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Jólahugvekja  

eftir Skúla S. Ólafsson prest 

 
Lífið breytir öllu  
 
Þegar horft er upp í stjörnuhimininn sækir sú hugsun að 
okkur, hvort líf sé að finna einhvers staðar í þeim ómælis-
víddum sem þar mæta augum okkar. Horfir ekki hvelfingin 
til baka á okkur eins og vera með þúsund augu? Er ekki 
einhver þarna úti sem spyr sig sömu spurninga? Þrátt fyrir 
alla þekkingu okkar vitum við ekki enn hvort einhvers 
staðar þarna úti er líf – en spurningin lætur okkur ekki í 
friði og enn leitum við. Af hverju? Jú, vegna þess að þrátt 
fyrir stærðirnar, fjöldann, aflið og furðurnar sem blasa við 
augum okkar er ekkert eins merkilegt og lífið.  
 
Lífið breytir öllu.  
 
Á jólahátíðinni fyrstu fengu hirðarnir óvænta heimsókn – ef 
til vill úr fjarlægum kimum alheimsins eða jafnvel einhverj-
um öðrum víddum tilverunnar. Boðskapurinn sem þeir 
færðu hirðunum var sá að nýtt líf væri komið í heiminn: 
„Yður er í dag frelsari fæddur“. Heimurinn varð aldrei sam-
ur, því lífið breytir öllu.  
 



Frelsari sá sem fæddist þessi fyrstu jól átti eftir að hafa 
mikil áhrif og fylgjendur hans halda heilög jól í minningu 
fæðingar hans. Jólin eru hátíð lífsins. Þau minna okkur á 
dýrðina sem lífinu fylgir. Með þeim hætti birtist hinn al-
máttugi Guð í líki lítils barns, eins og Einar í Heydölum lýsir 
þessum atburði:  
 
Fjármenn hrepptu fögnuð þann,  
þeir fundu bæði Guð og mann,  
í lágan stall var lagður hann,  
þó lausnarinn heimsins væri.  
 
Sá sem þar kom í heiminn starfar enn. Hann minnir okkur 
enn á undur lífsins og það hversu ríkar skyldur við berum 
gagnvart því. Sjálfur sagðist hann mæta okkur í okkar 
minnsta bróður – og þannig mætum við honum hvað eftir 
annað.  
 
Boðskapurinn er sá sami. Jafnvel þegar lífið er umkomu-
laust í smæð sinni og hverfulleik er það ríkulegri vottur um 
sköpun Guðs en stærstu furður alheimsins.  
 
 
Góður Guð gefi okkur gleðileg jól. / S.S.Ó 
 



Alþjóðlegur dagur líknar var 10. október 
 
Í tilefni dagsins afhenti  Ásdís Þórbjarnardóttir hjúkrunar- 
og lýðheilsufræðingur MPH, Sveini Magnússyni yfirlækni 
Heilbrigðisráðuneytisins meistaraverkefni sitt „Líknarþjón-
usta á Íslandi í alþjóðlegu ljósi. Grasrótin var upphafið – 
næsta skref er stefnumótun“.  
 
Leiðbeinandi verkefnisins var Dr. Guðjón Magnússon, pró-
fessor við Kennslufræði og lýðheilsudeild Háskólans í Reykja-
vík. Verkefnið er unnið sem undirbúningsvinna fyrir væntan-
lega stefnumótun íslenskra heilbrigðisyfirvalda varðandi líkn-
arþjónustu á Íslandi.  
 
Sveinn þakkaði framtakið og sagði það mikilvægt í ljósi 
sparnaðar og samdráttar heilbrigðiskerfisins að fá unnin 
verkefni í hendur sem gæti auðveldað áframhaldandi vinnu 
þeirra í ráðuneytinu. Verkefnið mun verða birt á vef heil-
brigðisráðuneytisins. 
 



