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Hvatning Soroptimista
Sýnum drenglyndi og verum einlægar í vináttu.
Verum reiðubúnar til hjálpar og þjónustu.
Setjum markið hátt og vinnum störf okkar með
sæmd og ábyrgðartilfinningu.

Markmið Soroptimista
Að vinna að bættri stöðu kvenna.
Að gera háar kröfur til siðgæðis.
Að vinna að mannréttindum öllum til handa.
Að vinna að jafnrétti, framförum og friði,
með alþjóðlegri vináttu og skilningi.

Soroptimistar skulu beita sér fyrir:
Að veita þjónustu í heimabyggð, heimalandi
og á alþjóðavettvangi.
Að taka virkan þátt í ákvarðanatöku hvarvetna
í þjóðfélaginu.

Ritstjórnarpistill

Uppi í tré: Ragnheiður Ólafsdóttir og Margrét Eyfells,
Frá vinstri: Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir, Sigrún Fanney 
Sigmarsdóttir, Sigríður Ágústsdóttir  og Hólmfríður Andersdóttir.
Á myndina vantar Erlu Hólmsteinsdóttur. 

Þetta blað er það síðasta sem við Akureyrarsystur ritstýrum og má 
með sanni segja að þessi tvö ár hafi liðið ótrúlega hratt. Við vorum 
spenntar í upphafi að taka við þessu verkefni og höfum unnið það af 
mikilli ánægju og hafa ritstjórnarfundirnir verið bæði skemmtilegir og 
markvissir. 
Við höfum fundið hvað samheldnin og gleðin við að hittast er mikil 
og sömuleiðis samkenndin og hlýjan. Við horfum allar í sömu átt og 
því hlýtur það að marka fundina okkar. Við setjum markið hátt, notum 
hvatninguna og vinnum að markmiðunum hver á sinn hátt en þó allar 
saman. Við erum einlægar í vináttu, drenglyndar og látum gott af okkur 
leiða.
Þegar sú spurning er lögð fram hvort starfið/veran í klúbbnum sé ekki 
íþyngjandi þá er svarið að það sé það svo sannarlega ekki, því bara 
það að mæta á fundi gefur mikla fyllingu í lífið. Hlýjan og systraþelið 
sem einkennir starfið er nær áþreifanlegt OG því erum við stoltar, 
glaðar og ánægðar bjartsýnis-systur.
Við þökkum ykkur kæru systur fyrir allt það fjölbreytta efni sem þið 
hafið sent í blöðin sex. Jafnframt óskum við nýju ritnefndinni alls hins 
besta í störfum sínum og hlökkum til að fá blöðin frá henni inn um 
bréfalúguna.
Megi veturinn verða ykkur ánægjulegur og við hittumst vonandi sem 
flestar á Selfossi.                                                                    

Ritnefndin.
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Á meðan ég slæ þessar línur á lyklaborðið geisar norðlensk stórhríð utan við gluggann og skekur hávaxin trén, sem 
alla jafna gleðja og skýla. Ég hnipra mig inn í hlýja peysu, drekk heitt kakó, furða mig á snöggum umskiptunum í 
veðrinu og læt hugann reika.
Um þetta leiti fyrir tveimur árum var starf mitt sem forseti Landssambandsins að hefjast. Nú horfi ég til baka og undrast 
hve fljót þessi ár hafa verið að þjóta hjá. Ég rifja upp ljóðlínur Jónasar Hallgrímssonar  úr kvæðinu Ísland og spyr mig; 
„... Höfum við gengið til góðs götuna fram eftir veg ...“?  Við vegamót er þörf að spyrja spurninga af þessum toga, líta 
til baka og meta hvernig réttri stefnu verði best haldið.
Þessi tvö ár hafa fært mér margvísleg viðfangsefni, sem ég hef reynt að sinna samkvæmt bestu vitund og með hags-
muni samtakanna okkar að leiðarljósi. En ég hef ekki verið ein, síður en svo. „Engin keðja er sterkari en veikasti hlek-
kurinn“. Það er lán samtakanna okkar að til ábyrgðarstarfa hafa valist duglegar, klárar og vel skipulagðar konur sem 
ekki hafa legið á liði sínu, í þágu Soroptimista. Þetta á bæði við um konur í stjórn og þær sem setið hafa í nefndum á 
vegum Landssambandsins. Árangur starfa þeirra má m.a. finna í uppfærðum og endurskoðuðum gögnum á vefnum 
okkar, nýjum starfsgreinalykli, nýrri handbók sem kynnt verður á haustfundinum, virkri uppfærslu félagatalsins, veittum 
skólastyrkjum, fræðslu og fjölgun PFR skýrslna til SIE, og tilveru hóps okkar á „Facebook“ svo nokkuð sé nefnt af því 
sem systur hafa áorkað fyrir samtökin okkar. Allar eiga þær þakkir skildar fyrir vinnuframlag sitt, góða samvinnu og 
frábær kynni.
Ég hef sótt fundi og þing erlendis fjórum sinnum á þessum tveim árum. Fundasókn á erlendan vettvang getur verið 
nokkuð ströng vinna en þar gefast einnig góð tækifæri til að mynda og efla tengsl. Slík tengsl geta svo orðið upphaf 
að árangursríkri samvinnu.   
Það er heilmikil menntun í því fólgin að kynnast verkefnum Soroptimista erlendis, aðferðum og verklagi við fram-
kvæmd þeirra. Á því sviði eigum við enn ýmislegt ólært, ekki síst við að tengja verkefnin okkar með skýrum hætti við 
verkefnakjarna samtakanna. 
Við getum verið stoltar af að tilheyra alþjóðahreyfingu sem hefur það að markmiði að bæta kjör kvenna og barna, að 
bæta menntun fátækra stúlkna svo þær geti átt von um betra líf.
Fullnægjandi árangri til lengri tíma náum við þó ekki nema endurnýjun og fjölgun félaga eigi sér stað. Það gerist ekki 
nema með virkri félagaöflun. Hún skilar ekki árangri nema við gætum þess að samtökin okkar séu ungum konum ætíð 
aðlaðandi vettvangur til að sameina krafta sína á. Þær finni að samtökin okkar eru áhugaverður félagsskapur fyrir 
ungar duglegar nútímakonur sem leita farvegs fyrir hugðarefni sín og frítíma.
Höfum ætíð í huga að við sjálfar erum „andlit“ samtakanna. Höldum því áfram að vinna öll störf með sæmd og 
ábyrgðartilfinningu. 

Nú er óveðrið gengið niður og þankahríð undirritaðrar einnig – í bili. 
Þakka ykkur sem fylgduð mér eftir.

Hittumst heilar á haustfundinum á Selfossi og „höfum gagn og gaman saman“.
Hafið allar heila þökk fyrir samstarf og góð kynni. Megi starfsánægja og góður árangur verða af verkum okkar um 
ókomna tíð.

      Kært kvaddar,
      Ingunn Ásdís Sigurðardóttir
      Forseti 2010 - 2012

 

Kæru systur
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Haustsins friður hefur völd,
hægt ég feta veginn.
Reifast flest í rökkurtjöld
- ríkir hljóður treginn.

Sumarið er senn á braut,
sólskin þess og gróður.
Vinning lítinn víst ég hlaut
- vex því hægt minn sjóður.

Langir dagar liðu hjá
ljóss- og auðnugjafar.
Er nú flest með eftirsjá
- ýmsu er stefnt til grafar.

Verpast sandi vina-spor,
verður klökkvi í rómi.
Lömbin, er  sér léku í vor
lúta grimmum dómi.

Föstudaginn 8. júní, kl. 17.00 var lagt af stað frá Húsavík í rútu 
frá Fjallasýn og ekið suður dali þar sem tvær systur og einn 
maki bættust í hópinn. Voru þá systur orðnar átján og makar 
fjórtán. Smá stopp var gert í Mývatnssveit en síðan ekkert fyrr 
en á Kaffi Egilsstöðum en þar var snæddur kvöldverður. Svo 

var ekið um Öxi til Djúpa-
vogs með smá útúrdúr inn 
í Fossárdal sem gengur 
suðaustur úr Berufirði. Á 
leiðinni fengum við fróð-
legar og skemmtilegar 
sagnir frá fyrri tíð sem 
Svandís fararstjóri flutti 
okkur en fleiri lögðu líka 
orð í belg.

Á Djúpavogi gistu flestir í húsnæði sem áður var heimavist en 
færri á Hótel Framtíð.

