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Strákurinn 
okkar á HM

aron jóhannsson 
verður fyrstur ís-

lendinga til að leika 
á Hm í knattspyrnu.

6.–8. júní 2014
23. tölublað 5. árgangur

úttekt

Î VIÐTAL KRISTÍN ÞÓRUNN TÓMASDÓTTIR, NÝR SÓKNARPRESTUR Í LAUGARNESKIRKJU

landsmenn fá frábært 
veður um fyrstu ferðahelgi 

sumarsins.

Veður 4

H E L G A R B L A Ð

rappar fornsögur í 
WDNW�YL©�pDPHQNÁ
kristinn r. 
ólafsson er 
einn höfunda 
nýs tónleik-
húsverks.
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Austurveri

Austurveri - Háaleitisbraut 68 www.lyfogheilsa.is
Við opnum kl: Og lokum kl:Við opnum kl: Og lokum kl: Opnunartímar

08:00-24:00 virka daga 
10:00-24:00 helgar

FACEBOOK: NAME IT ICELAND
INSTAGRAM: @NAMEITICELAND

Nýjar vörur

Kringlunni og Smáralind

Suomi PRKL! Design
Laugavegi 27 (bakhús)
www.suomi.is, 519 6688

Nýjar
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Trúlofunarhringar
- okkar hönnun og smíði

www.jonogoskar.is

facebook.com/JonogOskar

    Laugavegi 61    Kringlan   Smáralind

Hitabylgja 
XP�KHOJLQD

Prestsdóttirin lærði til 
prests og giftist presti
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Það er mikil-
vægt í svona 
stjúpfjöl-
skyldu að 
allir finni 
að þeir eru 
teknir gildir 
og upplifi 
að þeir hafi 
sterka stöðu 
innan fjöl-
skyldunnar. 

Hvítasunnan er 
fjölmenningarhátíð
Séra Kristín Þórunn Tómasdóttir tekur við sem sóknarprestur í Laugarneskirkju í haust. Hún er gift 

séra Árna Svani Daníelssyni og alls eiga þau 6 börn, þar af eitt saman, þannig að iðulega er mikið 

líf í tuskunum á heimilinu. Kristín er alin upp á prestsheimili og ákvað snemma að það yrði einnig 

KHQQDU�OHL©�¼�O¼oQX��+HQQL��\NLU�DIDU�Y�QW�XP�KY¼WDVXQQXQD�VHP�KÆQ�O¼WXU�±�VHP�IMÄOPHQQLQJDUK±W¼©�
kirkjunnar. Þau hjónin eru afar samhent, þau blogga saman, reyna að eiga hjónastund á hverjum 

PRUJQL��RJ�E�©L�HUX��DX�NRPLQ�PH©�KMÁODEDNWHU¼XQD�

E r þetta hjólaslá?“ er það 
fyrsta sem séra Kristín 
Þórunn Tómasdóttir 
segir eftir að við heils-
umst, og það er ekki 

laust við að það sé eftirvænting í 
röddinni.  Það passar, ég er í regn-
heldri hjólaslá þó þennan daginn sé 
ég á bíl. „Úr Reiðhjólaverzluninni 
Berlín?“ Það passar líka. „Hjólreið-
ar eru nýja sameiginlega áhuga-
mál okkar hjónanna,“ segir hún. 

Eiginmaður Kristínar er séra Árni 
Svanur Daníelsson,  verkefnisstjóri 
hjá Biskupsstofu og sérþjónustu-
prestur, og því eru það tveir prestar 
sem búa á þessu hlýlega heimili við 
Langholtsveginn. „Ég hafði ekki 
hjólað lengi en í vor keypti ég mér 
hjól í Berlín. Ég er að leysa af sem 
prestur í Vídalínskirkju í Garðabæ 
og treysti mér ekki til að hjóla 
þangað í átakinu „Hjólað í vinnuna“ 
þannig að við maðurinn minn hjól-

uðum saman niður á Laugaveg þar 
sem hann vinnur. Þar geymdi ég 
litla bílinn okkar og fór svo á honum 
í Vídalínskirkju, og í lok vinnudags 
keyrði ég aftur niður á Biskups-
stofu og við hjóluðum saman heim. 
Mér finnst vel vera hægt að tileinka 
sér bíllausan lífsstíl í auknum mæli 
án öfga. Það er allt í lagi að ákveða 
bara að í dag verð ég bíllaus eða um 
helgina ætla ég að vera bíllaus. Það 
er strax í áttina.“