Ásdís Þórbjarnardóttir sagði eftirfarandi við afhendingu 
verkefnisins: „Tildrög verkefnisins eru þau að ég hef verið 
viðloðandi Lífið, samtök um líknarmeðferð allt frá stofnum 
þeirra 1998. Markmið samtakanna er að efla líknarhug-
myndafræðina í íslensku samfélagi. Stefnumótun íslenskra 
stjórnvalda varðandi líknarmeðferð hefur ekki verið til 
staðar en skilningur og áhugi. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin 
hefur sl. áratug lagt á það ríka áherslu að heilbrigðisyfirvöld 
móti stefnu sína. Varð þetta til þess að ég afhenti þáverandi 
heilbrigðisráðherra Guðlaugi Þór Þórðarsyni í þrígang bréf 
2007-2008 í nafni Lífsins. Í bréfinu kom fram ósk um fund 
til að ræða framtíðarstefnumótun fyrir líknarmeðferð á 
Íslandi. Í kjölfar móttöku þriðja bréfsins kallaði heilbrigðis-
ráðherra eftir drögum af stefnumótun eins og fagaðilar 
líknarmeðferðar vildu sjá hana. Beiðni hans varð að verk-
efni mínu og er einlæg von mín að verkefnið megi marka 
skref í þá átt að íslensk stjórnvöld móti formlega stefnu 
varðandi líknarþjónustu á Íslandi. 
 
Í samráði við Guðjón Magnússon ákvað ég að vinna undir-
búningsvinnu fyrir stefnumótun. Ég skoðaði stöðu þekk-
ingar í heiminum og hver almennur skilningur er á líknar-
meðferð. Tók saman yfirlit yfir líknarþjónustu á Íslandi. 
Skoðaði hvernig önnur Evrópulönd hafa sett fram sína 
stefnumótun og þá sérstaklega Noregur. Að lokum gerði ég 
eigindlega rannsókn þar sem ég tók viðtöl við 11 þátt-
takendur, nokkrir þeirra eru frumkvöðlar líknarþjónustu á 
Íslandi. Skoðanir og reynsla viðmælenda minna er afar 
mikilvægt framlag til framtíðarstefnumótunar, þakka ég 
þeim innilega fyrir velvilja sinn og tíma. Þemun sem eru inn 
í sólblóminu hér fyrir neðan byggja á niðurstöðum viðtal-
anna en sólblóm eru gjarnan notuð sem tákn líknarmeð-
ferðar. Varðandi samantekt mína um sögu líknar á Íslandi 
talaði ég við fjöldann allan af fólki og var það ómetanlegt 



hvað allir voru tilbúnir að tala við mig og senda mér tölvu-
póst með upplýsingum. Ég vil færa Lífinu þessa samantekt 
mína. 

 
Niðurstöður rannsóknarinnar og reynsla fagfólks á inn-
lendum og erlendum vettvangi benda til að stefnumótun sé 
einn af lyklum þess að líknarmeðferð færist upp um þrep og 
að áhugi stjórnvalda sé forsenda þess að líknarmeðferð 
öðlist vægi sem grundvallar mannréttindi. Stjórnvöld verða 
að setja lýðheilsumarkmið sem miða að því að bæta lífsgæði 
allra þeirra fjölmörgu einstaklinga sem þjást af langvinnum 
og ólæknandi sjúkdómum. Markmiðin þurfa að varða mennt-
un og þjálfun heilbrigðisstarfsfólks, fræðslu og vitundarvakn-
ingu almennings, rannsóknir og fræðilegar forsendur, heild-
ræna þverfaglega umönnun, gott aðgengi ásamt þekkingu á 
verkjameðferð og verkjalyfjum.  
 
