
Hér er stutt kynning á áherslum mínum, ævi og 

starfi fyrir kjörnefndarfólk, presta og djákna vegna 

kosningar til vígslubiskups í Skálholti. Ég vonast 

eftir því að njóta sama trausts í seinni umferðinni sem fer 

fram 6. - 20. nóvember eins og í þeirri fyrri í október og líka 

þegar ég var tilnefndur í kjörið með flestar tilnefningar í 

ágúst. Allar helstu upplýsingar um ævi mína og störf og um 

viðhorf mitt til þjónustu vígslubiskups í Skálholti er að finna 

á heimasíðu minni www.KristjánBjörnsson.is og þar er líka 

stutt myndband úr stofunni heima.
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sóknarprestur í þremur prófastsdæmum og þjónað 

fyrir altari í fimm löndum. Ég var í 15 ár formaður 

stjórnar Stafkirkjunnar á Heimaey. Ég hef starfað í 

áfallateymum og annarri þverfaglegri vinnu og staðið 

fyrir allmörgum ráðstefnum og málþingum. Setti ég 

m.a. guðfræðiráðstefnu Norrænu prestafélaganna 

í Kaupmannahöfn 2015. Fyrsta alþjóðlega málþing 

Stofnunar Sigurbjörns héldum við á Skálholtshátíð 2010 

og það nýjasta héldum við um loftlagsmál á Arctic Circle 

Assembly 2017. Ég hef flutt allmörg erindi um ýmis efni 

sem tengjast prestsþjónustu minni í 28 ár, flest þeirra á 

Íslandi en líka í Noregi og Bandaríkjunum. Af og til hef 

ég verið leiðsögumaður með kirkjuhópa og fyrir National 

Geographic en ég hef verið félagi í björgunarsveitum 

Landsbjargar og stundað hestamennsku frá 

unglingsárum.

Ég vil gjarnan fá að kynnast betur aðstæðum 

í hverri sókn, hjálpa til og styðja við 

safnaðarstarfið í umdæminu. Með því erum við 

að efla þann þátt í kirkjunni sem nýtur mestrar virðingar 

og trausts í þjóðfélaginu. Það er sú leið sem mér finnst 

við þurfa að leggja mesta áherslu á núna svo við náum 

að efla samfélagið um kristna trú og styrkja þann ríka 

sið í hjörtum okkar. 

Kær kveðja,

Kristján Björnsson



Fjölskyldan
Ég er fæddur í Stórholti 39 í Reykjavík 6. des. 1958 og 

vígður til prests á Hólum í Hjaltadal 9. júlí 1989 af sr. 

Sigurði Guðmundssyni, vígslubiskupi. Faðir minn er 

Björn Sigurðsson, fv. lögregluvarðstjóri, sonur Maríu 

Ágústsdóttur, húsfreyju, og sr. Sigurðar Stefánssonar, 

vígslubiskups á Möðruvöllum í Hörgárdal, og eru þau 

bæði fædd og uppalin í Reykjavík. Móðir mín var Kristín 

Bøgeskov, djákni, sem er dáin 2003, en hún var fædd í 

Reykjavík, dóttir Sörens Bøgeskov, frá Jótlandi, og Ágústu 

S. Bøgeskov, sem var frá Lágu Kotey í Meðallandi. Þau 

voru bændur í Reykjavík. Við systkinin erum fimm og ég 

er í miðið. Alla mína bernsku áttum við heima í Kópavogi. 