Breytingar eru í vændum hjá 
Kristínu því í lok síðasta mánaðar 
skipaði biskup Íslands hana sóknar-
prest Laugarnesprestakalls og tekur 
hún við embættinu þann 1. sept-
ember. Séra Bjarni Karlsson hefur 
þjónað við Laugarneskirkju frá árinu 
1998 en í vetur fór hann í námsleyfi 
til Bandaríkjanna og séra Sigurvin 
Jónsson hefur leyst hann af. „Ég tek 
við frábæru búi frá Bjarna og Sigur-
vin. Laugarneskirkja er svo heillandi 
söfnuður. Hann er með sterka sjálfs-
mynd og hefur unnið að því að lyfta 
upp málefnum minnihlutahópa og 
þeirra sem eru á jaðrinum í samfé-
laginu,“ segir hún en þar hafa verið 
haldnar sérstakar guðsþjónustur til-
einkaðar samkynhneigðum, fátækum 
og fólki með ADHD, svo eitthvað sé 
nefnt. „Þetta er sókn sem er í heil-
brigðum og afslöppuðum tengslum 
við nærumhverfið sem hún er að 
þjóna. Það er sannkallaður fjársjóður 
í öllu því frábæra fólki sem starfar 
við kirkjuna, sjálfboðaliðar í sóknar-
nefnd og starfsfólk kirkjunnar. Það 
verður gleðiefni að takast á við þetta 
verkefni.“

Gekk að eiga vin sinn
Kristín var alin upp á prestsheimili. 
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saman síðar þegar aðstæður voru 
breyttar urðum við kærustupar. 
Stundum er sagt að maður eyði-
leggi vináttuna með því að hefja 
ástarsamband en ég hef mjög góða 
reynslu af því að ganga að eiga vin 
minn,“ segir Kristín og hlær. „Við 
vorum bæði komin til vits og ára 
þegar við fórum að vera saman, 
ég tæplega fertug og hann 35. Við 
lögðum líka til nokkuð af börnum 
og eigum eina litla stelpu saman. 
Árni átti fyrir tvær dætur og ég 
þrjú börn.“  Hún stendur upp og 
sækir stækkaða ljósmynd sem 
hangir uppi á vegg til að skýra fjöl-
skyldusamsetninguna. Hún bendir 
á dætur Árna, Guðrúnu 12 ára og 
Elísabetu 7 ára. Þarna eru líka 
börnin tvö sem hún og fyrrverandi 

eiginmaður hennar ættleiddu frá 
Indlandi, Unnur 15 ára og Jakob 
13 ára, og loks Tómas Viktor 7 ára 
sem hún eignaðist með finnskum 
kærasta. Saman eiga þau Heið-
björtu Önnu sem er tveggja og 
hálfs árs. Alls eru þetta því sex 
börn, 15 ára og yngri.  

Ættleidd frá Indlandi
Ættleiðing Unnar og síðan Jakobs 
kom til eftir að Kristín og fyrrver-
andi eiginmaður hennar fengu að 
vita að þau gætu ekki eignast börn 
saman. „Þá stóðum við frammi 
fyrir nokkrum möguleikum. Í 
staðinn fyrir að reyna tæknilegar 
leiðir talaði mjög sterkt til okkar 
að ættleiða. Á þessum tíma gekk 
það mjög hratt og vel fyrir sig og 

þau voru bæði bara um sex mán-
aða þegar við fórum til Kalkútta og 
sóttum þau. Það var ógleymanlegt 
og stórkostlegt að verða foreldri á 
þennan hátt.“ Eftir að þau skildu 
eignaðist hún Tómas Viktor. 
Hann fer reglulega til pabba síns í 
Finnlandi og bíður þessa dagana 
spenntur eftir sumarheimsókn 
sinni þangað: „Hann vaknar alla 
morgna og spyr hvort hann sé að 
fara til Finnlands í dag,“ segir hún 
og brosir. 

„Strákarnir mínir eru báðir 
fatlaðir. Tómas Viktor greind-
ist snemma með einhverfu og 
þroskahömlun. Jakob hefur alltaf 
verið heyrnarskertur en það hefur 
komið í ljós að hann glímir einnig 
við töluverða þroskaskerðingu. 

