
Hér er stutt kynning á starfsævi minni og helstu 

áherslum til upplýsinga fyrir fólkið í kjörnefndum, 

presta og djákna vegna kosninga til vígslubiskups 

í Skálholti. Ég vona að ég fái að nýta krafta mína og 

reynslu til þessarar þjónustu í þágu safnaða og stofnana 

á starfssvæðinu og til uppbyggingar heima í Skálholti. 

Nánari upplýsingar um ævi og störf og um viðhorf mitt til 

þjónustu vígslubiskups í Skálholti er að finna á heimasíðu 

minni www.KristjánBjörnsson.is Þar er líka að finna 

kynningarmynd úr stofunni heima.
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sóknarprestur í þremur prófastsdæmum og þjónað fyrir 

altari í fimm löndum. 

Í 15 ár var ég formaður stjórnar Stafkirkjunnar á Heimaey. 

Ég hef starfað í áfallateymum og annarri þverfaglegri 

vinnu og staðið fyrir allmörgum ráðstefnum og 

málþingum um ýmis mál. Setti ég m.a. guðfræðiráðstefnu 

Norrænu prestafélaganna í Kaupmannahöfn 2015. Fyrsta 

alþjóðlega málþing Stofnunar dr. Sigurbjörns héldum við 

á Skálholtshátíð 2010 og nú síðast stýrði ég málþingi um 

loftlagsmál sem var þáttur í Arctic Circle Assembly. 

Ég hef flutt allmörg erindi sem tengjast m.a. kirkju  og 

sálgæslu hér heima en einnig á Norðurlöndunum, 

í Bandaríkjunum og víðar. Síðustu árin hef ég verið 

leiðsögumaður í frítíma mínum fyrir samkirkjulega hópa, 

National Geographic og Íslenska fjallaleiðsögumenn. 

Þá má geta þess að ég hef verið félagi í hjálparsveitum 

Landsbjargar í Kópavogi, Vestur Húnavatnssýslu og 

Vestmannaeyjum en einnig nokkuð í hestamennsku allt 

frá bernsku, m.a. eitt sumar í Sviss á yngri árum. 

Ég vil gjarnan fá að kynnast betur aðstæðum, sögu 

og þörfum hverrar sóknar í nýju hlutverki. Ég vil 

auka veg Skálholts og efla þjónustu safnaðanna allra 

í umdæminu með ráðum og dáð. Þannig tel ég að við 

getum saman eflt þann þátt í kirkjunni sem nýtur mestrar 

virðingar og trausts í þjóðfélaginu en það er líf og starf 

safnaðanna. Sjálfsmynd kirkjunnar þarf að draga dám af 

safnaðarstarfi og grunnþjónustu kirkjunnar í landinu öllu 

svo að takast megi að styrkja samfélagið um trúna á Jesú 

Krist og efla þannig siðinn á meðan Guð gefur náð til þess.

Með kærri kveðju 

og blessunaróskum,

Kristján 



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 dó af slysförum 2003, en hún var 

fædd í Reykjavík, dóttir Sörens Bøgeskov, frá Jótlandi, 

og Ágústu Sigurðardóttur Bøgeskov, sem var frá Lágu 

Kotey í Meðallandi. Þau voru bændur í Reykjavík. 

Við systkinin erum fimm. Alla mína bernsku áttum 

við heima í Kópavogi og gekk ég í Kópavogsskóla, 

Víghólaskóla og MK og varð guðfræðingur 1987. 

Eiginkona mín er Guðrún Helga Bjarnadóttir, 

leikskólakennari, leiðsögumaður og starfsmaður Blátt 

áfram, verndara barna. Hún er af Seltjarnarnesinu, 

dóttir Bjarna B. Ásgeirssonar, framkvæmdastjóra sem 

var ættaður úr Eyjum og af Mýrunum, og  Elínar G. 