Norðmenn eru komnir áleiðis og þeir aðilar sem hafa unnið 
að stefnumótun þar í landi eru fúsir að leyfa íslendingum að 
nýta hugmyndafræðina og njóta þeirra reynslu.“  



 

Ráðgjafarþjónusta Krabbameinsfélags Íslands tók til starfa 
fyrir einu og hálfu ári síðan og er þriggja ára tilraunar-
verkefni. Þjónustan er í húsnæði Krabbameinsfélagsins að 
Skógarhlíð 8 Reykjavík, fyrstu hæð, og er opin virka daga kl. 
09:00-16:00. Þjónustan er fyrir þá sem greinast með krabba-
mein en ekki síður aðstandendur þeirra og vini. Á kvöldin og 
um helgar eru fundir og námskeið. Þjónustan er einnig 
ætluð fólki sem býr úti á landi og erlendis og er þá veitt í 
gegnum síma, tölvupóst eða Skype. Einstaklingar utan af 
landi sem eru í meðferð í Reykjavík eða eru með ættingjum 
sem eru í meðferð eru hvattir til að kynna sér hvað Ráð-
gjafarþjónustan hefur upp á að bjóða. Lögð er áhersla á að 
fólk er velkomið óháð því hvenær krabbameinið greindist 
þ.e. hvort sem það eru mánuðir eða mörg ár síðan. Einnig 
að veittur er stuðningur varðandi vandamál sem ekki eru 
beint tengd krabbameininu en eru íþyngjandi og koma upp 
á yfirborðið þegar viðkomandi greinist.  
 
Ráðgjafarþjónustan starfar í samvinnu við stuðningshópa 
Krabbameinsfélagsins og hafa sjálfboðaliðar stuðningshóp-
anna aðstöðu í húsnæðinu til að hitta sjúklinga og veita jafn-
ingjafræðslu. Náið samstarf er við krabbameinsfélög á lands-
byggðinni og þjónustuskrifstofur og fara starfsmenn Ráðgjaf-
arþjónustunnar út á land með fyrirlestra og fræðslu eftir því 
sem óskað er. 
 
Í Ráðgjafarþjónustunni starfa félagsráðgjafi og hjúkrunar-
fræðingur í fullu starfi og sálfræðingur og fleiri fagaðilar 
sem verktakar. Boðið er upp á einstaklingsviðtöl, námskeið, 



fræðslufundi og djúpslökun. Markmið fræðslufundanna er 
að fræða sjúklinga, almenning og fagfólk um krabbamein og 
hugsanleg áhrif þess á lund og líkama. Markmið námskeið-
anna er að styrkja fólk sem greinist með krabbamein og að-
standendur þess. Haldin eru námskeið í hugrænni atferlis-
meðferð þar sem tekist er m.a. á við kvíða og vonleysi. 
Einnig eru haldin sjálfstyrkingarnámskeið, námskeið fyrir 
börn sem eiga náinn ættingja með krabbamein og boðið er 
upp á samverustundir fyrir ekkla og ekkjur. Í deiglunni er 
námskeið í samstarfi við Landspítala fyrir unglinga sem 
hafa misst foreldri. Í Ráðgjafarþjónustunni er hægt að fá 
aðstoð við að afla upplýsinga um áunnin réttindi  og einnig 
er aðstoðað við að sækja um lífeyri sem fólk á rétt á og 
önnur fjárhagsleg vandamál.   
 
Þegar krabbamein greinist er eðlilegt að það valdi kvíða hjá 
viðkomandi um framtíðina, bæði hvað varðar heilsu, fjárhag 
eða ýmsa félagslega þætti. Því er mikilvægt að nýta sér þá 
aðstoð, upplýsingar og ráðgjöf sem í boði er. Við þessar að-
stæður getur verið mikil hjálp í að fara yfir stöðu sinna mála 
með aðstoð fagaðila. Gagnlegt getur verið að gera sér hug-
myndir um þá framtíð sem í vændum er og oft er hægt að 
fyrirbyggja að léttvæg vandamál valdi áhyggjum og kvíða 
eða jafnvel depurð og vonleysi.  
 
Þjónusta Ráðgjafarþjónustunnar er veitt án endurgjalds og 
er ekki síður fyrir aðstandendur og er fólk í þessum aðstæð-
um hvatt til þess að nýta sér hana.    
Nánari upplýsingar er að finna á www.krabb.is/rad . 
 