Hann hefur alltaf verið í almenna 
menntakerfinu en byrjar í Kletta-
skóla í haust. Það er víst ekki 
óalgengt að þroskaskerðing 
komi almennilega í ljós á þessum 
aldri þegar þroskamunur eykst. 
Almennt er góð reynsla af því að 
börn fari í sérskóla á þessum tíma 
og ég er viss um að það á eftir að 
ganga vel. Það er erfitt á margan 
hátt að eiga fatlað barn en það er 
líka stórkostlegt að finna fyrir og 
kynnast aðstoðinni sem er til stað-
ar í kerfinu fyrir fötluð börn. Við 
höfum mjög góða reynslu af því 
og erum full þakklætis í garð fag-
fólksins í skólanum og í frístund-
um. Tómas Viktor er að æfa sund 
með Öspinni sem er íþróttafélag 

Hún er dóttir séra Tómasar Sveins-
sonar sem þjónaði sem prestur við 
Háteigskirkju í 45 ár en hann lét af 
störfum síðasta haust. „Pabbi var 
vígður til prests í Neskaupstað þar 
sem við bjuggum þegar ég fædd-
ist. Margar af mínum fyrstu minn-
ingum eru úr messum. Þegar ég 
óx úr grasi hafði ég alltaf mikinn 
áhuga á trúnni. Vissulega gekk 
ég í gegn um tímabil þar sem ég 
ætlaði að verða dýralæknir, eitt-
hvað allt annað en prestur. Ég sá 
síðan að allar mínar helstu fyrir-
myndir komu úr þessari átt og 
það lá beinast við fyrir mér að fara 
beint í guðfræðideildina eftir stúd-
entspróf. Þetta var dásamlegur 
tími því ég hafði svo mikla gleði og 
yndi af faginu, biblíufræðunum og 
kirkjusögunni, en ekki síður þessu 
praktíska eins og að messa, hitta 
fólk  og predika. Ég segi alltaf að 
presturinn predikar ekki bara í 
predikunarstólnum á sunnudög-
um heldur í öllu sem hann gerir og 
segir, og öllum samskiptum hans.“

Árni og Kristín kynntust fyrst í 
guðfræðideildinni en voru þá bæði 
í öðrum hjónaböndum. „Við höfum 
vitað af hvort öðru í gegnum 
tíðina. Þegar leiðir okkar lágu 

Framhald á næstu opnu

Hjónin Kristín Þórunn Tómas-
dóttir og Árni Svanur Daníelsson 
ásamt börnunum sem frá vinstri 
eru Tómas Viktor 7 ára, Guðrún 12 
ára, Unnur 15 ára,Elísabet 7 ára. 
Ættleiddu börnin eru 7 ára og loks 
Heiðbjört Anna se er á þriðja ári. 
Ljósmyndir/Hari

Miðasala er hafin á harpa.is og midi.is

4 dagar. 9 tónleikar. 13.–16. júní.

Listrænn stjórnandi 
Víkingur Heiðar Ólafsson
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MAHLER 
CHAMBER ORCHESTRA 

og Pekka Kuusisto 15. júní

4 dagar. 9 tónleikar. 13.–16. júní.

MISSIÐ EKKI AF EINNI FREMSTU HLJÓMSVEIT OKKAR TÍMA

„Þessum tónlistarmönnum hefur tekist að skapa 
hina fullkomnu hljómsveit.” 

Claudio Abbado
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fatlaðra í Reykjavík, honum finnst virkilega 
gaman og þar er mjög gott starf unnið.“

Yngst í systkinahópnum er Heiðbjört Anna. 
„Stundum er talað um að þegar hjón eign-
ast barn í nýju sambandi sé það barn kallað 
brúarbyggir því það byggir brú milli hópanna. 
Það hefur verið svolítið þannig hjá okkur. 
Það var frábært fyrir alla að hún kom og allir 
tengjast henni jafn mikið. Það er mikilvægt 
í svona stjúpfjölskyldu að allir finni að þeir 
eru teknir gildir og upplifi að þeir hafi sterka 
stöðu innan fjölskyldunnar. Stjúpfjölskyldur 
hafa alltaf verið til en á seinni árum erum við 
farin að lyfta þessum veruleika upp, tala um 
hann og setja stjúptengsl í orð.“