Guðmundsdóttur, sem er úr Kollsvík. Við hjónin fögnuðum 

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 hvarvetna samfélag þeirra sem trúa á 

Krist. Vegna mikilla verkefna í Skálholti hefur vígslubiskup 

aðsetur þar og finnst mér það heillandi. Vil ég efla tengslin 

við Skálholt þaðan, út frá staðnum sem er helgur og merkur 

í sögu og samtíð. Núna tel ég lag að marka stefnu fyrir 

starfið í Skálholti og móta þjónustu vígslubiskups út frá 

nýjum kröfum samtímans. Við þurfum að ná saman öllum 

þeim sem vilja efla staðinn til framtíðar, finna hvert við 

ætlum og stefna svo öll í sömu átt með það sem við höfum.

Mig langar að fá tækifæri til að leggja reynslu mína og 

krafta í þjónustu vígslubiskups. Ég tel mikilvægt að boðun 

okkar sé bæði í verki og orði. Mikilvægt er að við styrkjum 

hvert annað í helgihaldi, þjónustu og trúarlífi. Á ferli 

mínum hef ég lagt áherslu á góð samskipti og virðingu 

gagnvart manneskjunni. Við skulum ætíð virða persónuleg 

mörk og helgi lífsins. Við þurfum að efla jákvætt viðhorf 

fólks á sviði sjálfbærni og umhverfisverndar. 

Í þessum málum þurfum við að leggja áherslu á velferð 

manneskjunnar, jafnan rétt, gagnsæi og mannréttindi en 

einnig réttlæti gagnvart komandi kynslóðum.

30 ára brúðkaupsafmæli í fyrra og búum á Egilsgötu 32 

í Reykjavík. Fyrri eiginkona mín, Sigrún Vallaðsdóttir 

sjúkraliði, er ættuð úr Landsveitinni og Mýrdalnum. 

Ég á tvær dætur af fyrra hjónabandi og við Guðrún Helga 

eigum þrjá syni. Barnabörnin eru orðin fimm. 

Sóknarprestur í 29 ár og formaður PÍ
Ég er sóknarprestur á Eyrarbakka, Stokkseyri og 

Gaulverjabæ í Flóa en var áður sóknarprestur í 

Vestmannaeyjum til 17 ára. Níu árin þar á undan 

var ég sóknarprestur í Breiðabólsstaðarprestakalli 

í Húnavatnsprófastsdæmi. Ég hef verið formaður 

Prestafélags Íslands í tæp fjögur ár og varaformaður 

Stofnunar dr. Sigurbjörns Einarssonar frá stofnun. 

Eftir embættispróf í guðfræði frá Háskóla Íslands 

var ég blaðamaður í tvö ár, skrifaði fáeinar bækur, þýddi 

og ritstýrði. Framhaldsnám tók ég í námsleyfi 2003-2004 

þegar ég lauk fullu heilsárs starfsnámi í klínískri sálgæslu 

sem sjúkrahúsprestur í Tampa General Hospital í Tampa 

á Flórída. 

Af reynslu minni
Ég var kosinn fulltrúi í kirkjuráði til fjögurra ára, 

á kirkjuþingi í 8 ár og í stjórn Skálholtsstaðar í 4 ár. 

Ég var formaður samráðsnefndar prestafélaganna á 

Norðurlöndum um tveggja ára skeið. Ég sat eitt kjörtímabil 

í héraðsnefnd Kjalarnessprófastsdæmis og var áður í 

fulltrúaráði Hjálparstarfs kirkjunnar. Fyrir prestana var ég  

kjaramálafulltrúi í stjórn Prestafélags Íslands í 3 ár og áður 

ritstjóri Kirkjuritsins í tæpan áratug en einnig formaður 

Prestafélags hins forna Hólastiftis og ritstjóri Orðsins. Þá 

vann ég að samstarfsverkefni Kjalarnessprófastsdæmis við 

prófastsdæmi í Þýskalandi og var m.a. gestur á kirkjuþingi 

þar. Við hjónin sóttum þing Lútherska heimssambandssins 

í Hong Kong ´97. Ég hef þjónað á þriðja tug kirkna sem 