Ragnheiður Alfreðsdóttir 
hjúkrunarfræðingur 

Ráðgjafarþjónusta Krabbameinsfélags Íslands 



Mundu að ég er enn á lífi! 

 

Reynsla af því að lifa með ólæknandi, lífsógnandi 
sjúkdóm og hvað hefur jákvæð og neikvæð áhrif á 

lífsgæðin. 
 

Hér að neðan birtist úrdráttur úr lokaverkefni Kristínar S. Bjarna-
dóttur til meistaragráðu frá Háskólanum á Akureyri og Man-
chester háskóla árið 2007 en Lífið veitti Kristínu styrk til þess að 
kynna niðurstöðurnar á ráðstefnu Evrópsku líknarsamtakanna í 
Vín síðastliðið vor. Kristín er einn eigenda og starfar hjá  Hjúkrunar-
þjónustu Eyjafjarðar sem rekur Heimahlynningu á Akureyri. 
  
Sem hjúkrunarfræðingur innan líknandi hjúkrunar hef ég 
tekið eftir því að við, heilbrigðisstarfsfólkið, leggjum oft 
annan skilning í reynslu skjólstæðinganna og upplifun 
þeirra af lífsgæðum heldur en þeir sjálfir. Þar sem megin-
markmið meðferðarinnar er hins vegar að auka lífsgæði, 
fann ég brýna þörf á að skoða þessa reynslu út frá sjónar-
hóli sjúklingsins sjálfs. Markmiðið var að gefa heilbrigðis-
starfsfólki dýpri innsýn í reynsluna svo það finni til auk-
innar færni í að styðja viðkomandi einstaklinga og efla 
þannig lífsgæði þeirra. 
 
Aðferðafræði rannsóknarinnar var Vancouver-skólinn í fyr-
irbærafræði. Þátttakendur voru valdir með tilgangsúrtaki 
og litið á þá sem meðrannsakendur. Gagnasöfnun fór fram 
með djúpviðtölum við tíu einstaklinga með mismunandi 
ólæknandi, lífsógnandi sjúkdóma. Rannsóknargögnin voru 
greind í þemu. 
 



Rannsóknin leiddi í ljós að greining banvæns sjúkdóms 
hafði djúpstæð áhrif á þátttakendurna. Aukin einkenni 
minntu ítrekað á alvarleika sjúkdómsins og ollu miklum 
kvíða/tilvistarkreppu. Jákvæður hugsunarháttur, von, trú 
og tilfinningin um að hafa hlutverk hafði jákvæð áhrif á lífs-
gæðin. Mikilvægur þáttur varðandi lífsgæðin var hvort fólk-
ið naut nægjanlegrar félagslegrar þjónustu, flestum fannst 
mjög flókið og þreytandi að leita réttar síns, auk þess sem 
erfitt var að láta enda ná saman. Þörf þeirra  fyrir mannlega 
tengingu við heilbrigðisstarfsfólk var skýr og sérhæfð líkn-
andi hjúkrun á heimilum þeirra veitti mikið öryggi. Það að 
upplifa tímaleysi/áhugaleysi heilbrigðisstarfsfólks þótti hins 
vegar mjög niðurbrjótandi.   
 
Þrátt fyrir neikvæð líkamleg einkenni, og að lifa lífi sem 
,,samanstendur af því að fá slæmar fréttir”, höfðu þátttak-
endurnir djúpstæða þörf fyrir að lifa lífinu á merkingarbær-
an hátt, í samfélagi við aðra, með fókusinn á lífið en ekki á 
dauðann. 



Skýrsla formanns Lífsins, samtaka um 
líknarmeðferð, fyrir starfsárið 2008-2009 
 

Flutt á aðalfundi samtakanna fimmtudaginn 14. maí 2009. 
 