50 daga gleðibloggsátak
Þó Kristín og Árni starfi ekki á sama stað eru 
þau vissulega í sama faginu og hafa skapað 
sér vettvang þar sem þau nálgast trúna 
saman. „Við tölum mikið um guðfræði og 
kirkjuna, og við höfum bæði mikinn áhuga á 
því hvernig trúin birtist í menningunni, í bók-
menntum, kvikmyndum og leikhúsum. Það 
nærir samband okkar að vinna saman að þess-
um hugðarefnum okkar. Saman ritstýrum 
við Kirkjuritinu sem er tímarit sem Presta-
félag Íslands gefur út og er ætlað að veita 
aðgengilega og áhugaverða umfjöllun um 
trúna í samfélaginu. Við bloggum líka saman 
á slóðinni ArniogKristin.is. Þar erum við að 
ljúka 50 daga gleðibloggsátaki. Tíminn frá 
páskum og fram að hvítasunnu er oft kallaður 
gleðitíminn og á hverjum degi þessa 50 daga 

einsettum við okkur að blogga um eitthvað 
sem er jákvætt og uppbyggilegt, og reynum 
þar að lyfta upp fólki og atburðum sem bæta 
samfélagið.“ Umfjöllunarefnin eru afar fjöl-
breytileg, allt frá því að hrósa Pollapönkurun-
um fyrir boðskap gegn fordómum, hvatning 
til að stunda fjallgöngur og yfir í gómsæta 
uppskrift að plokkfiskrétti sem sannarlega 
getur gert daginn betri. 

„Kirkjuárið er byggt upp í kring um atburði 
í lífi Jesú. Við höldum upp á fæðingu hans á 
jólunum, við minnumst föstunnar, dymbil-
viku, síðustu kvöldmáltíðarinnar, föstudags-
ins langa þegar hann var krossfestur og 
fögnum á páskunum þegar hann reis upp 
frá dauðum. Tíminn eftir páska og upprisan 
er tími þar sem sigur lífsins yfir dauðanum 
er umfjöllunarefni kirkjunnar, allt fram að 
hvítasunnu. Hefð er fyrir því að tala um þessa 
daga sem 50 gleðidaga. Gott er að muna að 
allt hefur sinn tíma, sorgin hefur sinn tíma en 
líka gleðin. Við höfum 40 daga í lönguföstu 
og lesum Passíusálmana en síðan taka við 50 
gleðidagar.“

Hvítasunnan markar upphaf kirkjunnar
Hvítasunnan sem nú gengur í garð er þriðja 
stórhátíð kirkjunnar, á eftir páskum og jólum. 
„Í daglegu lífi fellur hvítasunnan í skuggann. 
Það eru engar jólagjafir eða páskaegg. Fyrir 
mörgum er hvítasunnan bara löng helgi þar 
sem gott er að fara í sumarbústað. Hvítasunn-
an er hins vegar mjög merkilegur viðburður 
og gaman að lesa um hann í Nýja testament-
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Ég tek við frábæru búi frá Bjarna og 
Sigurvin. Laugarneskirkja er svo heillandi 
söfnuður. Hann er með sterka sjálfsmynd 
og hefur unnið að því að lyfta upp mál-
efnum minnihlutahópa og þeirra sem eru 
á jaðrinum í samfélaginu.

3 m/s - raforkuframleiðsla hefst 15 m/s 28 m/s 34 m/s - raforkuframleiðsla stöðvastKjöraðstæður til raforkuvinnslu

Það er allt í lagi  
að það blási svolítið
Í Búrfellsstöð við Þjórsá er gagnvirk orkusýning og skammt 
norður af stöðinni eru fyrstu vindmyllur Landsvirkjunar.  
Þeim er ætlað að veita vísbendingar um framtíðarmöguleika  
í beislun íslenska roksins. Við vonum auðvitað að sumarið  
WFS̲J�HPUU�FO�PLLVS�mOOTU�MÓLB�BMMU�Ó�MBHJ�¢Ø�¢B̲�CMÈTJ�ISFTTJMFHB� 
Ó����NFUSB�I�̲�ZmS�ISBVOTMÏUUVOOJ�GZSJS�OPS̲BO�#ÞSGFMM�

Gagnvirk orkusýning í Búrfellsstöð er opin alla daga kl. 10-17. 

Einnig tekur starfsfólk á móti gestum við vindmyllurnar norðan Búrfells  
alla laugardaga í júlí kl. 13-17.

Jarðvarmasýning í gestastofu ,SÚnV er skemmtilegur áfangastaður fyrir 
norðan. Þar er opið alla daga kl. 10-17.

Við ,ÈSBIOKÞLBTUÓnV tekur leiðsögumaður á móti gestum alla miðvikudaga  
og laugardaga kl. 14-17.

