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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 ábyrgðar
tilfinningu.

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, heima
landi og á alþjóðavettvangi / Að taka 
virkan þátt í ákvarðanatöku hvar vetna í 
þjóðfélaginu.

Fregnir eru málgagn Soropti mista 
sambands Íslands
Heimasíða: WWW. soroptimist.is
Netfang stjórnar: 
stjorn@soroptimist.is

Við auglýsum eftir efni í næsta blað
Vinsamlegast sendið efni til ritstjóra
Erlu Ófeigsdóttur á netfangið 
ip.erla@simnet.is fyrir 15. nóvember nk.

Prentun og umbrot blaðs: 
Prentmet, Lynghálsi 1, 110 Reykjavík
Umhverfisvottuð prentsmiðja 

Þá er komið að haustblaðinu okkar, þriðja blaði núverandi ritstjórnar og 
jafnframt 101. tölublaði.
 Í þessu blaði er fjölbreytt efni eins og endranær.  Má þar nefna dagsskrá 
komandi haustfundar, fregnir af landssambandsfundinum sem haldinn var 
á Egilsstöðum í apríl og af fundi sendifulltrúa Evrópusambandsins sem 
haldinn var í Berlín í júlí sl. Sagt er frá sameiginlegum fundi Árbæjar og 
Mosfellssystra, en slíkir fundir klúbba styrkja systraböndin.
 Þá er hér er að finna grein frá Suðurnesjasystrum, þar sem þær gleðjast 
m.a. yfir því að hafa fengið tíu nýjar systur úr mismunandi starfsstéttum í 
klúbbinn. Þessi fjölgun hefur eflt þær og styrkt félagslega og ýmsar 
skemmti legar uppákomur hafa komið í kjölfarið, eins og vinkvennafundur, 
bæjarferðir og fleira.
 Hér birtist viðtal við myndlistarkonuna og soroptimistasystur okkar 
Ninný, og eitt af listaverkum hennar, sem ber heitið ”Hvatning” prýðir 
forsíðu blaðsins. Ýmislegt annað er hér einnig að finna til fróðleiks, gleði og 
upplyftingar fyrir okkur systurnar.
 Systur hafa verið duglegar að senda okkur efni til birtingar í blaðinu og 
bíða nú þegar nokkrir pistlar næsta tölublaðs. Við hvetjum þó systur til að 
halda áfram að senda okkur efni til birtingar, þetta er jú blað okkar allra.

Ritnefnd hlakkar til samstarfs við systur á komandi vetri.

Guðrún G. Þórarinsdóttir

Ritnefnd Fregna. Talið frá vinstri: Elísabet Brynjólfsdóttir, Þóra Katrín Kolbeins,
Guðrún G. Þórarinsdóttir, Erla Ófeigsdóttir og Kristín Arnalds.

Kæru systur
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Þá er sumri farið að halla og skólarnir að byrja, en það er í 
mínum huga merki um að nú sé að koma haust. Unga fólkið 
er spennt að byrja í nýjum bekk, hitta bekkjarfélagana eftir 
sumarfrí og segja frá hvað á daga þeirra hefur drifið síðan 
þau hittust síðast. Sum eru að skipta um skóla, kynnast 
nýjum skólafélögum, fá nýja kennara og læra ný fög.  Þetta 
getur verið erfitt til að byrja með en eftir smátíma þá hafa 
þau aðlagað sig  þessum nýju aðstæðum og eru full 
tilhlökkunar  að takast á við ný viðfangsefni. 
 Við Soroptimistasystur stöndum í sömu sporum og unga 
fólkið þar sem við erum að huga að undirbúningi fyrir nýtt 
starfsár, sem jafnframt er afmælisár Soroptimistasamtakanna 
á Íslandi, og takast á við nýjar aðstæður og ný verkefni.  Af 
vettvangi hverfa embættismenn sem staðið hafa vaktina og 
nýir taka við en einnig halda margir áfram.  Það er gott að 
endurnýja reglulega í hópnum og fá inn nýjar hugmyndir og 
nýja reynslu. Ég vil þakka þeim embættismönnum sem láta 
af störfum fyrir þeirra störf í þágu samtakanna um leið og ég 
býð nýja embættismenn velkomna til starfa.
 Fram undan er haustfundurinn þar sem embættismenn 
setjast á skólabekk og fræðast um hlutverk og skyldur hvers 
embættis.  Þar verður einnig fjallað um mörg áhugaverð 
málefni og gefst systrum tækifæri til að koma skoðunum 
sínum á framfæri og kynnast framtíðarskipan fréttaveitu 
Soroptimista. 
 Í sumar hefur verið unnið að uppfærslu á starfslýsingum 
embættismanna. Við þá vinnu var m.a. haft til hliðsjónar nýtt 
skipulag SIE sem kynnt var á Landssambandsfundinum sl. 
vor. Starfslýsingarnar verða kynntar fyrir núverandi og 
verðandi embættismönnum á haustfundinum og því er 
mikil vægt að hver klúbbur eigi fulltrúa inni á öllum 
fræðslufundum sem ætlaðir eru fyrir embættismenn til að 
fræðast og koma fróðleiknum áfram inn í klúbbana. 
 Það er alltaf jafn gaman að fara á fundi og viðburði með 
Soroptimistum, hvort sem er hérlendis eða erlendis.  Í sumar 
var haldinn sendifulltrúafundur og Evrópuþing í Berlín sem 
við fáum frekari fréttir af hér annars staðar í blaðinu sem og 
verða þessu efni einnig gerð góð skil á haustfundinum. 
 Sumarið var árangursríkt hjá íslenskum Soroptimistum en 
á sendifulltrúafundinum í Berlín voru samþykktar báðar um
sóknir Íslands um skólastyrk SIE og á Evrópuþinginu sem 
haldið var á sama stað var íslenska verkefnið „Finndu þinn 
XFaktor“ í hópi 10 verkefna sem veitt var viðurkenning fyrir 
að skara fram úr og falla sérstaklega vel  að verkefna
markmiðum Alþjóðasamtaka Soroptimista. Þessi  viður

kenning nefnist  „Best Practice Award 2013“.  Á stundum sem 
þessum fyllist maður miklu stolti af frábæru starfi íslenskra 
Soroptimista.

Að lokum langar mig að deila með ykkur einu erindi úr 
ljóðinu „Norrænir vinadagar 1988“  eftir Vigdísi Einarsdóttur, 
en það fellur vel að þema Evrópuforseta 20142016, Ullu 
Madsen frá Danmörku, sem er „Let´s go green“.

Móður jarðar framtíð finnum
forðumst henni gera mein.
Eitrum ekki andrúmsloftið
áin, vötnin gerist hrein.
Líkna allri lífskeðjunni
lýsum frið um allan heim.
Móður jarðar framtíð finnum
forðumst henni gera mein.