Á fyrsta stjórnarfundi nýrrar stjórnar, 25. ágúst 2008, 
skiptu stjórnarmenn með sér verkum á eftirfarandi hátt:  
Rósa Kristjánsdóttir djákni formaður, kosin til tveggja ára, 
Bryndís Gestsdóttir hjúkrunarfræðingur varaformaður, 
Guðrún Dóra Guðmannsdóttir hjúkrunarfræðingur ritari, 
Lilja Arnardóttir hjúkrunarfræðingur gjaldkeri, 
Marnhild Hilma Kambsenni sjúkraliði meðstjórnandi, 
Áslaug Arnoldsdóttir hjúkrunarfræðingur varamaður, 
Ásdís Þórbjarnardóttir hjúkrunarfræðingur varamaður og 
heimasíðustjórnandi, 
Valgerður Sigurðardóttir yfirlæknir fræðslustjóri. 
 

Stjórnarfundir voru haldnir fyrsta mánudag í mánuði kl. 
08:15 – 09:30, frá september fram í maí, samtals níu fundir 
og að auki einn undirbúningsfundur 9. febrúar.  
Fundaraðstöðu fengum við á líknardeildinni í Kópavogi og 
færum við starfsfólki þar þakkir fyrir. 
Fyrsta verkefni haustsins, daganna 18.-19. september, var 
að halda þriðja námskeiðið sem bar yfirskriftina;  Líknar-
meðferð byggð á þörf en ekki sjúkdómsgreiningu.  
Aðsókn var góð eins og á þau tvö sem áður höfðu verið 
haldin, og stóðu þau vel undir kostnaði. 
Námskeiðið var haldið að þessu sinni í Grensáskirkju og 
mæltist það vel fyrir og var því ákveðið að halda námskeið 
vorsins 2009 þar einnig. 
Árið 2008 voru samtökin 10 ára og var ákveðið að halda 
upp á það með málþingi á degi líknar 11. október 2008 í 
Hringsal LSH. Var dagskrá þess dags mjög metnaðarfull og 



fengum við m.a. til okkar góðan gest, Dagny Faksvåg 
HAUGEN, frá háskólasjúkrahúsinu í Bergen í Noregi.  
Dagny kynnti fyrir okkur þróun stefnumótunar fyrir líkn-
andi meðferð í Noregi s.l. áratug. Ég vil benda á yfirlit yfir 
fyrirlestur hennar í 2. tbl. fréttabréfs samtakanna 2008 sem 
er á vefsíðunni, lsl.is. 
Þessi dagur var útgáfudagur bæklings sem samtökin höfðu 
keypt útgáfurétt á frá Svíþjóð en Ulla Söderström læknir 
þar hafði stuðst við amerískan bækling Gone from my sight 
eftir Barböru Karnes við gerð hans.  
Íslensku þýðinguna, sem fékk heitið Að leiðarlokum, sá 
Þórunn M. Lárusdóttir hjúkrunarfræðingur um og kunnum 
við henni þakkir fyrir frábæra vinnu sem hún þáði einungis 
örlitla þóknun fyrir en bæklinginn gefa samtökin til stofn-
anna. Nú þegar hefur honum verið dreift víða um land auk 
höfuðborgarsvæðisins.  Eftir því sem ég kemst næst hefur 
hann reynst vel en gaman væri að gera á því könnun þegar 
hann hefur t.d. verið í umferð eitt ár næsta haust.  
Fleira áhugavert var til kynningar og umræðu þennan dag.  
Valgerður Sigurðardóttir yfirlæknir líknardeildar rakti tíu 
ára sögu samtakanna, Íris Hálfdánardóttir kynnti innleið- 
ingu á nýju meðferðarferli fyrir deyjandi Liverpool care 
pathway og Jón Eyjólfur Jónsson yfirlæknir kynnti hug-
myndir að nýjum leiðbeiningum um ákvörðun meðferðar 
við ólæknandi og langvinna sjúkdóma.   
Í  lokin voru svo umræður og fyrirspurnir en fundarstjóri 
var séra Gunnar Rúnar Matthíasson sjúkrahúsprestur.  
Að mínu mati var þetta góður afmælisdagur og vona ég að 
þeir sem sóttu málþingið hafi notið þess sem í boði var. 
Undirbúningur fyrir árlegt námskeiðahald samtakanna 
hófst skömmu fyrir áramót og höfðu ábendingar borist til 
okkar um að taka fyrir líknarmeðferð barna, en sú umræða 
er skammt á veg komin. Námskeiðið var haldið 26.-27. 