Árla var risið upp á laugardagsmorgun og eftir nauðsynleg 
morgunverk var farið að huga að Papeyjarferð. Farið var í 
tveimur hollum og lagði fyrra hollið af stað með ferjunni kl. 9 en 
þau sem eftir urðu fóru í skoðunarferð um Djúpavog en fóru svo 
út í eyju kl. 13. Fyrri hópurinn fór svo í land með þeirri ferð og í 
skoðunarferð um Djúpavog á eftir.
  Þegar til Papeyjar kom 
var gengið upp að vit-
anum undir leiðsögn 
fararstjóra Papeyjar-
ferða. Þaðan var 
haldið í kirkjuna og svo 
að húsi því þar sem 
Svandís og Kristján 
ráða ríkjum. Þar beið 
okkar kaffi, kleinur 
og hjónabandssæla í boði þeirra. Eftir næringu og hvíld lögðu 
þeir sem áhuga höfðu aftur af stað í göngutúr um eyna undir 

leiðsögn Svandísar sem þarna er uppalin 
og þekkir hvern krók og kima.

Um kvöldið var ágætur kvöldverður 
snæddur á Hótel Framtíð. Um hádegi á 
sunnudag var haldið af stað heim eftir 
tveggja tíma skoðunarferð um þorpið þar 
sem kíkt var á ýmis söfn og sýningar. 
Ekið var beint til Fáskrúðsfjarðar og stoppað 
þar í sjoppu og svo ekkert aftur fyrr en í 
Jarðböðunum í Mývatnssveit um hálf sjö.

Þessi ferð var mjög vel lukkuð og sérstaklega gaman og fróðlegt 
að koma í Papey og fá svona góða leiðsögn þar og raunar alla 
leiðina. Veðrið var bara gott þótt ekki væri neitt átakanlega hlýtt. 
 
Hafi allir þökk sem að þessari ferð stóðu.  
Fyrir hönd ferðanefndar

Guðlaug Sigmarsdóttir 

Haustljóð
Björkin fellir blöðin sín,
blómin fölna og deyja.
Vaxa skugga, varmi dvín,
vindar stráin beygja.

En á bak við eitt og allt
einhver kraftur ríkir,
sem að rökkrið rýfur svalt
og raunir allar mýkir.

Ef við geymum yl og vor
inn við hjartarætur.
Völdum gróðri vefjast spor
- veitast raunabætur.

Því skal bera höfuð hátt
í  hausts- og vetrarstríði,
sækja fram í sólarátt
- þá sigrast böl og kvíði.

Jórunn Ólafsdóttir 
frá Sörlastöðum

Jórunn Ólafsdóttir fæddist á Sörlastöðum í Fnjóskadal 8. maí 
1920.  Foreldrar hennar voru hjónin Guðrún Ólafsdóttir og 
Ólafur Pálsson ábúendur þar.
Jórunn ólst upp á fæðingarstað sínum og var þar búsett til 36 
ára aldurs. Hún vann á búi foreldra sinna að frátöldum árunum 
1939-42 er hún stundaði nám við Gagnfræðaskóla Akureyrar.  
Eftir lát móður sinnar 1956 fluttist hún til Akureyrar með föður 
sínum og bróður og hélt heimili fyrir þá eftir því sem heilsan 
leyfði, en hún dvaldist langdvölum á Kristneshæli  vegna veik-
inda á árunum 1957-1964.  Síðasta áratug ævi sinnar var Jórunn 
heimilismaður á Elli- og hjúkrunarheimilinu Grund í Reykjavík 
og þar lést hún 1. febrúar  árið 2000.
Jórunn var í mörg ár formaður Sjálfsvarnar, félags sjúklinga á 
Kristneshæli, og tók mikinn þátt í félagsstarfi SÍBS.  Þá lagði 
hún bindindismálum lið og gegndi trúnaðarstörfum fyrir Dýra-
verndunarfélag Akureyrar.  Hún fékkst töluvert við ritstörf og 
birti ljóð, sögur og greinar í blöðum og tímaritum.  Ein bók kom 
út eftir hana, ljóðabókin Beitilyng, 1973.

Soroptimistaklúbbs 
Húsavíkur og nágrennis

Auga tímans

Bæjarhús og kirkja í Papey

Leiðsögumenn

Austurferð 
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Fjórir íslenskir Soroptimistar tóku þátt í Norrænum vinadögum í Luleå 
í  sumar.  Þetta voru Ingunn Á. Sigurðardóttir forseti, Mjöll Flosadóttir 
verðandi forseti, Margrét Arnórsdóttir 2. varaforseti og Kristín Einars-
dóttir fyrrverandi forseti. 

Alls sóttu vinadagana 105 Soropti-
mistar frá 11 löndum. Við mættum  á 
fimmtudegi þar sem fyrir hádegi 
á föstudeginum átti að vera  for-
setafundur og síðdegis fundir 
vinnuhópa undir stjórn Evrópu-
forseta, Kathy Kaaf frá Þýskalandi, 
og Ullu Madsen, Danmörku, 
verðandi forseta SIE. Forseta-
fundinn sóttu Ingunn, Margrét og 

Mjöll. Fyrir fundinn höfðu landssamböndin sent inn ýmsar upplýs-
ingar m.a. um fjölda systra, klúbba ofl. Nilgun Özler frá Tyrklandi, 
fyrrverandi formaður útbreiðslunefndar SIE, hafði tekið saman upp-
lýsingarnar og sýndi fimm ára þróun félagafjölda innan norrænu sam-
bandanna.  Ísland er eina landið af Norðurlöndunum þar sem Soro-
ptimistum fjölgar. Hinar þjóðirnar standa frammi fyrir því að þurfa að 
leggja niður klúbba, þar sem ekki tekst að viðhalda lágmarksfjölda.  
Rætt var um framtíð Norrænu vinadaganna – hvort ætti að halda þeim 
áfram eða ekki? Eftirfarandi var samþykkt;
- Halda áfram að vera með Norræna vinadaga.
- Fyrirlestrar á laugardeginum verði „gæða” fyrirlestrar.
- Fundur forseta verði eftir hádegi á föstudeginum, m.a. til að draga 
  úr kostnaði.
- Bjóða Soroptimistum Eystrasaltsríkjanna að koma á Norræna 
  vinadaga.
- Hjálpa þeim að leita styrkja til að mæta á Norræna vinadaga.
- Ekki hækka þátttökugjöldin á Norrænu vinadagana þess vegna.

Eftir hádegið störfuðu  vinnuhópar undir stjórn  Kathy Kaaf og Ullu 
Madsen.  Þar var rætt um „Samskipti inná við og útá við“, mansal  og 
„Twinning“ verkefni.  Margt fróðlegt kom þar fram.  Á föstudagskvöld-
inu var farið í skemmtilega siglingu um skerjagarðinn í miðnætursólinni. 

Formleg dagskrá hófst á 
laugardagsmorgun eftir 
að kveikt var á kertum 
og gestir  boðnir velkom-
nir. Síðan var boðið upp 
á söngatriði „Snapsak-
edemi“ frá Háskólanum 
í Luleå.  Þema Norrænu 
vinadaganna var „Tækni 
og heilsa“. Erindi voru 
flutt af nemendum og 
prófessorum við Tækni-
háskólann í Luleå. Fjallað 

var um „eHealth”, þ.e. hvernig hægt er að auka öryggi sjúklinga með 
öflun og miðlun upplýsinga á lokuðu neti sem heibrigðisstarfsfólk á 
þessu dreifbýla svæði hefur lagað að aðstæðum, með hugvitssam-

legum hætti. Framfarirnar byggjast ekki síst á framkvæmd rannsókna 
og niðurstöðm þeirra þ.e. ekki þarf að flytja sjúklinginn um langan 
veg þar sem unnt er að rannsaka og senda sýni rafrænt og fá 
svör rafrænt til baka. Þannig nýtist tæknin með nýjum hætti í heil-
brigðismálum. Kynntur var hjólastóll sem getur stýrt sér sjálfur og 
skynjar þá fyrirstöðu sem er fyrir, einnig var fjallað um dettni eldra 
fólks, rannsókn á því sviði o.fl.  
 