Hlakka til að sjá ykkur sem flestar á haustfundinum.
Með systrakveðju,

Mjöll Flosadóttir,
Forseti SIÍ 2012-2014. 

Forsetasíða

Forsíða
Forsíðuna prýðir málverk eftir myndlistarkonuna og Soroptimistasysturina Ninný. Myndin ber heitið „Hvatning“, sem minnir 
okkur Soroptimistasystur m.a. á að setja markið hátt og vinna störf okkar með sæmd og ábyrgðartilfinningu. Myndin er unnin 
í olíu með blandaðri tækni.
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Forseti kveikti á kertum, systur risu úr sætum og minntust 
látinna systra með einnar mínútu þögn.
 Góður rómur var gerður að fundinum og nýjar konur 
kosnar til starfa í ýmis embætti. Fundargerð Lands
sambandsfundar má finna á vef samtakanna. 
 Þóra Guðnadóttir Soroptimistaklúbbi Kópavogs var kosin 
til að gegna embætti forseta SIÍ 20142016.
 Janne Sigurðsson forstjóri Alcoa Fjarðaráls flutti í lokin 
stórskemmtilegt erindi um hvernig er að vera kona í 
karlavinnu og hreif konur með sér í ferðalag um hver hún er 
í dag og heillaði fundarmenn  með sínu einlæga erindi um 
sig og sitt líf.
 Um kvöldið var konum boðið til hátíðarveislu bæði fyrir 
auga, heyrn, lykt og bragð á Hallormsstað en þar buðu 
Austurlandssystur upp á stórkostlegt matarhlaðborð og sér
deilis góð skemmtiatriði.
 Á sunnudagsmorgninum söfnuðust systur saman og fóru í 
gönguferð um bæinn undir góðri leiðsögn sem lauk á 
Gistihúsinu á Egilsstöðum með dásamlegri súpu og heima
bökuðu brauði. 
 Helgin var í alla staði einstaklega vel heppnuð og þeim 
Austurlandssystrum til mikils sóma. 
 Rétt er að geta þess að veður var sérlega fallegt, stillt, bjart 
og sólskin.
 Þess má geta að næsti Landssambandsfundur verður 
þann 10. maí 2014 á 40 afmæli Landssambandsins og verður 
fundurinn í boði Soroptimistaklúbbs Hafnarfjarðar og 
Garðabæjar.

María Lóa Friðjónsdóttir

Ritari Landssambandsins

40. Landssambandsfundur Soroptimista

40. Landssambandsfundur Soroptimista var haldinn á 
Egilsstöðum laugardaginn 20. apríl 2013 og var þátttaka 
mjög góð því 137 systur sátu fundinn.
 Systur komu víða að af landinu, mikið rok og rigningaveður 
gekk yfir landið á föstudeginum, þegar margar systur flugu 
austur. Veður var svo vont að flugfélagið varð að létta 
flugvélar félagsins með því að skilja eftir allan farangur 
farþega í Reykjavík. Það voru því léttbúnar systur sem hófu 
dvölina í Húsi Handanna þar sem formaður bæjarráðs flutti 
ávarp og bauð upp á veitingar í boði bæjarstjórnar.
 En það var ekki að spyrja að þeim Austankonum því þær 
höfðu frétt af óförum Sunnansystra og voru búnar var að 
ræsa út verslunareigendur staðarins.  Það voru því glaðar og 
reifar systur sem áttu yndislega föstudagskvöldstund í 
óvæntu búðarrápi þar sem boðið var upp á rautt og konfekt 
milli þess sem kjólar, skór og tjull fengu nýja og þakkláta 
eigendur. Töskurnar skiluðu sér einnig sama kvöld til systra 
svo þeim var ekkert að vanbúnaði fyrir dvölina eystra.
 Landssambandsfundurinn sem haldinn var í nývið
byggðum glæsilegum grunnskólanum hófst síðan á laugar
dags morgninum og stóð fram eftir degi eins og venja er. 
Jóhanna Sigmarsdóttir, fyrsti formaður Austurlands klúbbsins 
og formaður framkvæmdanefndar fyrir Lands sambands
fundinn bauð systur velkomnar til fundarins og minntist 
þess að tíu ár voru liðin frá stofnun klúbbsins á Austurlandi. Í 
dag eru 32 systur í klúbbnum og hafa þær á þessum tíma 
eflst í starfi og vináttu.

Mjöll Flosadóttir, forseti SIÍ, flutti ávarp og setti fundinn. 
Kveikt var á kertum og markmið og hvatning Soroptimista 
voru lesin.  Þá minntist forseti systra sem látist höfðu frá 
síðasta haustfundi en þær eru: 
•	 Eliane	Lagasse	forseti	SIE	2009-2001	frá	Belgíu 

f. 22.06.1949,  d. 19.01. 2013
•	 Bergrún	Jóhanna	Borgfjörð,	Austurlandsklúbbi 

f. 27.06.1948,  d. 04.12. 2012
•	 Jóhanna	Kristinsdóttir,	Keflavíkurklúbbi 

f. 11.10.1929, d. 21.01. 2013
•	 Guðrún	B.	Sigurðardóttir,	Reykjavík 

f. 07.11. 1920,  d. 12.04. 2013
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 Tilkynnt var um viðurkenningar fyrir 
verkefni klúbba og landssambanda. Tíu 
verkefni fengu viðurkenningu. Eitt 
verkefni var aðalvinningsverkefnið, en 
hin níu fengu viðkenningar fyrir athöfn 
og athygli á verkefnamarkmiðunum 
fimm. Þar á meðal fékk verkefni Hafnar
fjarðar og Garðabæjar klúbbs  „Finndu 
þinn X-faktor“  viðurkenningu fyrir 
athöfn á sviðinu „Aukum aðgang að 
formlegum og óformlegum mennt
unar    tækifærum stúlkna og kvenna“. 
Viðurkenningarnar voru svo veittar á 
lokadegi Evrópuþingsins nokkrum 
dögum síðar.
 Ulla Madsen frá Danmörku tók tákn
rænt við sem næsti forseti SIE árin 
20132015.
 Skýrsla sendifulltrúa með  ítarlegum 
upplýsingum og fréttum liggur fyrir í 
haust.

Margrét Helgadóttir, sendifulltrúi

Laufey Baldursdóttir, sendifulltrúi

Sendifulltrúafundur Evrópu sam band
sins var haldinn í Berlín 10.11. júlí sl. 
Fundinn sátu Margrét Helgadóttir og 
Laufey Baldursdóttir sendifulltrúar, 
Mjöll Flosadótti, forseti, og áheyrna
fulltrúarnir Guðbjörg Erla Björgvins
dóttir, varasendifulltrúi,  Anna Þórðar
dóttir og Hildur Hálfdanardóttir. Einnig 
sat fundinn Hafdís Karlsdóttir, fjárhags
stjóri SIE.