Velkomin í heimsókn í sumar! 

www.landsvirkjun.is/heimsoknir



inu. Talað er um hana sem upphaf 
kirkjunnar. Þarna er Jesú ekki lengur 
með lærisveinum sínum heldur farinn 
til himna en hafði birst þeim ítrekað. Á 
hvítasunnunni var saman kominn hóp-
ur fólks sem hafði mótast af boðskap 
Jesú og vildi halda honum á lofti. Þetta 
er saga sem kallast svo skemmtilega á 
við samtímann og lýsir því sem gerist í 
fjölmenningarsamfélagi. Þau eru stödd 
í Jerúsalem þegar heilagur andi kemur 
yfir þau og lærisveinarnir fara að tala 
tungum. Þarna er fólk frá ýmsum þjóð-
um en allt skilur það hvað þeir segja 
og hugsa með sér að þeir séu að tala 
sitt tungumál. Aðrir túlkuðu þennan 
viðburð þannig að fólkið hefi einfald-
lega verið drukkið og sé að bulla tóma 
vitleysu, en í kjölfar þessa varð kirkjan 
til og þeir sem hlýddu á lærisveinana 
voru skírðir. Fjölmenningarsamfélagið 
er eitt af stóru málunum í dag og mér 
þykir svo vænt um þessa hvítasun-
nufrásögn þar sem lögð er áhersla á að 
kristin trú máir út þröskulda, múra, 
tungumál og stétt. Hvítasunnan er í 
raun fjölmenningarhátíð kirkjunnar. 
Fagnaðarboðskapurinn er ætlaður 
öllum og það er okkar hlutverk að búa 
til rými þar sem allir eru velkomnir.“

Hlynnt byggingu mosku
Hún segir trúmál alltaf skipta máli 
jafnvel þó hlutverk kirkjunnar sé 

annað en áður fyrr. „Kirkjan er 
ekki lengur dómari yfir því hvað er 
gott og hvað er slæmt, eða hvernig 
fólk á að haga lífi sínu. Í raun erum 
við komin inn í samfélag sem 
sumir myndu lýsa sem afhelguðu 
þar sem trúin hefur verið fjarlægð 
en ég held að þar með sé ekki öll 
sagan sögð. Trúin er áfram afl sem 
mótar líf einstaklingsins og hann 
kemur með það inn í sameiginlega 
rýmið.“ Hún tekur dæmi af þeirri 
hitaumræðu sem kom upp fyrir 
sveitarstjórnarkosningarnar vegna 
byggingar mosku í Reykjavík eftir 
að oddviti Framsóknarflokksins í 
borginni sagðist mótfallinn því að 
úthluta lóð fyrir moskuna. „Í því 
máli vil ég að kirkjunnar fólk standi 
fast á því að við viljum hafa trúfrelsi 
og hluti af því er að hafa frelsi og 
rými til að byggja sér helgidóma. 
Við eigum að standa vörð um það,“ 
segir hún og tekur fram að hún 
hafi „að sjálfsögðu ekkert á móti 
því“ að hér sé byggð moska. „Mér 
fannst illa gert að nota þetta mál 
til að auka við og ýta undir ótta við 
fámennan hóp. Múslimar eru algjör 
minnihlutahópur sem á erfitt upp-
dráttar í samfélaginu. Við megum 
vera ósammála um margt, til 
dæmis hvar flugvöllurinn á að vera, 
en þegar kemur að mannvirðingu 

verðum við að standa saman.“
Enn er um mánuður þar til séra 

Jóna Hrönn Bolladóttir snýr aftur 
úr sínu námsleyfi til starfa við Ví-
dalínskirkju og Kristín heldur því 
sinni hefðbundnu rútínu eitthvað 
áfram, að hjóla niður á Laugaveg 
og keyra þaðan í Garðabæinn. Áður 
en þau hjónin mæta til vinnu á 
morgnana hafa þau komið sér upp 
þeirri hefð að eiga smá hjónastund 
á kaffihúsinu Reykjavík Roasters 
við Kárastíg. „Það er frábært þegar 
við erum búin að koma öllum út á 
morgnana að setjast þarna saman 
í kannski hálftíma, drekka topp-
kaffi og tala saman. Síðan bara 
byrjar dagurinn. Yfir daginn eru 
allir í sínu og jafnvel langt fram 
á kvöld. Stundum eftir langan og 
erfiðan dag hugsa ég með mér að 
við höfum ekki náð að tala neitt 
saman en gleðst svo þegar ég man 
eftir að við erum að fara að hittast í 
kaffi morguninn eftir.“ Það verður 
síðan mun styttra í vinnuna þegar 
Kristín tekur við Laugarnessókn í 
haust. „Það er jákvætt að búa svona 
nálægt,“ segir hún og klykkir út 
með: „Ég get þá loksins hjólað í 
vinnuna.“

Erla Hlynsdóttir

erla@frettatiminn.is 
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