Eftir hádegið fengum við að hlýða á undurfagran söng samísku 
söngkonunnar Anja Storelv. Þar 
á eftir var komið að erindi Hanne 
Jensbo, Danmörku, fráfarandi  
alheimsforseta. Hún fjallaði um 
verkefni sitt „Education to lead“, 
og benti m.a. á  mikilvægi þess 
að til að verða góður stjórnandi 
þarf viðkomandi að fá góðar 
leiðbeiningar. Hún hvatti okkur til 
að nútímavæða okkur og horfa í 
eigin barm, athuga hvort við getum 
breytt einhverju hjá okkur, þróað 
okkur áfram – ekki bara vera 
í gamla farinu. Þá var komið 
að Kathy Kaaf. Hún bauð til 
Evrópuþings í Berlín 12.-14. júlí 
2013. Yfirskrift þingsins  verður 
“Visions of Paradise“ – Soro-
ptimists Go for Water and Food. Sjá nánar á heimasíðunni http://
www.soroptimist.waterandfood.eu/en/index.html. Sigrid Ag, forseti 
norska landsambandsins flutti erindið „Soroptimist makes difference“ 
– sagði hún frá afar áhugaverðu verkefni þeirra í Moldávíu. Ulla Mad-
sen, kynnti þema sitt  sem Evrópusambandsforseta: Það er „Lets 
go green“.  Nilgun Özler, 
Tyrklandi, bauð til alheims-
þings í Istanbul í Tyrklandi 
9.-12. júlí 2015 og er það í 
20. skipti sem alheimsþing 
verður haldið. Hægt er að 
nálgast frekari upplýsingar 
á heimasíðunni http://www.
si- istanbul2015.org/ in-
dex0.php. Að lokum bauð 
Hjördis Hansen forseti 
danska landssambandsins 
til næstu Norrænu vinadaga, sem verða haldnir 13.- 15. júní að Hótel 
Legolandi í Billund, í umsjón Soroptimistaklúbbsins í Grindsted-Billund. 
Hvet ég allar systur til mæta á þessi þing.
Í lok fundarins sameinuðust systur til myndatöku til að styðja við 
baráttu EWL (European Women’s Lobby’s) gegn vændi á íþrótta-
viðburðum eins og t.d. Ólympíuleikunum í London og heims-
meistarkeppninni í knattspyrnu í Ukrainu 2012, með því að þátttak-
endur lyftu rauðum spjöldum og sögðu „ við segjum NEI við vændi í 
kringum íþróttaviðburði“.

Norrænir vinadagar
14.-17. júní í Luleå, Svíþjóð

Fulltrúar Íslands, talið frá vinstri Margrét 
Arnórsdóttir, Mjöll Flosadóttir, Kristín 
Einarsdóttir og Ingunn Ásdís Sigurðardóttir

Hér má sjá forseta norrænu Soropti-
mistasambandanna, auk þess núveran-
di, verðandi og fráfarandi forsetar Evró-
pusambandsins, talið frá vinstri- Ingunn 
Ásdís Sigurðardóttir, Ísland - Hjördis 
Hansen, Danmörk - Anita Westerström,  
Svíþjóð - Ulla Madsen, verðandi forseti 
SIE, Danmörk - Kathy Kaaf, forseti SIE, 
Þýskaland - Eliane Lagasse, fráfarandi 
forseti SIE, Belgíu - Hanneie Teir, Finn-
land - Sigrid Ag, Noregur

Á siglingu á föstudagskvöldinu , frá vinstri - Kathy 
Kaaf, - Helena Lilja, 1 varaforseti, sænska land-
sambandsins Mjöll Flosadóttir - Ingunn Ásdís Sig-
urðardóttir - Eliane Lagasse

Verðandi forsetar, Svíþjóðar, Íslands og Dan-
mörkur. Birgitta Hansson - Mjöll Flosadóttir - 
Ellen Hansen 

Framh. á næstu síðu



Um kvöldið var svo hátíðarkvöldverður þar sem ný vináttubönd voru mynduð 
um leið og styrkt voru eldri vináttubönd. Ingunn forseti þakkaði móttökurnar 
fyrir hönd okkar íslensku þátttakendanna og afhenti sænska forsetanum 
klukku sem var sett í kort af Íslandi.  
Á sunnudeginum var boðið uppá þrjár mismunandi ferðir sem hver og ein 
var áhugaverð. Þetta voru: Gammelstad Churh Town, Stórifoss í Alvsbyn, 
einn af stærstu fossum í Evrópu, og síðast en ekki síst heimsókn á Sama-
slóðir og í Tréhótel í Harads, einstakt hótel þar sem herbergin eru staðsett 
uppi í trjánum.

Þetta er norræna “mafían”. Allar þessar 
flottu systur hafa verið framarlega í Soropti-
mistahreyfingunni í sínu heimalandi - sem 
og hjá Evrópusambandinu. Frá vinstri talið 
eru  Marja-Leena Puntila, Finnland, Lis 
Randrup, Danmörk, Kristín Einarsdóttir, 
Ísland, Inger Björnstad, Noregi, Ann-Christine 
Söderlund, Svíþjóð, Lisbeth Hass, Danmörku

Mótmæla vændi á íþróttaviðburðum.

Hér er mynd af tréhúsunum.

Norrænir vinadagar framh. af bls.5

  af glæsilegum systrum á 
  Landssambandsfundi
  í Mosfellsbæ 28. apríl 2012

Svipmyndir
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Einn af okkar stóru fundum er sendifulltrúafundur Evrópusambandsins, 
SI/E, sem að þessu sinni var haldinn í Búdapest í Ungverjalandi. 
Sendinefnd Íslands var samkvæmt venju tveir sendifulltrúar Sigríður 
Þórarinsdóttir, Snæfellsnesklúbbi og Margrét Helgadóttir, Hafnar-

fjarðar- og Garðarbæjarklúbbi, 
forsetinn okkar, Ingunn Á Sig-
urðardóttir, Skagafjarðarklúbbi 
og varasendifulltrúi á síðara 
ári, Laufey G Baldursdóttir, 
Akureyarklúbbi.  

Á fundinum var líka Hafdís 
Karlsdóttir, Kópavogsklúbbi, 
fjárhagsstjóri hjá Evrópu-

sambandinu. Það fór afar margt markvert fram á 
fundinum og einnig utan hans. Kynningin á sam-
bandinu var áhugaverð og gaman að sjá allar þessar 
konur sem safnast þarna saman frá Evrópu og 
Afríku. Soroptimistar láta gott af sér leiða og eru 
óþreytandi við að finna ný og verðug verkefni, 
við getum verið stoltar. Eins og hér heima voru 
söluborð utan við fundarsalinn þar sem hægt 
var að kaupa alls konar varning sem konur 

höfðu tekið með sér að heiman. 
Systur frá Rúanda voru dug-
legar við söluborðið og að kynna 
friðarhlaupið.

Hafdís okkar stóð þarna við 
eitt kaffiborðið og seldi sjávar-
leðurblóm í allavega litum með 
merkinu okkar, það rann út eins 
og heitar lummur 

Á síðasta sendifulltrúafundi sem var á 
Sikiley kynntist Ingunn forseti, Sabahat 
Lleshi, formanni Prishtina klúbbsins í 
Kosovo sem er annar af tveimur klúbbum 
í Kosovo. Þessi kynni leiddu til þess að 
Ingunn, valdi að styrkja Prishtina klúbbinn
úr forsetasjóðnum. Þetta voru 750 
evrur (110 þús. ísl. kr) sem nýttust vel 
í að koma af stað verkefninu „I am not 
a plastic bag”. Fimm hundruð taupokar 
voru saumaðir fyrir þessa upphæð þeim 
dreift í mismunandi búðir og seldir í heima-
héraði klúbbsins. Markmiðið er að 
pokarnir verði seldir allsstaðar í Kosovo 

og herferð fari af stað 
til að minnka notkun á 
plastpokum. Í leiðinni skapar þetta vinnu fyrir þurf-
andi konur í Prishtina-héraði. Ingunn hitti Ferdane
Efendija, formann Gjakova-klúbbsins sem er hinn 
klúbburinn í Kosovo, en þetta árið hafði sá klúbbur
fengið ferðastyrk SI/E. Ferdane færði Ingunni 
taupoka, úr fyrstu framleiðslu, var hann merktur 
m.a. með soroptimistamerkinu þar sem bætt var 
inná, ÍSLAND.

Á  heimleiðinn frá Budapest var flogið í gegnum 
Amsterdam, þar var fjögurra klukkustunda bið. Þar 
beið okkar yndisleg systir og mikill Íslandsvinur, 
Inge van der Blom úr vinaklúbbi Skagafjarðar, Alphen 
aan den Rijn. Fór hún með okkur á huggulegan 
stað til að bíða og vera með okkur. Svona getur það 
verið gott að vera Soroptimisti.