febrúar 2009 og endurtekið 2.-3. apríl í Grensáskirkju og 
voru þátttakendur um 60 samtals. 
Yfirskrift námskeiðsins að þessu sinni var Að hefja líknar-
meðferð og auk umræðu um líknarmeðferð barna voru til 
umræðu mikilvægi samtals læknis, sjúklings og fjölskyldu, 
siðferðileg sjónarhorn á líknarmeðferð og spurningunni um 
hvenær á að hætta á skilun hjá nýrnasjúklingum gerð skil.  
Ástandið í efnahagsmálum þjóðarinnar kom greinilega í ljós 
hjá okkur því þátttaka í námskeiðinu var um 1/3 af því sem 
venja hefur verið og því um að ræða fjárhagslegt tap fyrir 
samtökin í þetta sinn.  
Við í stjórninni gerum okkur grein fyrir því að þetta er 
veruleikinn eins og er, en erum ákveðnar í því að halda 
ótrauðar áfram með þetta meginmarkmið samtakanna þ.e. 
að stuðla að bættri menntun heilbrigðisstétta á sviði líknar- 
meðferðar. 
Aðferðir til að ná settum markmiðum geta breyst en 
aðalatriðið er að finna úrlausnir í breyttu landslagi. 
Samtökin hafa t.d. fengið fyrirspurnir um námskeiðahald 
frá landsbyggðinni og sérfélögum innan hjúkrunar og hafa 
stjórnarmenn lagt sitt að mörkum að ákveðnu marki til að 
mæta því, m.a. með því að taka þátt í námskeiði fyrir sjúkra-
liða í Reykjanesbæ haustið 2008 og innleggi á fræðslufund 
fagdeildar lungnahjúkrunarfræðinga vorið 2009. 
Úr styrktarsjóði voru veittir 4 styrkir:  
Elísabet Snorradóttir fékk 25 þúsund fyrir þýðingu á 
Liverpool care pathway ferlinu, Kirkjumálasjóður 30 
þúsund vegna Missir.is, Ásdís Björg Þórbjarnardóttir 100 
þúsund og Þórunn M. Lárusdóttir 50 þúsund vegna 
ráðstefnu og var það í raun eina þóknunin sem Þórunn þáði 
fyrir þýðingu sína á bæklingnum Að leiðarlokum. 
Tvö fréttabréf komu út venju samkvæmt, eitt á aðventu og 
svo annað nú í vor. Undirbúningur og gerð þeirra hefur 



verið í höndum Guðrúnar Dóru Guðmannsdóttur og Marn-
hildar Hilmu Kambsenni. 
Vefsíðan okkar hefur vaxið og dafnað og er það metnaður 
okkar að gera hana sem best úr garði þannig að við fylgjum 
takti tímans. Ásdís Þórbjarnardóttir hefur, í samvinnu við 
Rósu Stefánsdóttur vefhönnuð, borið þungan af henni. 
Félagar í samtökunum eru nú 214.  
Varðandi ítrekaðar beiðnir frá stjórninni um fund með heil-
brigðisráðherra um stefnumótun íslenskra stjórnvalda í 
líknarþjónustu á Íslandi, fékk Ásdís Þórbjarnardóttir það 
hlutverk frá ráðherra, að vinna að tillögum um þau mál sem 
verða síðan til umsagnar stjórnvalda. Ásdís vinnur að því í 
námi sínu í H.R. 
Að lokun langar mig að þakka ánægjulegt samstarf  innan 
samtakanna, það hefur gefið mér mikið og aukið þekkingu 
mína á líknarmeðferðinni og hversu mikilvægt er að samtök 
sem þessi vaxi og dafni. Öllum þeim sem lagt hafa lið vil ég 
þakka sérstaklega óeigingjarnt starf og bið samtökunum 
okkar Guðs blessunar. 
 