 
Sendifulltrúafundur er aðalfundur SIE. 
Þar fara fram hefðbundin aðal
fundarstörf, þar sem tveir sendifulltrúar 
hvers landssambands hafa atkvæðis
rétt. Helstu fréttir  af fundinum eru 
eftirfarandi:
 Skammstöfun fyrir Evrópusamband 
Soroptimista var breytt, SI/E verður SIE.
 Kosinn var nýr forseti SIE til áranna 
2015 – 2017. Tvær systur voru í fram
boði: Maria Elísabetta de Franciscis frá 
Ítalíu og Nilgun Özler  frá Tyrklandi. 
Maria Elisabetta var kosin með 28 
atkvæðum en Nilgun fékk 21 atkvæði.
 Alþjóðasamband Soroptimista SI, 
sem hefur aðsetur í Bretlandi, leggur til 
að samtökunum verði breytt úr 
þjónustu samtökum (service orga-
nization) í góðgerðasamtök (charity 
organization). Þetta var ekki samþykkt 
að svo stöddu, þar sem ýmislegt mælir 
því í mót og með. Samþykkt var að gefa 
sér meiri tíma í þetta, skoða og meta 
betur. Ein ástæða fyrir þessari tillögu 
eru skattamál í Bretlandi þar sem SI  
hefur aðsetur. Þjónustusamtök/
klúbbar borga mikla skatta þar og 
myndu þeir lækka um 20.000 pund við 
breytinguna. Hins vegar kostar 
breytingin um 10.000 pund en 

skattarnir lækka niður í 250 pund. 
Túlkun og viðhorf til „service“ og 
„charity“ eru mismunandi eftir löndum 
og það er stór þáttur í því að við í SIE 
stöldrum við og erum hugsi. Það er líka 
spurning um stöðu okkar hjá alþjóð
legum stofnunum s.s. Sameinuðu 
þjóðunum. Við erum virt samtök 
kvenna og höfum áheyrnarfulltrúa hjá 
alþjóðlegum stofnunum  og getum 
látið rödd okkar heyrast þar.  Hvernig 
yrði það ef þessum  grunni samtakanna 
verður breytt? Þetta verður skoðað 
gaumgæfilega .
 Í fyrsta sinn hefur félögum fækkað í 
SIE á síðustu tveimur árum. Fjöldinn er 
nú rétt rúmlega 35.000 í 59 löndum. Í 
sumar átti eftir að stofna þrjá nýja 
klúbba og reiknað er með að á næsta 
starfsári verði  níu klúbbar stofnaðir. 
Fækkunin er inni í klúbbunum,  þeir 
verða fámennari, þar sem endurnýjun 
virðist ekki eiga sér stað og að lokum 
leggjast þeir af. Erum við eindregið 
hvattar til að vera vakandi yfir því að fá 
nýja félaga. 
 Afríkusamband verður að veruleika 
innan fárra ára, jafnvel fimm ára. Þar 
vinna saman að málum SIE og SIGB ( 
Soroptimist InternationaI of Great 
Britain and Ireland) en soroptimista
klúbbar í Afríku tilheyra báðum þessum 
heimshlutasamböndum.
 Síðasta friðarmaraþonið á vegum 
SIE í  Rúanda  verður haldið í maí 2014. 
Það verður tíunda hlaupið sem Sor op
timistar hafa séð um en eftir það verður 
heimamönnum afhent hlaupið. Þetta 
er orðið viðurkennt mara þonhlaup hjá 
íþróttahreyfingunni. Við erum að 
sjálfsögðu hvattar til að mæta.
 Tvær umsóknir bárust frá Íslandi til 
skólastyrkjanefndar SIE og fengu 
báðir umsækjendurnir skólastyrki. 
Agnes Gísladóttir fær  8000 evrur og 
Ragn heiður Árnadóttir fær 6000 evrur 
en báðar eru þær í doktorsnámi. Það er 
ekki oft sem að báðir styrkumsækjendur 
sama landssambands fá styrki, en nú 
fengu báðir okkar umsækjendur styrk 
og einnig báðir umsækjendur ítalska 
landssambandsins. Það er mjög góður 
árangur.

Fréttir frá sendifulltrúafundi 
Evrópusambands Soroptimista (SIE) í Berlín 

Mjöll, Margrét  og Laufey

Íslendingarnir í lok sendifulltrúafundarins

Hildur, Anna og Guðrún Erla
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1. Fundarsetning
 a) Kveikt á kertum,  hvatning og 

markmið
 b) Tilnefning embættismanna 

fundarins

2. Ávarp forseta

3. Sendifulltrúafundurinn í Berlín 
2013

4. Evrópuþingið í Berlín 2013

5. Kynning á nýjum vef 
Soroptimistasambandsins

  - umræður og fyrirspurnir

6. Útgáfumál – Fregnir, heimasíðan 
og feisið – framtíðarsýn – 
umræðuhópar -

7. Fræðslufundir embættismanna 
- stýrt af embættismönnum 
Landsambandsins (systur hvattar 
til að velja sé hóp til að kynna sér 
ákveðin embætti)

 a) Formenn / varaformenn   forseti, 
verðandi forseti, fráfarandi forseti, 
upplýsingafulltrúi 

 b) Ritarar – ritari SIÍ, ritstjóri Fregna, 
vefstjóri 

 c) Gjaldkerar – gjaldkeri SIÍ, 2. 
varaforseti

 d) Fulltrúar – sendifulltrúar og 
varasendifulltrúar 

 e) Verkefnastjórar –verkefnastjóri SIE, 
1. varaforseti SIÍ 

8. Finndu þinn X-faktor – María Lóa 
Friðjónsdóttir, fráfarandi 
verkefnastjóri H&G segir frá 
verkefninu, og tenginu við 
verkefnakjarna SI   - umræður og 
fyrirspurnir.

  Rúna Magnúsdóttir markþjálfi 
segir frá sinni aðkomu að 
verkefninu og nýrri hugmynd að 
framhaldi verkefnisins.

9. Verkefni í samstarfi við erlenda 
soroptimista – samskipti við 
Litháen  og Nordisk Forum

10. Önnur mál

11. Stjórnarskipti

  Um kvöldið
 
  18:30
  Hátíðarkvöldverður í
  safnaðarheimilinu í umsjón
  Soroptimistaklúbbs  Seltjarnarness

  Borgir standa við Kópavogskirkju,
  sjá kort.

