Fregnir
Soroptimistasamband Íslands

40. árg. apríl 2014 nr. 103

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

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 hvarvetna í
þjóðfélaginu.
Fregnir eru málgagn Soroptimista
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 20. ágúst 2014
Prentun og umbrot blaðs:
Prentmet, Lynghálsi 1, 110 Reykjavík
Umhverfisvottuð prentsmiðja

2

Soroptimistasamband Íslands

Kæru systur
Nú þegar daginn fer að lengja, er sumarið í nánd með sínar björtu nætur,
sól í heiði og blóm í haga. Veturinn var langur og þurr, mikill snjór á norð
austurlandinu og langvarandi svell og hálka hér á suðurlandi, mikið ryk á
vegum eins og á sumardegi enda febrúar þurrasti mánuðurinn síðan 1966.
Allt gengur þetta yfir eins og alltaf og bjartari tíð framundan.
Í blaðinu okkar er fjölbreytt efni eins og alltaf, Landssambandsfundurinn
er 10. maí í umsjón Soroptimistaklúbbs Hafnarfjarðar og Garðabæjar, mörg
embætti eru í boði og vonandi mætum við sem flestar. Í blaðinu okkar er
sagt frá verkefnum Landssambandsins og rætt um 40 ára afmæli þess.
Einnig er sagt frá Halldóru Eggertsdóttur, einni af frumkvöðlum Lands
sambandsins, sem vann að bættri stöðu kvenna og lagði mikið að mörkum
til Soroptimistasambands Íslands. Fróðleg grein um endurhæfingastöðina
„Hver“ á Akranesi, sem stofnuð var 2008, upphaflega ætluð fyrir geðfatlaða
en þangað sækir nú mun fjölbreyttari hópur. „Hver“ er meginverkefni
Sorptimistaklúbbs Akraness. Vonandi verðið þið margs fróðari við lestur á
blaðinu okkar, sem er 20 blaðsíður í tilefni af 40 ára afmælinu. Ritnefndin
óskar öllum systrum og fjölskyldum þeirra gleðilegs sumars og og þakkar
fyrir veturinn.
Þóra Katrín Kolbeins

Forsíða
Forsíðan er tileinkuð 40 ára afmæli Soroptimistasambands Íslands.
Landssambandsfundurinn verður haldinn í umsjón Soroptimistaklúbbs
Hafnarfjarðar og Garðabæjar 10. maí nk.

Forsetasíða
Upphaf Soroptimistahreyfingarinnar má rekja allt aftur til 3.
október 1921 þegar fyrsti Soroptimistaklúbburinn var stofn
aður í Oakland í Kaliforníu. Í raun og veru hófst öll vegferð
Soroptimista með störfum manns sem hét Stuart Morrow.
Hann var írskur innflytjandi í Kaliforníu og sagan segir að það
hafi verið fyrir tilviljun að hann stofnaði þennan kvenna
klúbb. Hann var félagi í Rótarýklúbbi og vann við útbreiðslu
þeirra samtaka. Í þeim tilgangi hafði hann samband við
ritaraskóla í Oakland og vildi fá skólastjórann til liðs við
Rótarý enda taldi hann víst að það væri karlmaður. Skóla
stjórinn var hins vegar kona Adelaide Goddard að nafni. Hún
á að hafa svarað fyrirspurn Stuarts þannig að þegar karlmenn
tækju konur inn í Rótarý hefði hún áhuga. Samtalið kveikti
hugmynd hjá Stuart um að stofna kvennaklúbb sem væri
sambærilegur við Rótarýklúbba karlmanna. Hugmyndin
varð að veruleika árið 1921 og áðurnefnd Adelaide var einn
af stofnendum fyrsta klúbbsins. Árið 1924 tók Stuart Morrow
sér ferð á hendur til Evrópu og stofnaði fyrstu tvo Soroptim
istaklúbbana handan Atlantshafsins, annan í London og hinn
í París.
Senn líður að merkum tímamótum Landssambandsins
þegar 40 ára eru liðin síðan klúbbarnir í Reykjavík og Hafnar
firði og Garðabæ stofnuðu Landssambandið. Við munum
halda upp á það á næsta Landssambandsfundi. Fundurinn
og afmælið eru í umsjón systra okkar í Hafnarfirði og Garða
bæ. Stjórninni þótti við hæfi að rifja upp þessi 40 ár hér í
blaðinu og til verksins voru fengnar reynslumiklar Soroptim
istasystur sem segja frá því helsta í sögu Landssambandsins
öll þessi ár. Við færum þeim bestu þakkir fyrir þeirra vinnu og
framlag.
Til þess að stofna landssamband í dag þurfa að vera að lág
marki sjö klúbbar eða að minnsta kosti 150 félagar, en fyrir 40
árum var nóg að klúbbarnir væru þrír. Það var því ótrúleg
bjartsýni hjá Halldóru Eggertsdóttur, formanni útbreiðslu
nefndar Reykjavíkurklúbbsins, að sækja um undanþágu til
þess að stofna Soroptimistasamband Íslands einungis ári eft
ir að annar klúbburinn hafði verið stofnaður hér á landi og
tveir klúbbar til viðbótar voru í burðarliðunum. Reykjavíkur
klúbburinn hafði verið eini starfandi klúbburinn í fimmtán ár
og því einnig gegnt að hluta starfi landssambands, en áhrifa
laus eins og stakir klúbbar eru. Halldóra hafði aflað ýmissa
gagna, þýtt lög klúbba og önnur gögn er lutu að starfi
Soroptimista.
Undirbúningsstjórn var kosin 1973 og áttu tvær systur úr
hvorum klúbbi sæti í stjórninni. Formlegur stofnfundur var
haldinn 8. júní 1974 og þar voru Landssambandslög kynnt,
ásamt reglugerð sem samin hafði verið. Reglugerðin tók
nokkrum breytingum á fundinum en var síðan samþykkt.
Öllum embættum innan Landssambandsstjórnar var skipt á
milli klúbbanna og var Halldóra Eggertsdóttir kosin fyrsti for
setinn.
Sé litið til baka þá er það hreint ótrúlegt að systur í Hafnar
fjarðar og Garðabæjarklúbbi skuli hafa samþykkt að taka