 Reykjavík, 14. maí 2009  
   Rósa Kristjánsdóttir 

formaður 
 



Stjórn Lífsins, samtaka um líknarmeðferð 

 
 F.v. Rósa Kristjánsdóttir, Bryndís Gestsdóttir, 

Áslaug Arnoldsdóttir, Lilja Arnardóttir, Ásdís 
Þórbjarnardóttir, Arndís Jónsdóttir, Oddný Fjóla 
Lárusdóttir. 

 

Formaður: 
Rósa Kristjánsdóttir, hjúkrunarfræðingur og djákni 
rosakris@landspitali.is 

Varaformaður: 
Bryndís Gestsdóttir, deildarstjóri  
Líknardeild LSH Landakoti 
bryndisg@landspitali.is 

Ritari: 
Arndís Jónsdóttir, sérfræðingur í líknandi hjúkrunar-
meðferð LSH 
arndisjo@landspitali.is 

Gjaldkeri: 
Lilja Arnardóttir, hjúkrunarfræðingur 
Geisladeild LSH 
liljarn@landspitali.is 



Meðstjórnendur: 
Ásdís Þórbjarnardóttir, hjúkrunarfræðingur 
Hjúkrunarþjónustan Karitas 
asdis@karitas.is 

Áslaug Arnoldsdóttir, hjúkrunarfræðingur 
Gjörgæsludeild LSH 
aslaug88@yahoo.com 

Oddný Fjóla Lárusdóttir, sjúkraliði 
Lungnadeild LSH 
oddnylar@landspitali.is 

Fræðileg ráðgjöf: 
Valgerður Sigurðardóttir, læknir  
Líknardeild Kópavogi  
valgersi@landspitali.is 

 

 



Jesús Maríuson, ljóð Jóhannesar úr Kötlum 
 
 

 
 
 
 
 

Jesús sonur Maríu er bezti bróðir minn: 
hann býr í hjarta mínu 
-þar kveikir hann í rökkrinu rauða margt eitt sinn 
á reykelsinu sínu. 
  
Og jafnan þegar allir hafa yfirgefið mig 
og enginn vill mig hugga 
þá birtist hann sem stjarna í austri og sýnir sig 
á sálar minnar glugga. 
  
Og þó hef ég ei beitt slíkum brögðum nokkurn mann: 
ég hef brennt á vör hans kossinn 
og hrækt síðan á nekt hans og nítt og slegið hann 
og neglt hann upp á krossinn. 
  
En hvað svo sem ég geri er hann mín eina hlíf 
er hrynur neðsta þrepið 
því hvað oft sem hann deyr þá er eftir einhvert líf 
sem enginn getur drepið. 
  
Og Jesús sonur Maríu mætir oss eitt kvöld 
sem mannlegleikans kraftur: 
æ vertu ekki að grafa ´onum gröf mín blinda öld 
-hann gengur sífellt aftur. 
 

 



 

Samvera á aðventu 
þar sem minnst er látinna ástvina 

 
Grensáskirkju, fimmtudaginn 10. desember 

nk., kl. 20.00 
 

Hugvekja, tónlist, minningarstund 
Veitingar í lok samverunnar  

 
 
 

Umsjón:  

Rósa Kristjánsdóttir, djákni  
Sr. Guðlaug Helga Ásgeirsdóttir 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samtökin óska þér og fjölskyldu þinni  
gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári 
 
 
 

 
Lífið, samtök um líknarmeðferð 
Líknardeild LSH 
Kópavogsbraut 5-7 
200 Kópavogi 
www.lsl.is 
 