Haustfundur 5. október 2013
haldinn í safnaðarheimili Kársnessafnaðar Borgum

Laugardagurinn 5. október
- dagskrá hefst kl. 9:00
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Fréttir af Suðurnesjum

Síðastliðin tvö ár hafa verið okkur Keflavíkursystrum góð.
Hæst ber fjölgun í klúbbnum en tíu nýjar systur úr ólíkum 
starfsstéttum hafa verið teknar inn sem gerir m.a. að 
meðal aldur í klúbbnum hefur lækkað verulega. Fjöl  g unin 
hefur hleypt nýju blóði í starfsemina auk þess að efla og 
styrkja okkur sem Soroptimistasystur. 
 Í annað sinn héldum við okkar vinkonufund sem kominn 
er til að vera. Hann er hugsaður bæði sem fjáröflun og 
skemmtun en ekki síst til að kynna okkur í nærsamfélaginu 
með því að systur  bjóða vinkonum með á fundinn. Ýmislegt 
hefur verið í boði á þessum fundum s.s. tískusýning, erindi, 
tónlist, kynning á hönnun frá svæðinu og happdrætti auk 
þess að veitingar hafa verið seldar. Þetta hafa verið vinsælar 
og skemmtilegar samkomur og erum við farnar að hlakka til 
næsta vinkonufundar. Í ár vorum við að safna fyrir „Lucas“ 
hjartahnoðtæki sem er annað sinnar tegundar á landinu og 
ætlað til notkunar í sjúkraflutningabílum.  Það er nú þegar 
búið að sanna gildi sitt. Mörg félagasamtök af svæðinu lögðu 
sitt af mörkum í þessari söfnum.
 

Síðastliðið haust 
tókum við þátt í 
landssöfnuninni 
„Allir með tölu“ til 

styrktar nýbyggingu fyrir Kvennaathvarfið. Allflestar 
systur tóku þátt í þessu átaki og þjappaði það okkur saman 
sem Soroptimistum að leggja málefnum kvenna lið. 
Keflavíkursystur lögðu land undir fót í mars síðastliðnum og 
heimsóttum við Kópavogssystur. En þær tóku á móti okkur í 
húsi Náttúrufræðistofnunar og áttum við saman ánægjulegt 
kvöld. 
 Vorferð okkar hófst með heimsókn í hönnunarbúðina 
Kraum í Aðalstræti þar sem vel var tekið á móti okkur. Þaðan 
var haldið með rútu í Hamraborgina. Þar héldum við  fund og 
snæddum dýrindis kvöldverð sem við tókum með frá okkar 
frábæra kokki Erni Garðarssyni. En hann sér um okkur í 
Hljómakaffi þar sem okkar föstu fundir eru haldnir. Á 
fundinum í Hamraborginni tókum við nýja systur inn en hún 
er fyrsti sálfræðingurinn í okkar klúbbi.
 Síðasti fundur starfsársins var haldinn í Systralundi sem er 
gróðurreitur Keflavíkursystra við Reykjanesbraut. Þar höfum 
við um áraraðir gróðursett og eru elstu trén rúmlega 25 ára 
gömul. Grenitré og birki dafna vel í lundinum.  Hlúð var að 
gróðri og gengið um lundinn í yndislegri vorrigningunni. 
Gott var að fá sér heimabakaðar kleinur og horn með 
kaffisopanum.

Stjórn Soroptimistakúbbs Keflavíkur
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„Finndu þinn X-faktor“

Verkefnamarkmið
 
Árið 2011 breyttust embætti verkefna
stjórnenda frá sex embættum yfir í að vera 
eitt embætti með aðstoðar verkefnastjóra. 
Breytingarnar komu frá Alþjóðasambandi 
Soroptimista og skyldu vera samræmdar í 
heimshlutasamböndum, lands sam bönd um 
og í hverjum klúbbi. Jafnframt var lagt upp 
með nýjar vinnu reglur, verkefnamarkmið og 
skyldu verkefni klúbba og sambanda 
samræmast og taka mið af nýjum 
verkefnamarkmiðum sem SII lagði upp með 
og lagði áherslu á.
Verkefnamarkmið SII (Soroptimist Inter-
national Iceland) eru tvö:

Alþjóðasamtök Soroptimista vilja bæta líf 
og stöðu kvenna og stúlkna með menn tun, 
stuðningi og auknum tæki færum.
Leiðir að markmiði:

a) Auka aðgengi að formlegum og óformlegum mennt
unar tækifærum.

b) Bæta aðgengi að efnahagslegum stuðningi og sjálf
bærum atvinnutækifærum kvenna. 

c) Uppræta ofbeldi á konum og stúlkum og tryggja 
þátt töku kvenna við lausn deilumála. 

d) Tryggja að konur og stúlkur njóti fæðuöryggis og 
aðgangs að bestu fáanlegu heilsu gæslu. 

e) Sinna sérstökum þörfum kvenna og stúlkna með því 
að auka sjálfbæra umhverfisvernd og milda áhrif 
loftslags breytinga og hamfara. 

Alþjóðasamtök Soroptimista vilja vera alþjóðleg rödd 
sem vill auka aðgengi kvenna og stúlkna að menntun og 
leiðtogaþjálfun. 
Leiðir að markmiði:

a) Styrkja og bæta stöðu Alþjóðasamtaka Soroptimista 
sem málsvara á öllum stigum. 

b) Efla virkni og samstarf sem eykur alþjóðlega kynningu 
og sýnileika Alþjóðasamtaka Soroptimista. 

c) Tryggja að kjarninn í alþjóðlegri kynningarstarfsemi 
Alþjóðasamtaka Soroptimista endurspeglist jafnt í 
stað bundinni sem alþjóðlegri starfsemi.

„Best Practice Awards“ verðlaunin í fyrsta skipti til 
Íslands
Verkefni Soroptimistaklúbbs Hafnarfjarðar og Garðabæjar fékk 
viðurkenninguna „Best Practice Awards“ af verkefnum allra 
landssambanda SIE. Viðurkenningin var afhent á 20. ráðstefnu 
„Soroptimist Internationa of Europe“ í Berlín í júlí sl. 

Verkefnið hefur vakið athygli og aðdáun annarra klúbba, breytt 
lífi margra kvenna á starfssvæði klúbbsins og jafnframt er 
verkefnið fyrsta verkefnið sem íslenskir Soroptimistar senda í 
keppnina og hlýtur þessa frábæru viðurkenningu.

Að hugsa stórt og út  fyrir rammann, gera eitthvað óvenjulegt, 
eitthvað sem myndi skipta máli lengi, myndi hafa varanleg 
áhrif og snerta líf einhvers eða leiða til betri vegferðar var 
leiðarljós mitt þegar ég lagði upp með nýtt verkefni sem 
verkefnastjóri í klúbbi Hafnarfjarðar og Garðabæjar.

Þegar ég las yfir verkefnamarkmið SII og skoðaði mögulegar 
leiðir til að ná þeim, sá ég möguleika á verkefni sem uppfyllti 
mína drauma og langanir, þ.e. að gefa konum möguleika á 
menntun og um leið að styrkja þær sem einstaklinga og 
hjálpa þeim að efla og styrkja sjálfsmynd sína, sjá möguleika 
í þeim hæfileikum sem allar hafa en koma oft ekki auga á 
sjálfar. Gera eitthvað sem gæti breytt lífi þeirra til frambúðar, 
gert þær að leiðtogum í sínu lífi. 

