gangandi í Smáralindinni með bauka frá hjálparstarfinu sem fylltust hratt. Hópurinn 

hittist einu sinni í viku í Digraneskirkju á haustönn til að undirbúa viðburðinn. Anna 

Arnardóttir varaformaður ÆSKR hafði umsjón með hópnum. 

 

Febrúarmót ÆSKR 

Febrúarmót ÆSKR fór fram í Vatnaskógi 15.- 17. febrúar. Dagskráin á mótinu var bæði 

fjölbreytt og skemmtileg, en meðal annars voru haldnar kvöldvökur, diskótek, 

atriðakeppni og spurningakeppni æskulýðsfélaganna. Unglingarnir fengu fræðslu með 

sínum félögum, tóku þátt „mívörki“ og fræddust um mikilvægi þess að standa með 

sjálfum sér samhliða því sem við hugsum um náungann. Þá var boðið upp á  ýmiskonar  

afþreyingu í gegnum allt mótið.  

Stemningin hjá þeim 230 unglingum og leiðtogum sem voru á mótinu var sérlega 

góð og öll samskipti og þátttaka til fyrirmyndar. Það er mikil vinna í kringum mót sem 

þetta og ÆSKR þakkar móstnefndinni og öllum öðrum sem lögðu fram vinnu við að 

skipuleggja og framkvæma metnaðarfulla og skemmtilega dagskrá. Í mótsnefnd voru: 

Gunnar Óli Markússon og Guðjón Andri Reynisson frá Neskirkju, Berglin Ólafsdóttir frá 

Seljakirkju og Páll Ágúst Þórarinsson ásamt æskulýðsfulltrúa ÆSKR. 

 

Vaktu með Kristi 

Að kvöldi skírdags þann 28. mars héldu ÆSKR, ÆSKÞ og ÆNK  í samtsarfi viðburðinn 

„Vaktu með Kristi“. Þá hittust félögin til að vaka saman alla nóttina og taka þátt í 

ýmiskonar afþreyingju á milli þess sem þau taka þátt í helgistundum þar sem farið er í 

gegnum píslasöguna. Komin er  áralöng hefð á þennan viðburð sem á uppruna sinn í 

Kjalarnesprófastsdæmi. ÆSKR kemur nú að viðburðinum í fjórða sinn enskipulagning og 

framkvæmd var  þó að mestu  í höndum ÆSKÞ. Við teljum þennan viðburð mikilvægan 

valkost fyrir æskulýðsfélögin að taka þátt í til að upplifa helgi páskahátíðarinnar. Fjöldi 

þáttakanda var um 60. 

 

 

Annað starf 

 

Starf með þroskahömluðum 

ÆSKR hefur ásamt presti fatlaðara og Grensáskirkju staðið fyrir starfi með 

þroskahömluðum. Starfið fer fram í Grensáskirkju annan hvern fimmtudag. Þetta er 



áttundi veturinn sem boðið er upp á þetta starf og hafa á milli 20 og 30 manns sótt 

samverurnar í vetur. Samverurnar hefjast með kaffispjalli og síðan er gengið til kirkju þar 

sem fram fer fræðsla, söngur og bæn. Umsjón með starfinu hafa æskulýðsfulltrúi ÆSKR, 

sr. Kristín Pálsdóttir og Þorvaldur Halldórsson. 

 

Farskóli leiðtogaefna 

Farskóli leiðtogaefna gekk vel í vetur, en hann er orðin að föstum lið í starfinu. Í 

skólanum eru unglingar úr æskulýðsfélögunum sem aðstoða við barna- og unglingastarfið 

í söfnuðunum. 38 unngmenni útskrifuðust úr farskólanum þann 20. mars síðastliðinn.  

Umsjón með skólanum höfðu Sigríður Rún Tryggvadóttir guðfræðingur og 

framkvæmdarstjóri ÆSKÞ og Guðjón Andri Reynisson leiðtogi. Farskólinn er 

samstarfsverkefni ÆSKR, ÆNK, ÆSKÞ og fræðslusviðs Biskupsstofu. 

