
Live Landsmót ÆSKÞ 14. nóv 2020. 

Skýrsla landsmótsstjóra. 

Landsmót ÆSKÞ á ári hverju á sér langan aðdraganda og undirbúningstíma 
sem hefst á því að dagsetning og staður er kynntur við lok Landsmóts árið 
áður. Landsmót 2020 var áformaði 30. okt - 1. nóv 2020 á Sauðárkróki.

Eins og gefur að skilja átti heimsfaraldur COVID-19 eftir að setja mark sitt á 
undirbúning mótsins sem leiddi af sér nýja gerð Landsmóts ólíka nokkru því 
sem áður hefur verið.


Mótsnefnd 
Mótsnefnd ÆSKÞ 2020 var skipuð fólki sem tókst á við þetta erfiða og 
óvenjulega verkefni af innblæstri og örlæti á tíma sinn og orku. Í mótsnefnd 
störfuðu: Aldís Elva, Anna Lilja, Berglind, Daníel Ágúst, Jens Elí, Katrín Helga 
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og Konný Björg. Ásamt nefndarfólki önnuðust umsjón mótsins Jónína Sif, 
framkvæmdarstjóri ÆSKÞ og Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir, Landsmótsstjóri og  
Kristján Ágúst Kjartansson sem tók við hlutverki Landsmótsstjóra í 
september.


Undirbúningur 
Snemma árs 2020 skall á heimsfaraldur covid-19 en undirbúningur 
Landsmóts hélt áfram í þeirri von að það ástand sem því fylgdi yrði yfirstaðið 
áður en að Landsmóti kæmi í lok október. Um haustið voru enn 
samkomutakmarkanir í gildi í samfélaginu en 8. sept. fengust þau svör frá 
embætti sóttvarnalæknis að heimilt væri að halda mót með allt að 200 
þátttakendum þar sem gætt væri að sóttvörnum og miðaðist undirbúningur 
þá enn við það að haldið yrði lítið mót á Sauðárkróki. En heimsfaraldurinn 
hélt áfram að láta finna fyrir sér og versnuðu aðstæður aftur mjög fljótt. Áður 
en september leið var ljóst að ekki yrði ráðlegt eða leyfilegt að halda mót 
með hefðbundnu sniði síðar á misserinu.

Við undirbúning móts sem þessa eru gjarnan gerðar fleiri en ein áætlun til 
vara til að bregðast við óvæntum uppákomum. Í september var því fókusinn 
settur á plan b sem var Landsmót sem færi þannig fram að ákveðnir 
sameiginlegir liðir dagskrár færi fram í gegnum fjarfundarbúnað og aðrir liðir 
færu fram í heimabyggð hvers þátttökufélags fyrir sig. Þátttakendur tengdust 
þannig vítt og breytt um landið og nytu og leggðu fram atriði í sameiginlega 
útsendingu og þess á milli tækju þátt í viðburðum sem leiðtogar í þeirra 
söfnuði önnuðust.

Því miður héldu aðstæður til samkomuhalds áfram að versna og ekki reyndist 
lengur hægt að kalla saman ungmenni í heimabyggð og í flestum hlutum 
landsins voru æskulýðsfundir haldnir rafrænt eða lágu niðri. Því var ákveðið 
að útfæra Landsmót sem alfarið færi fram í gegnum fjarfundarbúnað án 
nokkurrar hópamyndunar og ungmenni tengdust mótinu heiman frá sér.
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Dagskrá 
Sett var upp metnaðarfull dagskrá á laugardegi frá klukkan 11 til 18. 
Mótsnefnd ásamt þeim fjölmörgu sem lögðu sitt að mörkum við undirbúning 
og framkvæmd eiga skilið bestu þakkir og hrós fyrir frammistöðu sína í þessu 
nýja og óreynda verkefni.

Live Landsmót fór fram í gegnum Zoom og samanstóð af bæði 
dagskrárliðum í beinni útsendingu og liðum sem voru fyrirfram teknir upp. 
Dagskrá hófst á ávarpi og mótssetningu Biskups. Því næst annaðist sr. Eva 
Björk Valdimarsdóttir helgistund og Ásta Elínardóttir spilaði á hljóðfæri. Eftir 
það tók við fræðslustund í umsjón sr. Sindra Geirs Óskarssonar sem fjallaði 
um samskipti, við okkur sjálf, náungann og umhverfið og Guð. Klukkan tólf 
var svo komið að rafrænu hópastarfi þar sem þátttakendur gátu valið úr 
fjölda sýndarherbergja og tekið þátt í ýmiskonar leikjum og starfi. Að loknu 
hópastarfi hófst stærðarinnar ratleikur þar sem notast var við Goosechase 
forritið og stillt þar upp fjölda verkefna, þrauta og leikja sem þátttakendur 
gátu leyst í nærumhverfi sínu og fengið fyrir það stig og unnið til verðlauna. 
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Klukkan fjögur var svo komið að spurningakeppni sem fór fram í beinni 
útsendingu. Spyrlar voru Katrín Ragna Jóhannsdóttir og Bjarki Birgisson. 
Verðlaun fyrir ratleik og spurningakeppni voru gjafakort í versluninni 
Spilavinir. Berlind Hönnudóttir stýrði því næst kvöldvöku í beinni útsendingu 
og naut til þess aðstoðar Sóleyjar Öddu og Aldísar Elvu. Tónlistarmaðurinn 
Svavar Knútur kom fram og flutti tónlist og færði ungmennunum 
hvatningarorð. Sigurður Óskar stýrði heimaleikfimi í léttum dúr á 
kvöldvökunni og hitaði mannskapinn upp fyrir lokagesti kvöldvökunnar sem 
voru bræðurnir Jón Jónsson og Friðrik Dór sem settu stuðið í hæsta gír með 
tónlist, glensi og spjalli við þátttakendur. Dagskránni var svo lokað með 
helgistund í umsjá sr. Dags Fannars Magnússonar og mótsslit 
landsmótsstjóra, þar sem tilkynnt var um Landsmót ÆSKÞ 2021 á 
Sauðárkróki.


Að lokum 
Framkvæmd Live Landsmóts tókst í alla staði vel og dagskrá og þátttaka fór 
fram úr vonum þrátt fyrir erfiðar aðstæður í samfélaginu og óreynt 
fyrirkomulag. Með þessu Landsmóti eignaðist ÆSKÞ og þau sem að því 
stóðu mjög mikla nýja reynslu sem mun nýtast við nýsköpun í starfi og næstu 
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Landsmót jafnvel þegar heimsfaraldur verður yfirstaðinn. Samvinna nefndar, 
framkvæmdarstjóra og landsmótsstjóra einkenndist af gleði, lipurð og 
bjartsýni og velvild og stuðningur innan og utan Kirkjunnar var víða 
auðsýndur. Öll þau sem komu að undirbúningi og framkvæmd mótsins eiga 
mínar bestu þakkir. Þeirra framlag og vinna skilaði sér í farsælu móti sem 
hægt er að minnast með stolti. 


Kristján Ágúst Kjartansson

Landsmótsstjóri ÆSKÞ 2020
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