Ég hreifst af þeim möguleika að auka aðgengi að formlegum 
og óformlegum menntunartækifærum og að bæta aðgengi 
þeirra að efnahagslegum stuðningi og sjálfbærum atvinnu
tækifærum.

Markmið verkefnisins skyldi vera að byggja upp sjálfstraust 
og leiðtogahæfni eða tjáningu, sjálfstyrkingarnámskeið sem 
haldið væri fyrir hóp stúlkna, nemenda í framhaldskólanum á 
svæðinu. Þar skyldi fjallað um jákvæðni og uppbyggingu á 
eigin sjálfi sem gæti gefið stúlkunum gott veganesti út í lífið 
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og hjálpað þeim að yfirstíga hindranir, hvort sem þær væru 
af félags eða fjárhagslegum toga.

Verkefnið skyldi lagt upp og unnið með skólastjórnendum í 
framhaldsskólunum, Flensborg í Hafnarfirði, Fjölbraut í 
Garða bæ og Iðnskólanum í Hafnarfirði. Jafnframt var lögð 
áhersla á að klúbburinn vildi frekar styðja við stúlkur sem 
ættu erfitt fjárhagslega eða félagslega en hefðu hæfileika til 
að skara fram úr fengju þær til þess stuðning.

Viðbrögð voru vægast sagt mjög jákvæð og í samráði við 
skólastjóra og námsráðgjafa var verkefnið útfært enn frekar, 
framsetning þess og framkvæmd samræmd við kröfur 
verkefnamarkmiða SII og fundinn tími í námsskrá skólanna.

Klúbburinn ákvað að styrkja 20 stúlkur í hverjum skóla eða 
alls 60 stúlkur, til að taka þátt í námskeiðinu og af þeim 60 
sem hófu námskeiðið útskrifuðum við 57 sem tóku stoltar við 
diplómaviðurkenningarskjalinu í nóvember 2012.

Í markþjálfuninni var unnið  út frá aðferðafræði markþjálfunar 
og var Rúna Magnúsdóttir markþjálfi, fengin til að setja upp 
þjálfunarnámskeið og sjá um þjálfunina. Þjálfunin miðaðist 
við að hjálpa stúlkunum að setja sér sín eigin framtíðar

markmið, hafa trú á að þær geti náð þeim með virkri mark
miða setningu og stuðningi hver frá annarri. 

Mikil ánægja var með þjálfunina bæði meðal stúlknanna og 
skólayfirvalda og er það von klúbbsins að sú hvatning sem 
námskeiðið er, nái að sá fræi sem vex og dafnar og verði 
þátttakendum hvatning til að setja markið hátt til að verða 
leiðtogar framtíðar, bæði fyrir sig sjálfar sem og samfélagið.

Það er mikil viðurkenning að hljóta útnefningu  „Best Practice 
Awards“ Alþjóðasambands Soroptimista. Það er viður
kenning á að faglega hafi verið staðið að verki hvað varðar 
hugmynda vinnu, framsetningu og framkvæmd verkefnisins 
og það hafi þannig samræmst kröfum og verkefna mark
miðum Alþjóða sambands Soroptimista. 
Þetta er verkefni sem allir klúbbar gætu tekið að sér og mun 
undirrituð kynna tildrög, hugmyndavinnu og framkvæmd 
verkefnisins á haustþingi Soroptimista þann 5. október n.k.
Við leitum eftir Soroptimistum sem vilja gerast þjálfarar á 
slíkum námskeiðum. Þær munu fara gegnum þjálfun hjá 
Rúnu Magnúsdóttur markþjálfa og eru áhugasamir kandí
datar beðnir að hafa samband við Maríu Lóu.

María Lóa Friðfinnsdóttir

Verkefnastjóri í Soroptimistaklúbbi

Hafnarfjarðar og Garða. 

Í aftari röð frá vinstri, Sigurborg Kristinsdóttir formaður 
klúbbsins í H&G, María Lóa hugmyndasmiður og 
verkefnastjóri í klúbbi H&G og Rúna Magnúsdóttir markþjálfi 
ásamt þátttakendum á einu námskeiðinu.

Viðurkenningunni „Best Practice Award“ veitt móttaka á Evrópuþingi 
Soroptimista í Berlín 2013, Mjöll Flosadóttir, Margrét Helgadóttir, Hafdís 
Karlsdóttir, Kristín Einarsdóttir og Laufey Hannesdóttir.



10                  Soroptimistasamband Íslands

Á sjó
Soroptimistafundur Fella og Hóla var 
að enda og ég tilkynni systrum  að ég 
mæti ekki á næsta fund í mars, þar sem 
ég er að fara á sjó. Það hváir við í 
hópnum: „Sjó, hvað að gera, hvert, hve 
lengi?“ Ég er að fara að stofnstærðar
mæla sæbjúgu í Aðalvík á Horn strönd
um í vikutíma, eitt af fjölmörgum verk
efnum sjávarlíffræðings starfandi á 
Haf rann sókna stofnun.
 Sæbjúgu, hvað er nú það? Þær sem 
höfðu búið í eða við sjávarpláss mundu 
eftir sæbjúgum, þessum slepjulegu 
sláturkeppum sem komu sem meðafli 
við neta, línu og plógveiðar. Hreint 
ekkert hægt að nýta kvikindið, ekki 
einu sinni til beitu. En nú er öldin önnur, 
Íslendingar farnir að veiða sæbjúgu til 
manneldis og selja á markaði í Kína. Í 
Kína þykir þetta herramannsmatur, 
seðjandi, yngjandi og kyngetuaukandi 
(gildir þó aðeins fyrir karlmenn) fyrir þá 
sem neyta.
 Brottfarardagurinn rennur upp. 
Ætlun in er að fljúga til Ísafjarðar og 
keyra þaðan til Bolungarvíkur en þar 
bíður mín sæbjúgnaveiðibátur sem 
hefur stund að veiðar í Aðalvík  í nokkrar 
vik ur. Eins og við var að búast á þessum 
árstíma, var flugið til Ísa fjarðar fellt 
niður vegna veðurs en í staðinn flogið 
seinna um daginn á Þingeyri og þaðan 
rúta til Ísafjarðar. Það var ekki laust við 
að ég hefði smá 