 

Grunnnámskeið leiðtoga 

Grunnnámskeið leiðtoga er fyrir 17 ára og eldri sem eru aðstoðaleiðtogar í æskulýðsstarfi 

kirkjunnar . Námskeiðið átti að fara fram nú á vormánuðum en ekki náðist lágmarksfjöldi 

þátttakenda og varð því að fella það niður. 

 

Endurskoðun á efni Farskóla leiðtogaefna 

Samstarfsaðilar um Farskólann ákváðu í haust að ráðast í endurskoðun á kennsluefninu 

sem hefur nú verið notað í 10 ár. Efnið hefur reynst vel en sumt þarf að endurnýja í takt 

við tímann og alltaf má gera gott betra.  

Verkefnið fékk styrk frá æskulýðssjóði og í mars kom saman hópur fyrrverandi 

nemenda víðsvegar af landinu sem voru boðuð til þess að ýta endurskoðun á kennsluefni 

farskóla leiðtogaefna úr vör og gengdu þau hlutverki nokkurs konar rýnihóps þennan dag 

undir stjórn Sigríðar Tryggvadóttur frá ÆSKÞ, Dagnýjar Höllu Tómasdóttur frá ÆSKR 

og Péturs Björgvins Þorsteinssonar sem er annar tveggja höfunda efnisins. Nú er unnið að 

endurgerð nokkurra kafla með hliðsjón af niðurstöðum rýnihópsins sem vonandi verður 

hægt að nota strax í haust. 

Efnisgerð 

ÆSKR, ÆNK, ÆSKÞ og fræðslusviðs Biskupsstofu vinna nú að gerð efnis fyrir fundi í 

unglingastarfinu. Markmiðið er að útbúa 10 samverur með helgistund og verkefnum eða 

leikjum í tengslum við helgistundina. Áætlað er að efnið verði tilbúið til notkunar í lok 

sumars. 

 

 

Erlend samskipti 

 

EYCE 

Æskulýðssamband kirkjunnar í Reykjavíkurprófastsdæmum (ÆSKR) hefur um 

langt skeið verið aðili að Ecumenical Youth Council in Europe (EYCE). Í gegnum starf 

EYCE hefur fjölmargt ungt fólk úr þjóðkirkjunni öðlast reynslu af samkirkjulegu starfi. 

EYCE heldur á hverju ári nokkur námskeið fyrir ungt fólk og hefur ÆSKR boðið 

leiðtogum á aldrinum 20-30 ára að taka þátt í námskeiðunum. EYCE hefur undanfarið 

aðallega lagt áherslu á “samtal trúarbragðanna – að vinna bug á ,,bókstafstrú” og verið í 

samstarfi við m.a. evrópusamtök ungra múslima. Þá hafa samtökin lagt áherslu á að vinna 



með fjárhagslegt réttlæti og lýðræði. Námskeið EYCE og fundir hafa því mótast af 

þessum málefnum. Þá hefur EYCE átt í umfangsmiklu samstarfi við CEC. Jónína Sif 

Eyþórsdóttir formaður ÆSKR er tengiliður við EYCE. Þátttaka í verkefnum og 

námskeiðum EYCE af hálfu ÆSKR hefur verið með minnsta móti eftir hrun þar sem 

kostnaður við að senda einstaklinga á námskeiðin er talsverður, þrátt fyrir að 

ferðakostnaður sé greiddur niður um 50% af EYCE. Viðburðir EYCE eru styrktir af 

Evrópusambandinu og fá þátttakendur frá Íslandi niðurgreitt frá 50-90% af 

þátttökukostnaði en það hefur hingað til verið fosenda þess að við höfum getað tekið þátt 

í viðburðum EYCE. Okkar vonir standa þó til þess að við getum haldið áfram samstarfi 

við EYCE enda eru námskeið á þeirra vegum mikilvægur hlekkur í leiðtogaþjálfun og 

undirbúningi leiðtoga innan kirkjunar. 

Dagana 26-28 október 2012 var haldinn fundur á vegum EYCE þar sem tengiliðir 

hvers lands sem eiga í samstarfi við EYCE voru boðaðir. Á fundinum var farið yfir helstu 

viðburði, störf stjórnar og áætlun næstu mánaða kynnt auk þess sem unnið var að 

skipulagningu viðburða og farið yfir verkefnið ,,Campaign to Promote Ecological 

Justice“ en því líkur 2013. Fundurinn var haldinn rétt fyrir utan Varsjá í Póllandi, Jónína 

Sif,  sótti fundinn og útskýrði þar ástæðu þess hversvegna ÆSKR hefur tekið lítinn þátt í 

viðburðum sambandsins, en mikil áhugi er fyrir hendi hjá EYCE til að starfa áfram með 

ÆSKR.  