Laufey Baldursdóttir, Akureyri.

  af glæsilegum systrum á 
  Landssambandsfundi
  í Mosfellsbæ 28. apríl 2012

Fréttir af sendifulltrúafundi
Evrópusambandsins, SI/E í Búdapest

Í april s.l. fórum við nokkrar Soroptimistasystur til að afhent ýmsar 
gjafir til Heilsugæslustöðvarinnar á Egilsstöðum.
Yvette Lau sjúkraþjálfari tók á móti beinagrind sem notuð verður í 
starfi sjúkraþjálfara og Halla Eiríksdóttir hjúkrunarfræðingur tók á 
móti styrk til útgáfu bæklings um HAL, hópur aukinna lífsgæða. Bækling-
urinn ber nafnið „Hefur þú velt fyrir þér lífsstíl þínum“? og leiðbeinir hann 
okkur um hvernig við getum sjálf aukið ábyrgð á heilsu okkar með 
hollum lifnaðarháttum. Auk þess býður HAL upp á stuðning til að 
ná þeim markmiðum sem maður setur sér varðandi góða heilsu og 
hollan lífsstíl. Svo tók Gunnþóra ljósmóðir á móti sérstökum púða 
sem er til stuðnings fyrir ófrískar konur þegar þær eru í nálastungu-
meðferð hjá henni.

Fréttir úr starfi
      Soroptimistaklúbbs Austurlands
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Á Bakka býr systir okkar Ólöf og þar eigum við gróðurreit sem við setjum niður plöntur á hverju vori. Í 
klúbbnum okkar hefur skapast sú hefð að halda maífundinn á Bakka. Í vor stakk systir í klúbbnum upp á 
því að halda messu um leið og við gróðursettum í reitnum okkar. Hugmyndin þótti góð og stungið var upp 
á 19. júní, Kvenréttindadeginum. Mikil eftirvænting greip um sig meðal systra og ákveðið var að auglýsa 
í útvarpinu sérstaka kvennamessu í tilefni dagsins.                                                                                                               

Dagurinn rann upp, auglýsingar um messuna voru lesnar í hádegisútvarpinu 
og þegar líða tók á daginn renndu systur af stað úr bænum. Að þessu sinni 
gróðursettum við um 140 plöntur, aðallega birki- og grenitré, með góðri hjálp 
eiginmanna og barna. 

Klukkan 20:00 hringdi Ólöf kirkjuvörður klukkunum. Sigríður Ágústsdóttir for-
maður sagði frá Soroptimistahreyfingunni og okkar góða starfi, kórinn hennar 
Solveigar Láru söng undir stjórn Sigrúnar Magneu organista og systur úr 
Akureyrarklúbbnum sáu um ritninga- og bænalestur. 

Sungnir voru léttir sálmar og allt inntak var helgað konum. Predikun Solveigar 
Láru fjallaði um brauðstrit konu í Afríku og þrá hennar til menntunar og var 
sótt til bókar hennar, Augliti til auglitis.  Trúarjátninguna las systir og var það 
Trúarjátning konu eftir sr. Hildi Eir Bolladóttur, mjög falleg og í anda kvöldsins.  
Kirkjan ómaði af söng og stundin var falleg, sterk og friðsæl.
Skemmst er frá því að segja að fullt var út úr dyrum og kvöldið einstaklega 
fallegt. Við héldum heim með frið og fögnuð í hjörtum okkar. 

Næsta dag var sr. Solveig Lára kosin vígslubiskup á Hólum í Hjaltadal. Hún 
var vígð til embættis í Hóladómkirkju við sérlega hátíðlega athöfn þann 12. 
ágúst. Í predikun sinni sagðist sr. Solveig Lára vera stolt af kirkju sinni, kirkju 
sem talar máli minnihlutahópa og gerir jafnrétti hátt undir höfði. 
Við systur í Soroptimistaklúbbi Akureyrar erum stoltar af systur okkar sem er 
fyrst kvenna til að hljóta kosningu sem 
vígslubiskup og óskum henni hjartanlega 
til hamingu og blessunar í starfi. 

Ragnheiður Ólafsdóttir 
Soroptimistaklúbbi Akureyrar

Gróðursetning & kvennamessa 
á Bakka í Öxnadal 19. júní

Á Bakka í Öxnadal er lítil og falleg 
kirkja. Þar þjónaði séra Solveig 
Lára Guðmundsdóttir á Möðru-
völlum, systir í Soroptimistaklúbbi 
Akureyrar.

Ólöf að hringja 
kirkjuklukkunni og Sr. Solveig 

Sigríður formaður Margrét

Elsa og Eyrún

 Laufey

Kirkjugestir
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Nú, þegar þessi næstelsti Soroptimistaklúbbur á Íslandi á aðeins ör-
fáa mánuði  eftir í fertugsafmælið, er ekki úr vegi að helga einstöku 
fjáröflunarverkefni klúbbsins fáeinar línur í þessu blaði.
Það eru liðnir rúmir tveir áratugir síðan Soroptimistaklúbbur Hafnar-
fjarðar og Garðabæjar hélt sína fyrstu ferðaviku. Til þátttöku hafa 
klúbbsystur ævinlega boðið erlendum systrum og gestum á þeirra 
vegum, svo sem eiginmönnum og börnum. Gestirnir voru fremur fáir, 
rétt innan við 10, til að byrja með en fjölgaði síðan nokkuð jafnt eftir 
því sem árin liðu og  tilvist ferðavikunnar og hróður spurðist út í klúbb-
um erlendis. Mestur var fjöldinn árið 2006 en þá komu 46 gestir frá 
samtals 11 löndum. Það fannst okkur reyndar fullstór hópur því erfitt 
getur reynst að halda nægilega vel utan um svo stóran hóp.
Í einstakri veðurblíðu dagana 30. júní – 8. júlí á þessu ári hélt klúbb-
urinn sína 12. ferðaviku. Skráning gestanna fór nokkuð hægt af stað 
að þessu sinni og  óttuðumst við um tíma að þar réði efnahagskrepp-
an í heiminum að einhverju leyti. En vitandi það að ekkert hefst með 
því að leggja árar í bát þá hélt Ferðavikunefndin áfram vinnu sinni við 
að skipuleggja verkefnið og kynna það erlendis og svo fór að erlendu 
gestirnir okkar að þessu sinni urðu 30 talsins, einstaklega góður og 
jákvæður hópur.   
Ferðavikan er eina fjáröflunarverkefni klúbbsins svo miklu máli skiptir 
auðvitað að ávallt sé sem allra best að henni staðið. Það þarf allt að 
haldast í hendur, ánægðir gestir, ánægðir gestgjafar og að verkefnið 
skili klúbbnum fjármunum til góðra verka. Undirbúningsvinnan, 
nákvæmt og vel ígrundað skipulag, vinnan við ferðir og máltíðir gest-
anna og síðan við fráganginn, allt krefst þetta mikillar og óeigingjarnrar 
vinnu og gífurlega mikils og góðs skipulags. Langmest mæðir ævin-
lega á sjálfri Ferðavikunefndinni en hún vinnur í margar vikur að því 
að leggja allar línur sem nákvæmast fyrir okkur hinar til að fara eftir. 
Nú, eins og alltaf, vann Ferðavikunefndin virkilega mikið og frábært 
starf. Það segir sig líka sjálft að þar sem þetta fjáröflunarverkefni 
okkar er býsna stórt í sniðum skiptir miklu máli að sem allra flestar 
systur taki þátt, viti um fyrirhugaða ferðaviku  með góðum fyrirvara 
og taki frá þennan tiltekna tíma fyrir verkefnið eftir því sem hver og 
ein mögulega getur. 
Eftir hverja ferðaviku höfum við ávallt sest niður og farið yfir stöðuna, 
hvað okkur fannst við læra af nýafstaðinni viku, hvað reyndist vel og 
hvað okkur finnst að við hefðum mátt gera öðruvísi. Þetta skrifum við 
niður og tökum mið af því næst þegar bjóða skal til ferðaviku. 
Eins og áður segir voru gestir okkar á þessu ári 30 talsins frá 6 löndum, 
26 systur og 4 eiginmenn. Langflestir gestanna komu frá Hollandi 
og Þýskalandi en einnig komu gestir frá Kanada, Belgíu, Noregi og 
Austurríki. 