hnút í maganum, ekki beint kvíði en 
kannski spenn ingur. Ég var að fara í 
viku leiðangur við óþekkt ar aðstæður, 
með óþekktum mönn um á óþekktum 
báti, alger óvissuferð.
 Síðla dags var ég komin til Bolungar
víkur og hóf leit að bátnum, sem var 
bundinn þar við bryggju. Þetta reyndist 
vera gamall eykarbátur kominn nokk
uð til ára sinna og leist mér miðlungs 
vel á. Áhöfnin, 3 menn, birtust á þilfari 
og fögnuðu liðsaukanum, 8 barna 
ömmu úr Reykjavík.
 Það var lagt til veiða og siglt til 
Aðalvíkur,  um klukkutíma stím. Leið
angurinn gekk vel, veðrið var yndislegt, 
bjart og kalt og þvílík náttúrufegurð! 
Þegar aflinn var orðinn ásættanlegur til 
löndunar í Bolungarvík, var haldið til
baka og var þá orðið ansi langt liðið á 
kvöld.
 Næsta morgun var aftur haldið til 
veiða, landfestar leystar kl. 6.00. Þar 
sem ekki var rými fyrir næturgest í 
bátnum, gisti ég á  Ísafirði og keyrði á 
milli, tvisvar sinnum á hverri nóttu að 
mér fannst. Dagarnir gengu vel fyrir sig, 
fjórir dagar liðu og allt gekk upp. Á 
fimmta degi fór að blása og herða 
frostið. Þennan dag gekk mikill sjór yfir 
bátinn og myndaðist ísing á öllum 
vírum. Vinnan á dekki var nokkuð erfið, 
erfitt að halda jafnvægi, kalt og blautt. 

Karlarnir fóru í að berja ísinguna af 
vírunum á milli þess sem plógurinn var 
losaður og ég vann með þeim. Þar sem 
ég stóð á þilfari í hörku frosti og 
sjógangi með tárin rennandi niður 
kinn arnar og sultardropa á nefinu var 
ég farin að efast um að ég hefði valið 
mér rétt lífsstarf, hvað var ég eigin lega 
að gera?  Eldri kona að stíga ölduna á 
norðurhveli jarðar um miðjan vetur og 
að berja ísingu af vírum. Ég hefði átt að 
verða eitthvað allt annað en sjávar
líffræðingur!  Ég vaknaði upp af þessum 
efasemdum við það að nú þurfti að hífa 
plóginn, taka á móti afl anum og taka 
sýnin. Karlarnir hentu frá sér skrúf
lyklunum og hófust handa og ég enn á 
eftir. Ég var búin að gera mér grein fyrir 
því að hér var ekki um neitt annað að 
ræða en að duga!
 Eftir þennan dag lagðist hann í 
nokkurra daga brælu svo ekki var vit í 
að fara á sjó. Ég lauk því leiðangrinum, 
eftir tvo biðdaga á Ísafirði og hélt heim
leiðis með mælingar og prufur í far
teskinu.
 Nú tók við nokkurra vikna vinna á 
rannsóknarstofu við úrvinnslu sýna, 
sem tekin höfðu verið um borð ásamt 
úrvinnslu mælinga og annarra gagna, 
nokkuð aðrar aðstæður en við sýna
tökuna. Niðurstöður þessa leið angurs 

Aðalvík, séð frá sjó.

Guðrún G. Þórarinsdóttir sjávarlíffræðingur.
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voru síðan notaðar við ráðgjöf til 
þá verandi sjávarútvegs ráðuneytis um 
kvóta næsta fiskveiðiárs fyrir sæ
bjúgna veiðar í Aðalvík.
 Í apríl tilkynni ég enn og aftur að ég 
mæti ekki á næsta fund, þar sem ég 
verð á sjó. Í þetta sinn er ferðinni heitið 
í Eyjafjörð til að taka sýni úr 
kræklingarækt sem þar fer fram, en það 
er svo önnur saga.

Guðrún G. Þórarinsdóttir

Sæbjúgað, brimbútur 
(Cucumaria frondosa).

Um borð í sæbjúgnaveiðibáti.

Á fundi í febrúar sl. var frú Salóme Þorkelsdóttir gerð að 
heiðursfélaga klúbbsins.
 Salóme, sem er fyrrverandi forseti Alþingis og 
Alþingismaður, var ein af stofnfélögum Soroptimista
klúbbs Kjalarnessþings þegar hann var stofnaður í 
september 1977 en klúbburinn varð 35 ára sl. haust.  
Salóme hefur gegnt mörgum ábyrgðarstörfum fyrir 
klúbbinn og Landssambandið, hún hefur verið forseti 
Landssambandsins og formaður klúbbsins. Oft hefur 
hún tekið að sér fundarstjórn bæði fyrir Lands
sambandið og klúbbinn. Salóme er mjög virk í starfi 
klúbbsins en hún er jafnframt aldursforsetinn okkar. 
Með því að heiðra hana vildum við sýna henni þakklæti 
okkar fyrir störf hennar í gegnum árin og vonum að 
hún fari ekki að taka upp á því að segja sig úr klúbbnum 
fyrir aldurssakir eins og páfinn, sem er jafnaldri hennar 
gerði, en hún hafði þetta sjálf að orði í þakkarræðu 
sinni.

Elsa Hákonardóttir

Soroptimistaklúbbur Mosfellssveitar heiðrar systur
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Myndlistarkonan Ninný

Jónína Magnúsdóttir, Ninný, er Soroptimisti síðan 1994 
í Kópavogsklúbbnum. Hún er útskrifuð frá Myndlista 
og hand íða skóla Íslands úr kennaradeild og sótti 
samhliða tíma í málun í Myndlistaskóla Reykjavíkur hjá 
Hring Jóhannessyni.  Eftir námið kenndi Ninný mynd 
og handmennt í fjögur ár í Kópavogi, en fluttist þá til 
Danmerkur og  bjó þar í fimm ár.  Þar sótti hún skóla hjá 
dönsku listakonunni Elly Hoffman en auk þess hefur 
Ninný sótt sér menntun í Flórens á Ítalíu í 
Bandaríkjunum og síðast í Barcelona á Spáni árið 2012. 
 Ninný hefur haldið nítján einkasýningar, bæði á 
Íslandi og á Norðurlöndunum. Hún hefur tekið þátt í 
sautján sam sýningum á Íslandi, á Norðurlöndum og á 
Spáni. Ninný segir: „Að sýna finnst mér mikilvægur 
hluti af því að vera myndlistarmaður. Það verða viss 
kaflaskil og nálgun við umhverfið og fólkið. Að vinna 
að myndlist er stundum einmanalegt starf, þegar sýnt 
er fá verkin nýjan vinkil og saman komin mynda þau 
heild viðfangsefna í einhvern tíma.  Þá fær maður yfirsýn yfir 
farinn veg, sem mótar einnig næstu skref framtíðar“.
 Ninný vinnur með ýmsa miðla, bæði olíu, blandaða tækni, 
akríl og vatnsliti.  Í verkunum fjallar hún  oft um manneskjuna, 
en þess á milli vinnur hún abstrakt.  Einnig skapar hún þrívíð 
verk, ljósskúlptúra, þar sem hún lýsir verkið upp innan frá.  
Áhrifin koma úr öllu umhverfinu, frá náttúrunni, birtunni og 
það sem grípur hugann hverju sinni.  Ninný hefur auk þess 
gagn og gaman af að skoða verk annarra og margir hafa haft 
áhrif á hana bæði íslenskir og erlendir myndlistarmenn.  
Ninný segir:  „Fyrir mig er myndlistin leit, vinna með efni og 
form, leikur í núinu þar sem hvert spor hrífur mig áfram í takti 
frelsis og sköpunar.  Inni fyrir er kvika sem þarf útrás eins og 
kraftur úr iðrum jarðar, kall sem þarf að sinna og leyfa að 
flæða óhindrað fram“. 
 Ninný er með vinnustofu í Sjónlistamiðstöðinni á Korp
úlfsstöðum. Hún hefur verið virk í félagsstörfum mynd