 

Evrópa unga fólksins 

Anna Arnardóttir fór á námskeið á vegum Evrópu unga fólksins sem haldið var í London 

í lok júní 2012. Námskeiðið bar titilinn „Listen Up! Young voices for democracy.“ 

Æskulýðsráðinu þótti við hæfi að senda fulltrúa frá ÆSKR á þetta námskeið þar sem 

þema starfsárs félagsins var ungmennalýðræði. Námskeiðið var stórgott í alla staði, allur 

aðbúnaður til fyrirmyndar og mikið af fólki frá ýmsum löndum Evrópu.  

Mikið var rætt um hvernig væri hægt að hvetja unglinga og ungt fólk til 

lýðræðislegrar þátttöku í sínum samfélögum. Margar góðar hugmyndir komu fram og þó 

að þátttakandanum frá litla Íslandi hafi verið brugðið að sjá hversu stór vandamál 

nágrannaþjóðir okkar í Evrópu eru að glíma við og hafi séð Ísland í alveg nýju ljósi hvað 

varðar lífsgæði og jafnrétti á alla kannta, þá voru vissulega margar hugmyndir sem þarna 

komu fram sem gott er að nýta í starfi ÆSKR. Svona námskeið og ráðstefnur auka 

víðsýni þátttakenda og gefa okkur góð tækifæri til að læra af öðrum. 

 

Ungmennaskipti – Unglingar gegn einelti – átak gegn mismunun og útilokun 
Sumarið 2011 tók ÆSKR þátt í  ungmennaskiptum með kirkju í Langerwehe í 

Þýskalandi. Nemendur úr Farskóla leiðtogaefna fór utan og nú síðasta sumar tók sami 

hópur á móti þýska hópnum í Háteigskirkju í Reykjavík dagana 13.-22. júlí. 

Hugmyndavinna hófst strax eftir ferðina síðasta sumar og var dagskráin afar 

fjölbreytt. Aðaláherslan var á fræðslu, umræðu og vinnu gegn einelti. Fyrstu dagana var 

einelti skilgreint og frætt á margvíslegan hátt um einelti, s.s. í gegnum stuttmyndir, 

heimsóknir og verkefnavinnu. 

Seinni hluta vikunnar voru smiðjur þar sem m.a. voru búnar til stuttmyndir gegn 

einelti, póstkort og plaköt, brjóstsykur og slagorð. Öll miðaðist vinnan að því að undirbúa 

mótmælagöngu gegn einelti sem var farin niður Laugaveg föstudaginn 20. júlí og má 

segja að það hafi verið hápunktur heimsóknarinnar. 



Að sjálfsögðu var tekinn góður tími í að kynnast hvert öðru betur í gegnum leiki og 

vettvangsferðir og er óhætt að fullyrða það að allir sem tóku þátt í verkefninu snéru sælir 

og ánægðir heim. 

Styrkur frá Evrópu unga fólksins stóð undir 70% af kostnaði, en þátttakendur 

greiddu það sem uppá vantaði. Margir sjálfboðaliðar komu að verkefninu og þakkar 

ÆSKR þeim heilshugar fyrir stuðninginn. Þá þökkum við starfsfólki og sóknarnefnd 

Háteigskirkju fyrir aðstöðuna og aðstoðina og að sjálfsögðu öllum þeim sem tóku þátt. 

Í lok mars síðastliðnum fengum við svo tilkynningu um það frá skrifstofu Evrópu 

unga fólksins að verkefnið hafi verið valið úr hópi verkefna til að vera fulltrúi Íslands til 

þátttöku í  verðlaunasamkeppni í Brussel í tengslum við European Youth Week sem 

verður haldin 26. maí – 2. júní. Er þetta enn eitt merki um það hversu vel hefur tekist til í 

starfi ÆSKR og sýnir greinilega að innan sambandsins fær faglegt starf að blómstra. 
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