Farið var með gestina í tveggja daga ferð vestur á Snæfellsnes, þá 
var farið til Þingvalla með viðkomu í sumarbústað einnar af systrum 
okkar. Þaðan lá leiðin inn í Þórsmörk og þaðan var svo farið í dags-
ferð til Vestmannaeyja. Að sjálfsögðu var einnig farið í skoðunarferð 
um Reykjavík, Lyfjafræðisafnið í Nesi á Seltjarnarnesi heimsótt og 
snæddur hádegisverður í Meðferðarheimilinu í Krýsuvík en stuðningur 
við starfsemi þess hefur verið okkur klúbbsystrum afar hugleikinn 
og allar götur frá árinu 1992 höfum við stutt við bakið á starfseminni 
með margvíslegum hætti. Á heimleið þaðan höfðu gestirnir viðkomu 
í Bláa lóninu. 
Gestir okkar höfðu fast aðsetur í Flensborgarskóla, eins og svo 
iðulega hefur verið í ferðavikunni og er það ómetanlegt fyrir klúbbinn 
að fá að njóta slíkrar velvildar forsvarsmanna þar á bæ. 
Klúbbsysturnar bjóða gjarnan eiginmönnum sínum að taka þátt í 
kynningarkvöldinu, Þórsmerkurferðinni og lokahófinu og höfum við 
heyrt á sumum erlendum systrum okkar að það þyki þeim virkilega 
athyglisvert og gott til eftirbreytni því þær hafi ekki kynnst slíku í 
sínum klúbbum.
Allt brauð og allar kökur fyrir þessa daga bökum við sjálfar. Einnig er 
eðalkæfa, alls kyns paté, gómsætar sælkerasultur og ýmislegt fleira 
af heimalöguðu fíniríi meðal þess sem í boði er þessa daga. Gaman 
er einnig að segja frá því að nokkrir eiginmenn klúbbsystra láta sig 
ekki muna um að skella á sig svuntu og baka hollt og gott brauð eða 
formkökur með súkkulaðibitum handa ferðavikugestum! Árangur 
þessa fjáröflunarverkefnis okkar byggist jú fyrst og fremst á góðri og 
óeigingjarnri samvinnu sem flestra.
Reynsla okkar af þessu sérstæða fjáröflunarverkefni er sú að það 
er góð kynning erlendis á starfsemi Soroptimista á Íslandi og um 
leið kynnumst við erlendum Soroptimistasystrum. Auk þess aflar 
klúbburinn tekna til að vinna að kærkomnum umbótum í samfélaginu. 
Síðast en ekki síst er ekki minnsti vafi á því í okkar huga að þessi 
nána samvinna okkar systranna á meðan hin mikla undirbúnings-
vinna, sjálf ferðavikan og frágangur allur stendur yfir eflir dyggilega 
vináttuböndin okkar á milli og það gerir okkur tvímælalaust að 
sterkari heild í Soroptimistastarfinu öllu.
Þar sem haustið hefur nú bankað upp á í flestum, ef ekki öllum, 
landshlutum langar mig til að enda þessar hugleiðingar á litlu spak-
mæli sem ég rakst á, á dögunum í ensku blaði, og fannst það flott 
veganesti fyrir alla: „Life is not only about how to survive in the 
storm, but how to dance in the rain.“
Með bestu kveðjum og óskum um gott og gefandi starfsár fram- 
undan frá okkur í Soroptimistklúbbi Hfj./Gbæjar.

Guðlaug Konráðsdóttir, 
fráfarandi formaður

Hugleiðingar um ferðaviku
Soroptimistaklúbbs Hafnarfjarðar og Garðabæjar

Stór og góður hópur í Flensborgarskólanum á 
lokahófi ferðavikunnar 2012.
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Í upphafi viljum við hvetja ykkur til að fara annað slagið inn á vef Soropti-
mista.  Þar er að finna ýmislegt áhugavert.  Í fyrravor voru þar m.a. 
upplýsingar um Soroptimistaferð um Úkraínu sem SI-Dnepropetrovsk 
bauð upp á – „Soroptimist Satin Season  in Crimea“.
Nataliya Nechukhayeva var í forsvari fyrir þessari ferð, sem var skipu-
lögð með það í huga að efla alþjóðlega vináttu og skilning meðal Sor-
optimista og um leið til fjáröflunar fyrir Dnepropetrovsk-klúbbinn. Til að 
gera langa sögu stutta flugum við áleiðis til Dnepropetrovsk 6. septem-
ber með viðkomu í Berlín. Við lendingu í Dnepropetrovsk 7. september 
rann upp fyrir okkur sú staðreynd, að við vorum komnar til lands þar sem 
enginn skildi okkur og það sem meira var, allar merkingar og upplýsingar 
á flugvellinum voru okkur óskiljanlegar. Enginn var mættur til að taka 
á móti okkur og höfðum við engar upplýsingar um dvalarstað okkar í 
borginni. Okkur leist ekkert á blikuna en eftir talsverða bið birtist Na-
taliya sem sagði að flugvélin hefði lent langt á undan áætlun. Nataliya er 
prófessor við háskóla í Dnepropetrovsk og fór hún með okkur á ágætis 
gistiheimili í háskólahverfinu. Hún bjó sjálf í lítilli íbúð í fjölbýlishúsi hinu 
megin við götuna og bauð okkur til sín í mat um kvöldið.  
Fyrir utan okkur tvær frá Íslandi voru 10 danskir Soroptimistar og fjórir 
makar í þessari ferð. Fyrstu dagarnir fóru í að skoða borgina, söfn, kirkjur 

og verslunarmiðstöðvar, en Nataliya 
hafði fengið tvo nemendur sem voru 
í enskunámi hjá henni til að fylgja 
okkur og vera okkur innan handar 
vegna augljósra tungumálaerfiðleika. 

10. september hófst skipulögð dagskrá 
og voru þá allir Danirnir mættir. Þennan 
fyrsta dag sýndu Dnepropetrovsk-
systur okkur verkefni sitt, sem er 
stuðningur við munaðarleysingjaheimili 
fyrir fötluð börn. 

Danirnir hafa lagt fram mikið fé til þessa verkefnis 
og komu færandi hendi þegar við heimsóttum 
heimilið. Fötlun margra barnanna 
er rakin til Chernobyl-slyssins.  Börnin voru í 
sparifötunum og sungu og spiluðu fyrir okkur 
og sett var á svið sérstök leiksýning í tilefni af 
heimsókn okkar.  Var átakanlegt að sjá hve mikið 
fötluð mörg barnanna voru. Aðdáunarvert var að 
verða vitni af því hve vel dönsku Soroptimistarnir 
hafa stutt við Dnepropetrovsk systur sínar og 

verkefnið þeim öllum til mikils 
sóma. 

Farið var með okkur á stórt og fallegt torg í 
miðbænum, en þaðan er gott útsýni yfir borgina og 
ána Dnepr. Geysilega fagur minnisvarði „Monument 
of Glory“ er á miðju torginu til minningar um föður-
landsvini sem börðust við Þjóðverja í heimsstyrjöldinni 
1941 til 1945 „The Great Patriotic War“.  Brúðhjón 
koma oft við á torginu og láta taka myndir af sér og 

fjölskyldunni, en það á að tryggja þeim heill og hamingju í hjónabandinu.  

Næst var farið í Potemkin garðinn þar sem höll prins Potemkins stendur 
við Dnepr, en sagan segir að hann hafi verið uppáhalds elskhugi 
Katrínar II. Um kvöldið vorum við boðnar í mat á heimili Tatjönu, sem 
bjó í blokkaríbúð við Karl Marx götu. Hún er prófessor við háskólann 
eins og Nataliya. 

Á sunnudeginum skoðuðum við kirkjur og farið var í mjög fallegan og 
sérstakan lystigarð í „The Severny District“.  

Garðinum er skipt í sérstök hólf, 
t.d. svæði trúar, vonar og kærleika, 
leikgarður fyrir börn og utan við 
girðingu er kraftaverkaskógurinn 
sem sagðar voru magnaðar sögur 
af. Um kvöldið var hátíðarfundur 
með öllum Dneptropetrovsk-systrum 
okkar. Þar var mikið um dýrðir, 
kveikt á kertunum fjórum, fluttar 
stuttar ræður, skipst á gjöfum, 
borðaður fjölbreyttur matur frá ýmsum 
fyrrv. löndum Sovétríkjanna og 
spjallað, sungið og dansað í hópi 
yndislegra, skemmtilegra og glaðlegra systra, sem sumar buðu mökum 
sínum með á hátíðina.
  
Næsta dag fórum við í rútu til þorpsins 
Petykivska þar sem við heimsóttum  
merkilegt myndlistasafn, þar voru 
nokkrar vinnustofur fyrir myndlista-
menn.  Patripotka stofnaði þetta safn 
og voru þarna eingöngu blómamyndir 
í alla vega útgáfum. Við fengum að 
mála myndir undir leiðsögn nokkurra 
barna, sem voru nemendur í málara-
list. 