listarmanna, tók 
m.a. sæti í stjórn Nordiska Akvarellselskabet (Norræna 
vatnslitafélagsins) árið 2012 og 20072011 var hún formaður 
og gjaldkeri KorpArthópsins í Sjónlista miðstöðinni á 
Korpúlfsstöðum. Ninný er félagsmaður í Sambandi íslenskra 
myndlistarmanna. Árið 2000 hlaut Ninný heiðurs laun úr 
menningarsjóði Garðabæjar og var valin listakona Rebekku
stúkunnar nr. 10, Oddfellow árið 2002.  
 Verk eftir Ninný eru í eigu opinberra aðila auk fjölmargra 
fyrirtækja og einkaaðila á Íslandi og erlendis.  Myndir af 
verkum hennar hafa verið á kortum og fleira efni til styrktar 
góðgerðamálum, t.d. hefur Soroptimistaklúbbur Kópavogs 
gefið út jólakort með verkum hennar árum saman, sem hefur 
verið þeirra aðalfjáröflun.
 Verk eftir Ninný má sjá á www.ninny.is og á Facebook, 
slóð: facebook.com/ninnymagnusdottir.
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Systur okkar í Danmörku buðu systrum að fagna með sér 75 
ára afmæli danska Landssambandsins. Afmælishófið var 
haldið 9. mars sl. í Nyborg á Hotel Nyborg Strand.  Mættar 
voru um 400 systur sem komu frá klúbbum í Danmörku og 
frá Rússlandi, Frakklandi, Belgíu, Svíþjóð, Litháen, Úkraínu, 
Rúmeníu og undirrituð frá Íslandi. Einnig voru fulltrúar frá 
Zonta í Danmörku og Reden International.  Í tilefni afmælisins 
var útbúin silfurnæla með merki Soroptimista á þjóðarblómi 
Dana. 
 Dagskráin hófst með fordrykk þar sem gestum var boðið 
upp á freyðivín.  Í upphafi var kveikt á kertum, Hanne Jensbo 
fyrir SI, fulltrúi frá Zonta fyrir SIE, Ellen Hansen forseti fyrir SI 
Danmark og systir úr undirbúningsnefndinni fyrir klúbbana.
 Þar á eftir var komið að því að afhenda styrki en danska 
Landssambandið ákvað fyrir nokkrum árum að í tilefni  75 ára 
afmælisins yrðu veittir styrkir til góðra málefna.  Unnið hefur 
verið að söfnun fjár í nokkur ár og hefur það verið gert með 
því að selja ýmsan varning, með því að óska eftir framlögum 
svo og með uppboði á netinu.

Veittir voru stykir til eftirtalinna mál efna:
 „Julemærkehjemmet“ – Jóla merkja heimilið 

hlaut 75.000 DKK, en þetta er heimili sem byggir 
upp börn sem hafa orðið fyrir einelti. Börnin eru 
á heimilinu í 10 vikur. Þegar þau koma þangað 
eru þau stór um sig en lítil innan í sér – en þegar 
þau fara þá eru þau lítil um sig en stór innan í 
sér.

 Nanuverkefnið á Grænlandi hlaut 75.000 DKK 
sem er verk efni þar sem unnið er að því að auka 
lífsgæði, ánægju, öryggi og gott líf fyrir börn á 
Grænlandi.

 UNICHEF í Danmörku hlaut  75.000 DKK en sá 
styrkur er eyrnamerktur „Færanlegum skóla“ í 
Kenýa, en í NorðurKenýa hafa börn ekki sömu 
tækifæri til að ganga í skóla eins og börn í öðrum 
hlutum land sins. UNICHEF og stjórnvöld í Kenýa 
eru að vinna að því að koma upp „Færanlegum 
skóla“ til að gefa þessum börnum sömu tækifæri 
og öðrum börnum í Kenýa.

 Tólf stúlkur sem stunda nám á háskólastigi hlutu 
hver um sig styrk að fjárhæð 25.000 DKK. Þær 
sögðu síðan frá sjálfum sér og hvert þær væru 
að fara í nám; má þar nefna lönd eins og Nýja 
Sjáland, England, Tæland og Kína.

Eftir mjög góðan hádegisverð var dag skránni framhaldið 
með skemmti atriðum og ræðum.  Grænlenska söng konan 
Julie Bertelsen söng nokkur lög.  Hanne Jensbo, fyrrverandi 
alheims forseti, sagði frá upp hafi Sor op ti mista  – en eins og 

hún sagði: „Á 
bak við hverja 
góða systur er 
maður“. Hún 
sagði frá stofnun fyrsta klúbbsins í heiminum þann 3.október 
1921 í Oakland í Bandaríkjunum.  Ulla Madsen, verðandi 
forseti SIE, flutti einnig kveðjur og sagði frá því að hún hefði 
verið að koma af fundi í New York þar sem hún hefði í fyrsta 
sinn setið fund Sameinuðu þjóðanna.  Hún minnti á þema 
sitt sem Evrópuforseti sem er „Let‘s go green“ en okkur  bæri 
að huga vel að umhverfi okkar. Ulla tekur við embætti sínu 1. 
október nk.  Kveðjur voru lesnar upp frá Kathy Kaaf, forseta 
SIE, og Alice Wells, forseta SI. 
 Næst var komið að skemmtiatriði þar sem H.C.Andersen
leikhópur frá Óðins véum flutti skemmtilegt efni þar sem 
sögur H.C. Andersen voru sagðar í máli og söng. Þarna voru 
á ferðinni börn ásamt sögumanni. Lifandi og skemmti legt 
atriði. 
 Að loknum þessum skemmtiatriðum var haldið áfram með 
árnaðaróskir.  Birgitta Hansson, forseti sænska Lands
sambandsins, flutti kveðjur frá sænsk um systrum og minnti á 
ráðstefnuna Nordisk Forum í Malmö 2014. Undir rituð flutti 
kveðjur frá íslenskum Soroptimistum og færði danska 
Landssambandinu peningagjöf í verk efnið sem þær eru að 
vinna að með SI Addis Ababa og snýst um aukin tæki færi til 
menntunar fyrir konur og stúlkur. Einnig færði undirrituð 
Ellen, forseta danska Landssambandsins, nælu með 
þjóðarblómi Íslendinga. Asta Balciunaitiene, forseti SI 
Litháen, flutti kveðju frá systrum í Litháen og afhenti Ellen  
súkkulaði og grænan heilsulíkjör frá Litháen. Síðust kom 
systir frá Úkraínu og flutti kveðjur frá systrum þar í landi.  
 Ekki voru fleiri sem fluttu kveðjur en að þeim loknum var 
staðið upp og sunginn óðurinn til Soroptimista við undirleik.  
Að lokum þakkaði Ellen undir búningsnefndinni sem í voru 7 
konur sem hafa unnið í 4 ár við að undirbúa afmælið og færði 
þeim gjafir.  Hátíðinni lauk um kl. 17:00.