þátt í stofnun Landssambandsins einungis ári eftir að
klúbburinn var formlega stofnaður. Eldmóður Halldóru, sem
var u.þ.b. búin að stofna tvo nýja klúbba, annan í Kópavogi
og hinn í Keflavík, hlýtur að hafa haft þessi áhrif, en ekki má
þó gleyma mörgum öðrum systrum í Reykjavíkurklúbbi sem
á sinn hátt hvöttu til aðgerða og bjartsýni.
Eldskírnina fékk Landssambandið þegar það tók að sér að
halda Norræna vinadaga á Laugarvatni 1978. Búist var við
u.þ.b. 5080 þátttakendum en þeir urðu alls 300. Allt gistirými
á staðnum var fullbókað svo íslenskar systur urðu að láta sér
nægja að gista í sumarbústöðum í nágrenninu
Jóna Höskuldsdóttir úr Hafnarfjarðar og Garðabæjar
klúbbi var þá forseti og undirbúningsnefnd sá um alla skrán
ingu, bókanir og greiðslur undir forystu Randi Træen úr
Keflavíkurklúbbi. Þessir vinadagar þóttu takast frábærlega
vel og voru lengi í minnum hafðir á Norðurlöndunum.
Það er líka gaman að geta þess að tilurð íslenska Lands
sambandins, bæði öll undirbúningsvinnan, stofnun þess, og
sömuleiðis undirbúningur og framkvæmd fyrstu Norrænu
vinadaganna á Íslandi átti sér stað áður en faxtæki og tölvur
fóru að auðvelda mönnum störfin svo um munar.
Það er okkur nauðsynlegt að staldra stundum við og hugsa
til baka, hvaðan komum við og einnig að horfa fram á veginn
og ákveða hvert við ætlum.
Mér finnst á þessum tímamótum ljóðið hennar Vigdísar
Einarsdóttur eiga vel við
Sjá æskunnar bros um bjartan dag
breiða út faðm mót komandi tímum.
Þá ungdómsins hugur og hjartalag
heillast af nútíma áformum sínum.
En hver óskanna stund um auðnuhag
verði afl til blessunar framtíðarsýnum.
Að lokum sendi ég ykkur og fjölskyldum ykkar bestu óskir
um gleðilegt sumar og þakka um leið fyrir ánægjulegt sam
starf í vetur.
Með systrakveðju,
Mjöll Flosadóttir,
Forseti SIÍ 2012-2014.
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40 ára afmæli
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Halldóra Eggertsdóttir við stofnun Soroptimistaklúbbs Kópavogs árið
1975. Með henni eru Þorbjörg Kristinsdóttir og Rahel Shalon, forseti
Evrópusambandsins.