Eftir heimsókn í annan einkarekinn skóla fyrir börn, ókum við á sveita-
vegi og vissum ekki fyrr en flengríðandi Kósakkar með blaktandi fána 
birtust sitt hvoru megin við rútuna. Þeir fylgdu okkur á Galushkiva-
býlið, þar sem prúðbúnir húsbændur tóku á móti okkur í hliðinu og 

buðu Vodka, brauð og salt, sem er táknrænt 
merki um vináttu hjá Kósökkum. Upp hófst mikil 
hestasýning og kynning á lífi og leik Kósakka. 
Boðið var upp á mat og Vodka með. Myndaðist 
mjög góð stemning og var þetta hin merkilegasta 
upplifun.                                     

Nýju systurnar sem við höfðum nú kynnst vildu 
allt fyrir okkur gera til að okkur liði vel í landinu 
þeirra. Við vorum oftar en einu sinni spurðar 
hvernig okkur hefði dottið í hug að fara í ferðalag 
til Úkraínu og virtust þær undrandi á því að ein-
hver hefði áhuga á landinu þeirra. Liðin eru rúm 
20 ár síðan Sovétríkin liðuðust í sundur og Úkraína 
fékk sjálfstæði, en systur sögðu að ástandið nú 

væri síður en svo betra en það var undir stjórn USSR. Dnepropetrovsk 
var lokuð borg á Sovéttímanum vegna leynilegra vopnaverksmiðja í 
borginni, þar sem unnið var  m.a. að smíði kjarnorkuvopna. Atvinnu-
leysi er mikið og mjög stórt bil er á milli ríkra og fátækra, Mikillar spill-
ingar gætir meðal stjórnenda landsins, þar sem aðeins 10 ættir ráða 
yfir öllum auðæfum 
landsins en restin af 
þjóðinni lifir við mikla 
fátækt. Okkur fannst 
systur okkar búa 
mjög þröngt og ekki 
gera miklar kröfur til 
þæginda eða innan-
stokksmuna, en þær 
áttu nóg af hjarta-
hlýju og einlægni.

Heimsókn Jóhönnu Norðfjörð og Hildar Hálfdánar til 
SI-Dnepropetrovsk

Nokkur barnanna sem sungu fyrir okkur á
munaðarleysingjaheimilinu í Dnepropetrovsk

Í myndlistaskólanum í Petykivska

Dnepropetrovsk klúbburinn

Munaðarleysingjaheimilið í Simferopol, 
þar dvelja milli 60 og 70 börn á öllum 
aldri

Ferðahópurinn í kirkjunni sem er í lysti-
garðinum í “The Severny District”
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Roosevelt og Stalín hittust til að ræða lok heimsstyrjaldarinnar í febrúar 
1945. Stjórnarráðsfundur allra fyrrum ríkja Sovjetríkjanna er haldinn ár-
lega í Livadia höllinni og var hann einmitt haldinn þessa helgi og því 
öllum götum að höllinni lokað.  

Skoðuðum við því Alubka-höllina og fallega garða umhverfis hana, sem 
prins Mikhail Vorontsov lét byggja 1828-1848 og notaði sem sumar-
dvalarstað. Churchill gisti í þessari höll þegar hann var á Yalta ráðstefn-
unni 1945 og fengum við að sjá herbergið sem hann svaf í.
Við skoðuðum því næst heimili rússneska rithöfundarins Antons Tsjek-
hovs, en hann kom til Yalta 1888 og bjó þar í 12 ár eða þar til hann lést. 
Tsjekhov-safnið er mjög merkilegt og einstaklega fallegir garðar 
umhverfis húsin, en Tsjekhov hafði mikinn áhuga á garðrækt og fékk 

plöntur sendar alls staðar að úr heiminum, margar 
þeirra ennþá óþekktar. Settumst við á bekk í garði-
num þar sem Tsjekhov og Tolstoy vinur hans sátu 
oft og ræddu saman um menn og málefni, og biðum 
þess að andinn kæmi yfir okkur.
 
Kveðjusamsæti var 
haldið á Hótel Bristol og 
stjórnuðu Nataliya og 
Tatjana því af mikilli rögg-
semi. Virkilega skemmti-
legt kvöld og góður matur, 
fluttar smá kveðju- og 
þakkarræður, sungið, 

rabbað og hlegið.  Þær stöllur sögðust vera 
farnar að þekkja gestina sína allvel og vorum 
við öll verðlaunuð fyrir eitthvað sem þeim fannst einkenna viðkomandi 
persónur.  Við íslensku Soroptimistarnir fengum verðlaun fyrir að vera 
þær forvitnustu í hópnum!

Laugardagur 17. september sem var síðasti dagur með hópnum var 
runninn upp og var nú farið í rútu til Simferapol. Rétt áður en við komum 
til borgarinnar var beygt út af þjóðveginum og ekið eftir holóttum mold-
argötum í 12 km., allt upp í mót, að marmarahelli – „Cave Emir Boyar 
Hasar“ sem er í 1120 m. hæð.  Gengum við í hálfa klukkustund um 
stórkostlega neðanjarðar undraveröld, sem myndaðist fyrir þúsundum 
ára, þegar áin sem þarna rann neðanjarðar þornaði upp. Hellirinn er 
60 m. djúpur.
Um eftirmiðdaginn hittum við systur úr SI-Simferapol í mjög fallegum 
veitingasal, þar sem við snæddum saman fjölbreyttan Tatara-mat. 
Drukkum te úti í garði á eftir. Síðan skoðuðum við verkefni Sinferapol
klúbbsins, sem er standsetning og annar 
stuðningur við munaðarleysingjaheimili. 
Stórkostlegt að sjá hverju þessar nýjustu systur 
okkar höfðu getað áorkað. Danirnir mynduðu 
þarna vinaklúbbatengsl (Randers) og færðu 
klúbbnum peningagjafir til verkefnisins. 
Í lok dagsins kvöddum við yndislega ferðafélaga 
en allir Danirnir áttu bókað flug heim þennan 
dag, en við tvær bættum við einum aukadegi í 
Yalta. Þann dag notuðum við til að ganga um 
bæinn og meðfram ströndinni, sem var þéttsetin 
fólki en úti á Svarta hafinu sigldu seglskútur og 
bátar, og fólk á sjóskíðum þaut um lygnt hafið.  Við nutum ótrúlegrar 
fegurðar þessa dýrðlega staðar. 
Daginn eftir fórum við aftur til Simferapol, þar sem við gistum síðustu 
nóttina, og flugum þaðan heim næsta morgun með millilendingu í 
London. Sannkallaðri draumaferð sem Soroptimistasystur okkar í 
Dnepropetrovsk auglýstu á internetinu sem „Soroptimist Satin Season 
in Crimea“ var lokið.
HH

Að kvöldi mánud. 12. sept., lögðum við 
af stað í járnbrautarlest suður á Krím-
skaga. Með okkur fóru Nataliya og 
Tatjana, læknir og verðandi formaður 
Dnepr.klúbbs og deildu þær með okkur 
fjögurra manna svefnklefa. Lestin kom 
til Simferopol kl. 6:45 morguninn eftir 
og beið rúta okkar á lestarstöðinni, sem 
ók með okkur um hrikalega fallegt land-
slag til Yalta.  Nataliya og Tatjana voru 
leiðsögumenn hópsins meðan við dvöl-
dum á Hotel Bristol í Yalta næstu fimm 
daga.
Varla er hægt að 
lýsa með orðum 

náttúrufegurð Krímskaga. 
Tignarleg fjöll með klettabeltum, trjágróðri og 
tindum rísa í allt að 1300 metra hæð, en af 
svölunum okkar var útsýni yfir bæinn og hvíta 
strönd Svarta hafsins. Við vorum orðlausar 
og gagnteknar af hrifningu.
Næstu dagar voru fullir af nýjum fróðleik um 
menn og málefni.  Við skoðuðum Massandra 
Palace, þar sem Alexander III keisari bjó, 
gengum meðfram fallegri strönd Svarta haf-
sins, ókum til Gagra þar sem við fórum með 
kláfi upp á Ai-Petry, 1234 m. Þaðan var geysilega fallegt útsýni til 
allra átta. 
 
Á hásléttunni við rætur hæstu tindanna bjuggu Tatarar og voru þar 
með marga útimarkaði, þar sem boðið var upp á alls konar sælgæti, 

ávexti og smárétti og fjölbreyttar hann-
yrðavörur m.a. úr geitaull. Snæddum 
við Tatara-mat, sem eldaður var yfir 
eldi fyrir utan veitingahúsin í stórum 
tunnum.  
 
Eftir heimsókn til Tataranna fórum við 
til Magarach í vínsmökkun og fengum 
langan fyrirlestur um fjölmargar vín-

tegundir sem boðið var upp á. Magarach er frægt um allan heim fyrir 
einstaklega góð vín og hefur verið þar vínframleiðsla í um 200 ár.