Mjöll Flosadóttir

Danska Landssambandið 75 ára

Styrkþegar danska Landssambandsins
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Soroptimistar sá baunum
Kathy Kaaf, forseti Evrópusambandsins 20112013, valdi 
verkefnið „Soroptimists go for water and food“. Þannig 
vildi hún minna Soroptimistasystur á hve mikilvægt það er 
að hafa aðgang að vatni og fæðu.
 Síðastliðið vor lagði hún til að systur prófuðu að rækta 
sjálfar en ræktun er leið til bættrar lífsafkomu. Þannig 
hvatti hún systur til að sá baunum sem táknrænt merki um 
samstöðu með öllum konum í heiminum sem berjast fyrir 
lífinu og reyna að fæða fjölskyldur sínar við erfiðar 
aðstæður, svo sem í striði, pólitískum ofsóknum og 
náttúru legum hamförum.

Kvennaathvarfið hefur fengið að gjöf rúmlega hálfa milljón 
króna til húsgagnakaupa frá Soroptimistaklúbbi Mosfells
sveitar.  Soroptimistasystur mættu í athvarfið til að fylgja eftir 
gjöfinni en þá voru nýju húsgögnin, þrír sófar, stóll og borð, 
komin á sinn stað í stofu og sjónvarpsherbergi.
 Grunninn að þessari góðu gjöf lögðu Soroptimistakonur 
með listaverkahappdrætti þar sem fjölmargir listamenn gáfu 
verk sín til styrktar góðu málefni. Það var Inga Elín Kristins
dóttir listakona sem átti frumkvæði að framkvæmd þessarar 
söfnunar.

Soroptimistar hreiðra um sig í einum af 
nýju sófunum í Kvennaathvarfinu.

Aldrei eins huggulegt í Kvennaathvarfinu

Vissuð þið að...
Soroptimistasystur um víða veröld hafa hjálpað stúlkum 
og konum á Haiti eftir jarðskjálftann mikla í janúar 2010 
með háum fjárstyrkjum og gjöfum til að endurheimta 
lífsgæði sín. Jafnframt hafa börn og munaðarleysingjar 
notið hjálpar Soroptimista systra varðandi matargjafir og 
nauðsynlegar skólavörur.  

Langtíma verkefni varðandi stúlkur er að leiðbeina þeim um bætta 
heilsuvernd, hreinlæti og varnir gegn Kóleru. (Heimild: Link)
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5. október 2013 Haustfundur haldinn í Borgum, safnaðarheimili Kársnessafnaðar í Kópavogi.

10. maí 2014 Landssambandsfundur í boði Hafnarfjarðar og Garða. 40 ára afmæli Landssambandsins.

12.15. júní 2014 Nordisk Forum, Malmö.

Minnishorn systra

Hvítur geitaostur, 200 gr
Matreiðslurjómi, 2,5 dl
Kjúklingakraftur, 1 teningur
Raftaskinka, 12 sneiðar
Ferskt basilikum
Ristað brauð án skorpu, 6 sneiðar.

Forréttur, geitaostur á ristuðu brauði
Osturinn er bræddur í potti með 
rjómanum og kjúklingakraftinum.
 Heitur osturinn er settur ofan á 
brauðið, því næst skinkan og að lokum 
skreytt með basilikum.

Góðra systra fundur
Við Árbæjarsystur vorum svo heppnar að fá Mosfells sveitar systur í 
heimsókn til okkar á janúarfundinn þann 14. janúar.  Áttum við afar 
skemmtilegt kvöld með þeim systrum.  Auk hefðbundinna fundarskapa 
kynntu systur sig og formenn klúbbanna sögðu frá starfsemi þeirra og var 
það mjög lærdómsríkt að heyra hvað þær Mosfellssveitarsystur leggja 
áherslu á í starfi sínu og finna að klúbbarnir eiga heilmikið sameiginlegt.  
Jónína Guðjónsdóttir í Árbæjarklúbbi sagði frá Árbæjarhverfinu, 
uppbyggingu þess og hvernig var að alast þar upp en hún var einn af 
fyrstu íbúum hverfisins. 
 Margt var skrafað á fundinum eins og alltaf þegar hressar konur koma 
saman og var eins og þær hefðu alltaf þekkst.  Við gerum allt of lítið af því 
að halda sameiginlega fundi því þeir styrkja starf klúbbanna og um leið 
systraböndin.

Takk fyrir komuna Mosfellssveitarsystur.

Kristjana Guðlaug Jónsdóttir

Ný systir
Við fögnuðum því, systur í 
Soroptimistaklúbbi Hóla og Fella, að 
fá nýja systur til liðs við okkur sl. vor.

Hún heitir Guðný Helgadóttir fædd 
1961 og starfar sem sölumaður.
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Við hjúkrum þér
Það getur komið sér vel að hafa aðgang að fagfólki utan 

sjúkrastofnana. Þannig sparar þú biðtíma og fyrirhöfn. 

Hjúkrunarfræðingur og sjúkraliðar í Lyfju Lágmúla og 

Lyfju Smáratorgi veita ýmsa sérhæfða þjónustu:

• Einfaldar sáraskiptingar 

• Saumataka

• Sprautun (kl. 10-12 virka daga) í Lágmúla

• Ráðgjöf við val á stoðvörum

• Ráðgjöf við val á  næringarvörum vegna 

 vannæringar eða sjúkdóma

• Ráðgjöf við val og notkun á sykursýkisvörum

• Aðstoð við stómaþega í Lágmúla

Reglulegt eftirlit er mikilvægt, ekki síst fyrir heilsuna 

og Lyfja er þér ávallt innan handar þegar kemur að því 

að mæla: Blóðþrýsting, blóðfitu, blóðsykur, blóðrauða 

(hemóglóbín), súrefnismettun í blóði, beinþéttni 

og fyrirstöðu í öndun.

Hjúkrunarþjónustan í Lyfju Lágmúla er opin 

frá kl. 8–17 virka daga og laugardaga frá kl. 11–15 

frá 1. sept. til 31. maí.

Á Smáratorgi kl. 8–12 mánudaga til fimmtudaga.

Nánari upplýsingar er að finna á www.lyfja.is

fish
restaurant
take away

Skólavörðustígur 23 / Ingólfsstræti 8
101 Reykjavík