Eiginkona mín er Guðrún Helga Bjarnadóttir, 

leikskólakennari, leiðsögumaður og starfsmaður Blátt 

áfram, verndara barna. Hún er af Seltjarnarnesinu, dóttir 

Bjarna B. Ásgeirssonar og Elínar G. Guðmundsdóttur, 

Helstu áherslur 
Ég hef lengi verið þeirrar skoðunar að eitt helsta hlutverk 

vígslubiskups sé að styðja grunnþjónustu kirkjunnar 

í sóknum og stofnunum landsins. Ég vil styðja presta, 

djákna, starfsfólk og sóknarnefndir í hlutverkum sínum 

og efla það starf sem birtir svo vel samfélag þeirra 

sem trúa á Krist. Vegna mikilla verkefna í Skálholti 

þarf vígslubiskup að hafa aðsetur þar og vil ég sækja 

tengslin við Skálholt þaðan, út frá staðnum sem er 

helgur og merkur. Núna tel ég lag að setjast niður og 

vinna stefnumörkun fyrir starfið í Skálholti og þjónustu 

vígslubiskups. Við þurfum að ná saman öllum þeim sem 

vilja efla staðinn til framtíðar litið svo við stefnum öll í 

sömu átt.

Mig langar að fá tækifæri til að leggja reynslu mína 

og krafta í þjónustu vígslubiskups í Skálholti. Ég tel 

mikilvægt að boðun okkar sé bæði í verki og orði en ekki 

síst í því þegar við styrkjum hvert annað í helgihaldi, 

þjónustu og trúarlífi. Á ferli mínum hef ég lagt áherslu á 

góð samskipti og virðingu gagnvart manneskjunni. Það er 

mikilvægt að við virðum ætíð persónuleg mörk og helgi 

lífsins. Við þurfum að beita okkur í því að efla jákvætt 

viðhorf fólks á sviði umhverfisverndar og sjálfbærni. Í 

þessum málum öllum þurfum við umfram allt að leggja 

áherslu á velferð manneskjunnar, jafnrétti, gagnsæi og 

mannréttindi allra.

sem er frá Patreksfirði. Við hjónin fögnuðum 30 ára 

brúðkaupsafmæli 12. sept. sl. og búum á Egilsgötu 32 í 

Reykjavík. Fyrri eiginkona mín var Sigrún Vallaðsdóttir, 

sjúkraliði. Ég á tvær dætur af fyrra hjónabandi og þrjá 

syni með Guðrúnu Helgu. Barnabörnin eru orðin fjögur. 

Sóknarprestur í 28 ár og formaður PÍ
Ég er sóknarprestur í Eyrarbakkaprestakalli en var áður 

sóknarprestur í Vestmannaeyjum til 17 ára og níu árin 

þar á undan sóknarprestur í Breiðabólsstaðarprestakalli 

í Húnavatnsprófastsdæmi. Þá er ég einnig formaður 

Prestafélags Íslands og varaformaður Stofnunar 

dr. Sigurbjörns Einarssonar. Eftir stúdentspróf frá 

Menntaskólanum í Kópavogi og embættispróf í 

guðfræði frá Háskóla Íslands var ég blaðamaður í tvö 

ár. Framhaldsnámið mitt tók ég í námsleyfi 2003-4 þegar 

ég lauk eins árs starfsnámi í klínískri sálgæslu sem 

sjúkrahúsprestur í Tampa á Flórída. 

Af reynslu minni
Ég var fulltrúi í kirkjuráði í fjögur ár, á kirkjuþingi í átta 

ár og í stjórn Skálholtsstaðar í fjögur ár. Ég var formaður 

samráðsnefndar prestafélaganna á Norðurlöndum 

um tveggja ára skeið. Ég sat eitt tímabil í héraðsnefnd 

Kjalarnessprófastsdæmis og var áður í fulltrúaráði 

Hjálparstarfs kirkjunnar. Fyrir prestana hef ég verið 

kjaramálafulltrúi í stjórn Prestafélags Íslands og áður 

ritstjóri Kirkjuritsins í tæpan áratug en einnig formaður 

Prestafélags hins forna Hólastiftis og ritstjóri Orðsins. 

Þá vann ég að samstarfsverkefni við prófastsdæmi 

í Þýskalandi og flutti þar ávarp á kirkjuþingi. 

Við hjónin sóttum þing Lútherska heimssambandssins 

í Hong Kong 9́7. Ég hef þjónað á þriðja tug kirkna sem 