Við ókum hátt í fjöllunum til Sevastopol. Skoðað var Diorama Muse-
um, sem er stórt hringlaga hús og sýnir á skilmerkilegan og lifandi hátt 
vörn Rússa í Sevastopol í Krímstríðinu gegn sameinuðu Evrópuveldi 
Frakka, Breta, Ottoman-veldisins og konungsveldi Sardiníu 1853-
1856. Leiðsögukona þuldi stríðssöguna á mjög leikrænan hátt um 
leið og hún gekk með okkur hringinn inni í sýningarsalnum.  
 
Sevastopol og svæðið þar í kring tilheyrir ennþá Rússum og hafa þeir 
í áratugi verið með mjög stóra flotastöð þar fyrir Svartahafsflota sinn 
og umfangsmikla skipasmíðastöð sem er öll neðanjarðar.  

Við sigldum á fallegri gamalli seglskútu um höfnina, þar sem fleiri 
hundruð skip lágu við festar eða bryggju og allar stærðir af skipum 
sigldu um flóann. Næst var farið á 
veitingastað, sem var uppáhalds veit-
ingastaður Romanov Rússakeisara 
og borinn fram matur eins og hann 
borðaði. Romanov var krýndur keisari 
1613 og ríkti Romanov-ættin í 300 ár. 
Að lokum skoðuðum við grískar rústir 
frá því 400 árum fyrir Krist.
 
Systur höfðu skipulagt ferð til Liva-
dia hallarinnar, þar sem Churchill, 

Fyrir framan Massandra Palace, 
þar sem Alexander III. keisari bjó

Hæstu tindar Ai-Petry eru 1.234 m

Þakkarræða í ferðalok

Seglskútan sem við sigldum 
á um flóann við Sevastopol

Alubka-höllin.

Tatarasælgæti



Þann 25. ágúst 2012...
Á hverju hausti koma systur af Norður- og Austurlandi saman til fundar. 
Skiptast klúbbarnir á að bjóða heim og nú í haust var komið að því að 

heimsækja Skagafjarðarsystur.
Skagafjörður tók á móti okkur með sól og fallegu 
veðri. Hópurinn hittist við Skagfirðingabúð kl. 11.00 
þann 25. ágúst og urðu miklir fagnaðarfundir.
Fyrst var haldið í Gestastofu sútarans og þar gaf nú 
á að líta fögur skinn af ýmsum dýrum bæði af sjó og 
landi. Margir fagrir gripir 
sem unnir höfðu verið úr 
marglitum skinnunum 
voru til sölu. Aðalsútar-
inn sagði meðal annars 

frá vinnunni í verksmiðjunni og því að 
skinnin væru eftirsótt í tískuheiminum.

Næst var farið á Kaffi Krók og haldinn Soroptimistafundur.
Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir formaður setti fundinn og 
þar næst fengum við kynningu á Svanna, lánatrygginga-
sjóði kvenna sem einnig styrkir atvinnusköpun. Svo 
voru bornar fram veitingar eins og alltaf þegar Sor-
optimistar koma saman.

Að loknum fundi fórum við í Fjölbrautarskóla Norðurlands vestra, fengum 
kynningu á því starfsnámi sem í boði er við skólann og að lokum var 
okkur kynnt svokallað Fab Lab (Fabrication Laboratory) en það er 
stafræn smiðja með tækjum til að búa til nánast hvað sem er. Fab 
Lab smiðjan gefur einstaklingum og fyrirtækjum tækifæri til að þjálfa 
sköpunargáfuna og láta hugmyndir verða að veruleika. Meðan við 
stoppuðum þar voru búnir til handa okkur mjög fínir lyklahringir með 
Soroptimistamerkinu.

Þó veðrið væri fallegt var 
hann frekar napur svo í stað 
þess að fara í lautarferð eins 
og fyrirhugað var, var okkur 
öllum boðið heim til Sirrý-
jar og þar beið okkar þessi 
líka veisla, hlaðið borð með 
heimatilbúnum kökum og 
krásum. Sátu konur bæði úti 
og inni. 

Nú var frjáls tími og nokkrar fóru á Sveitasæluna, en það var 
búnaðarsýning sem stóð yfir þessa helgi. Þar var hægt að skoða alls 
konar stórvirk landbúnaðartæki en við höfðum meiri áhuga á ostum og 
annarri framleiðslu.
Þá fóru konur að tínast heim til að undirbúa sig fyrir kvöldið, mála sig, 
fara í fínu kjólana og kannski fá sér eitt hvítvínsglas með vinkonu og 
jafnvel taka eitt lag.

Á Sauðárkróki eru nokkrir 
skemmtilegir veitingastaðir og 
svo er stórskemmtileg krá þar, Jarlsstofan. Maður hverfur aftur í aldir 
þegar maður stígur inn, á næstum von á að Hrói Höttur sitji þar með 
bjórkollu. En hann var ekki þar kvöldið sem við mættum á Jarlsstofu í 
fordrykk en það var samt mjög góð stemning.
Nú var komið að rúsínunni í pylsuendanum, hátíðarkvöldverði á Kaffi 
Krók. Frábær matur var á borð borinn, við sungum og skemmtum 

okkur fram eftir kvöldi og ungur drengur með gítar söng 
hvert lagið af öðru og þegar hann söng Country Roads 
ætlaði salurinn bókstaflega að rifna. Eftir að dásamlegur 
eftirréttur, volg eplakaka með karamellusósu og ís hafði 
runnið ljúflega niður var komið að okkur að taka lagið 
undir stjórn veislustjóra kvöldsins, Evelyn, en hún stóð 
sig prýðilega. Ekki er það í minnum haft hvaða lag var 
sungið en söng-

stíllinn mun aldrei gleymast 
er við fengum sykurmola 
sem hjálpartæki til að auka 
söngþokkann. Svandís for-
maður Húsavíkurklúbbsins 
söng ekki, hún bara grét.

Þar sem söngþörfin var farinn 
að sækja svona á systur dró 
Arna úr Austurlandsklúbbi upp forláta söngbók sem nokkrar systur 
af Austurlandi hafa tekið saman og unnið til fjáröflunar fyrir klúbbinn. 
Seldist bókin grimmt enda forkunnarfögur og skemmtileg. (Hægt er að 
nálgast bókina hjá Örnu 
nornarna@gmail.com) 
Sungið var þar til síðustu 
konur fóru úr húsinu.
Við viljum þakka öllum systrum 
á Norðurlandi fyrir yndislegan 
dag á Sauðárkróki og systrum 
í Skagafjarðarklúbbi þökkum 
frábærar móttökur og gestrisni.

Rannveig Árnadóttir og Yvette Lau
Soroptimistaklúbbi Austurlands.
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frá Soroptimistaklúbbi
Kópavogs

Fréttir
Soroptimistaklúbbur Kópavogs hefur allt frá stofnun klúbbsins 
fyrir 36 árum unnið að margvíslegum verkefnum í þágu bæjar-
búa, landsmanna sem og á heimsvísu.

Okkur í Kópavogsklúbbnum langar að deila með ykkur upplifun 
í máli og myndum af afhendingu styrkja og gjafa sem fram fóru 
í vor. 
Kær kveðja 
Erla Alexandersdóttir - Formaður Kópavogsklúbbs

Sunnuhlíð 
 Erla formaður afhendir Gunnhildi kr.100.000

Fjáröflun: 
Soroptimistaklúbbur Kópavogs heldur alltaf úti öflugri 
fjáröflun. Helsti fjáröflunarvarningurinn eru tækifæriskort 
og jólakort ásamt hinu ómissandi ferðapokasetti. Fjár-
öflunin byggir á samstöðu og samvinnu klúbbsystra og 
því að hafa gaman saman. Það má með sanni segja að 
sælla er að gefa en þiggja og gaman að geta verið þátt-
takandi í þessu góða og gefandi starfi Soroptimistasystra.  

„Nælur og hálsmen úr laxaroði”
Kópavogsklúbburinn selur nælur og háls-
men úr laxaroði með Soroptimistamerkinu. 
Elsa Árnadóttir í Grundarfirði hannar og 
býr til nælurnar og hálsmenin úr laxaroðinu 
sem framleitt er á Sauðárkróki. Allur ágóði 
af sölu nælanna fer til styrktar verkefni 
vinaklúbbs Soroptimistaklúbbs Kópavogs í 
Kakamega í Kenía. Verkefnið gengur út á 
að aðstoða konur sem setið hafa í fangelsi 
vegna afbrota, við að fóta sig aftur í sam-
félaginu þegar þær losna. Aðstoðin felst 
m.a. í því að kaupa handa þeim efni og 
tvinna og kenna þeim að sauma. Draumur 
þeirra er að geta einnig keypt nokkrar sauma-
vélar til verkefnisins.

Líknardeildin í Kópavogi. 
Líknardeildinni í Kópavogi afhentum við 
peningaupphæð (100.000 krónur) sem 
varð  til þess að söfnun á verkjastillandi 
loftdýnu lauk og kom dýnan samferða 
okkur á deildina. 12 ára skólabörn úr 
Kársnesskóla hófu þessa söfnun.

Það er sérstaklega gaman að segja frá 
því að þetta var ekki eina gjöfin sem 
við gáfum á líknardeildinni því  það 
var nú aldeilis sterk innkoma hjá nýrri 
systur, myndlistarkonu, sem ákvað að 
gefa líknardeildini mynd eftir sig að 
verðmæti 100 þús.kr.

Helga gjaldkeri í stólnum sem 
við gáfum í minningu Sigrúnar 
Huldu Jónsdóttur systur okkar

Atli og Dóra við afhendingu 
listaverksins á líknardeildinni

Dóra forstöðukona Líknardeilda-
rinnar tekur við gjafakortinu úr 
hendi Erlu formanns

Hér eru ellefu af stofnsystrum Kópavogsklúbbsins

Jóhannes Valgeir Reynisson kom til okkar og tók 
við styrknum til Bláa naglans

Við afhentum inneignarkort til efnaminni fjölskyldna í 
Kópavogi og styrktum söngparið Stefán og Sesselíu 
sem fara og skemmta á stofnunum fyrir aldraða og 
heilabilaða.
Við fundum fyrir miklu þakklæti frá öllum viðtakendum 
gjafana og fannst við vera betri manneskjur eftir af-
hendingu þessra styrkja og gjafa.

Kátar systur á fundi í sal bæjarstjórnar Kópavogs
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Við systur hér í Mosfellssveitinni höfum til margra ára haldið síðasta 
fund vetrarins, júnífundinn, í Lundinum okkar í Mosfellsdal. Við eigum 
nefnilega eina ágæta nefnd „Grænu nefndina“ sem sér um að halda 
þennan fund og halda verkinu gangandi. Þarna höfum við gegnum 
árin gróðursett plöntur og er Lundurinn orðinn hinn myndarlegasti 
trjálundur. Í sumar tókum við til, klipptum og snyrtum, bárum á, bæði 
áburð á gróðurinn og viðarvörn á bekki og borð. Með í för eru alltaf  
nokkrir eiginmenn, börn og barnabörn. Síðan lýkur þessari ánægju-
legu samveru með sameiginlegum málsverði.
Með kærum systrakveðjum og óskum um ánægjulegt vetrarstarf.
f.h. Soroptimistaklúbbs Mosfellssveitar, 

Sigurbjörg ritari.

Júnífundur    systra í Mosfellssveit

Konukvöld
á Grand Hótel og golfmót á 
Urriðavelli í Heiðmörk

Soroptimistaklúbbur Reykjavíkur hefur farið þá leið í fjáröflun s.l. 
þrjú ár að vera með tvo stóra viðburði á ári. Góðgerði, konukvöld, 
sem haldið er á Grand Hótel í byrjun mars og golfmót sem haldið 
er fyrsta laugardag í júní. Klúbburinn hefur undanfarin þrjú ár styrkt 
sumarnámskeið einhverfra unglinga en það heitir „Minn styrkur” og 

er það á vegum Umsjónarfélags 
einhverfra. Styrkupphæðin er 
um 1.200.000 kr. á ári.
 
Góðgerður, en svo nefnist fjár-
öflunarkvöld okkar, var haldið 
1. mars s.l. að Grand Hótel. Þar 
komu saman um 200 konur til 
að styrkja málefni klúbbsins. 
Systur skreyttu veislusalinn 
í björtum litum samtakanna.  
Boðið var upp á fordrykk, 
ljúffengan mat og skemmtidag-
skrá, sem klúbbsystur og fag-
fólk sáu um.  Einnig var upp-
boð á málverkum og skarti eftir 
íslenska hönnuði. Systur höfðu 
aflað fjölda vinninga fyrir happ-
drætti kvöldsins, sem vakti 
mikla lukku gesta.
 
Laugardaginn 2. júní stóð SR 
fyrir golfmóti á Urriðavelli í 
Heiðmörk.

Veðurguðirnir skörtuðu sínu feg-
ursta þennan dag. Sól skein í 
heiði og golan lék við kinn. Bless-
uð blíðan jók á ósvikna gleðivímu 
aðstandenda mótsins og þátttak-
enda.

Urriðavöllur er einstakur golf-
völlur í fallegu og gróðursælu 
umhverfi Heiðmerkur með útsýni
yfir svalan sæinn. Alls tóku 
184 konur þátt í mótinu. Systur 
bökuðu heilsuklatta og kleinur og 
buðu keppendum ásamt kaffi og 
heitu súkkulaði  þegar þeir voru 
hálfnaðir með hringinn. Golfnefndin, sjö knáar systur,  unnu ötullega 
að skipulagi og undirbúningi mótsins. 

Um kvöldið  var komið saman í golfskálanum á Urriðavelli og konur 
fengu sér mat og drykk og nutu lífsins eftir velheppnaðan golfdag 
bæði úti og inni, enda veðrið til þess. Verðlaunaborðið vakti mikla 
athygli og mættu golfkonur vel á lokahófið um kvöldið til að taka á 
móti væntanlegum verðlaunum. Búið var að koma öllum myndum 
dagsins á tölvutækt form og rúlluðu þær á tjaldi um kvöldið.
Eftir verðlaunaafhendingu  var formlegri dagskrá  lokið og allar 
héldu til síns heima ánægðar eftir velheppnað golfmót.
 
F.h. Soroptimistaklúbbs Reykjavíkur,
Friðgerður Samúelsdóttir, ritari
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Foss í Syðri-Tunguá í Hörgárdal
 
Eyjafjarðarfossar hafa ekki komist í hóp íslenskra elítufossa. Þeir eru hvorki kraftmiklir né 
frægir. Engu að síður eru þeir allir miklir merkisfossar, hver með sínu lagi. Sumir eru háir og 
renglulegir og lufsast fram af hengifluginu með slitróttum ym, aðrir bosmamiklir og sperra 
fram bringuna um leið og þeir skutla sér niður þverhnípið með þungum og nötrandi dunum.

Foss í Þverá í Svarfaðardal
 „ Og mér heyrðist fossinn syngja ótal ljóð með ýmsu lagi: sum ljúf 
og þýð og angurblíð, önnur kraftmikil og sterk. Og tónar hans voru 
svo margbreyttir: - titrandi og dillandi og hugðnæmir, eða dimmir og 
djúpir og sterkir, - voru svo lokkandi og laðandi og svæfandi, eins og 
þýðasta vögguljóð, eða svo örvandi, æsandi og styrkjandi, eins og 
magnþrunginn hersöngur.“
(Jóhann Magnús Bjarnason, Brazilíufararnir. Skáldsaga, Akureyri 
1944, bls. 93)

Byrgisfoss í Myrká í klakaböndum
 Vetrarfossar eru undursnotrir og af þeim stafar sérstökum sjarma. 
Þeir hljóðlátari en endranær þar sem þeir vætla undir hljóðeinan-
grun klakabrynjunnar. Vetrarfossarnir eru harðir og kaldir, þögulir 
og setja stundum upp pókerfeis. Þeir eru meiri naglar en sumar-
fossarnir.

Foss í Reistará á Galmaströnd
 
Fossar í draumum tengjast tilfinningum og ástina upplifum við oft 
eins og foss. Hún hellist yfir okkur og í henni er fólginn yfirþyrmandi 
kraftur. Við finnum vanmátt okkar andspænis miklum fossum og 
sama vanmátt finnur manneskjan gagnvart ástinni.

Lífið í nánd fossins er aldrei nein lognmolla. Ég held af stað til móts við fossana til að finna, að 
ég sé hérna megin móðunnar miklu í tilveru, þar sem dauðinn gerist oft svo nærgöngull við 
manninn. Fossagöngur sýna að karluglur eins og ég geta verið skapandi og átt spennandi líf.

Sr. Svavar A. Jónsson
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11.-14. október

Dömulegir dekurdagar verða
11.-14. október á Akureyri
 

Vinkonur, systur, mæðgur, frænkur og vinnufélagar,

njótið þess að gera eitthvað skemmtilegt saman!
 

Fjöldi viðburða verður í boði og margar verslanir og fyrirtæki 

bjóða upp á dömulega afslætti.
 

Fylgstu með Dömulegum dekurdögum á

og www.visitakureyri.is