Halldóra Eggertsdóttir var gerð að heiðursfélaga Soropti
mistasambands Íslands árið 1983 og er eini heiðursfélagi
sambandsins. Halldóra var alla tíð mikil baráttukona fyrir
framgangi Soroptimismans á Íslandi og lagði sig alla fram um
framgang samtakanna. Halldóra var fædd 7. desember 1916.
Hún lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum á Akureyri
1939, kennaraprófi frá Kennaraskóla Íslands 1940 og hús
stjórnarkennaraprófi frá Hússtjórnarkennaraskóla Ísland
1944. Eftir kennslu við Barnaskóla Siglufjarðar og skóla
stjórastarf við Húsmæðraskóla Suðurlands, gerðist hún
námsstjóri húsmæðrafræðslu og fulltrúi í heimilisfræðslu
grunnskóla á Fræðsluskrifstofu Reykjavíkur allt til starfsloka
og var sem slík brautryðjandi í þróun húsmæðra og heimilis
fræðslu á Íslandi. Riddarakross hinnar íslensku fálkaorðu
hlaut Halldóra árið 1977.
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Halldóra var einn af stofnfélögum Soroptimistaklúbbs
Reykjavíkur árið 1959 og var kosin í stjórn klúbbsins strax á
öðru starfsári hans. Halldóra tók að sér að þýða flest skjöl sem
tengdust samtökunum og í raun var elsti klúbburinn
starfandi sem landssamband í 15 ár eða þangað til Lands
sambandið var stofnað. Félagar í klúbbnum fóru á alþjóða
þing samtakanna strax 1961 og oft síðan sem sýnir áhuga
kvennanna á alþjóðastarfinu. Það er á engann hallað þótt
sagt sé að Halldóra hafi verið brautryðjandi í útbreiðslu sam
takanna. Hún var guðmóðir alls 12 klúbba. Árið 1971 var haf
ist handa við að undirbúa stofnun klúbbs í Hafnarfirði en þrír
klúbbar voru forsenda stofnunar landssambands. Hafnar
fjarðarklúbburinn var þó ekki stofnaður fyrr en 1973. Var sett
upp bráðabirgðastjórn væntanlegs landssambands með
Halldóru sem formann. Í millitíðinni fékkst undanþága frá

Evrópusambandinu til að stofna Landssamband þótt klúbb
arnir væru tveir en ekki þrír. Halldóra varð formaður út
breiðslunefndar Landssambandsins og unnið var að því að
stofna tvo nýja klúbba, í Kópavogi og Keflavík. Fyrir utan
Hafnarfjarðarklúbb, stofnaði hún klúbb í Kópavogi (1975),
Keflavík (1975), Mosfellssveit (1977), á Seltjarnarnesi (1977),
á Suðurnesjum (1979), í Árbæjarhverfi (1980), Bakka og
Seljahverfi (1980), Akureyri (1982), Hóla og Fellahverfi
(1982), Húsavík (1983) og á Akranesi (1983).
Halldóra lést 25 nóvember árið 2000.
Fregnir
Útgáfa fréttabréfs sem bar heitið Soroptimistafregnir hófst
18. október 1975. Guðrún Halldórsdóttir í Reykjavíkurklúbbi
sá um útgáfuna. Til að byrja með var þetta einblöðungur
brotinn í tvennt.
Árið 1986 kemur út fallega prentað blað og hét þá FREGN
IR. Nánar má lesa um sögu Fregna í grein Hildar Hálfdán
ardóttur í 100. tölublaði Fregna í mars 2013.

Vestmannaeyjagosið 1973
Strax á fyrstu dögum eftir að gosið hófst, buðu félög og sam
tök fram aðstoð. Á sendifulltrúafundi Soroptimista í Brüssel
árið 1973 bar Madelene Meinander frá Finnlandi upp þá til
lögu, að Evrópusamtökin styrktu Vestmannaeyjasöfnunina
með 15.000 svissneskum frönkum en alls bárust 45.000
frankar til íslenskra Soroptimista í Vestmannaeyjasöfnunina.
Í samráði við Rauða krossinn og Bæjarstjórn Vestmannaeyja
var ákveðið að nýta féð til að koma upp dvalarheimili fyrir
aldraða í Vestmannaeyjum og var hlutverk Soroptimista að
innrétta föndurstofu á dvalarheimilinu, kaupa húsgögn og
annan búnað. Dvalarheimili þetta fékk nafnið Hraunbúðir
og hófst starfsemi þess árið 1974.

Nokkur stór verkefni
Landssambands og klúbba
Breiðavíkurdrengir
Fyrsta fjáröflunarverkefni íslenskra Soroptimista var að styðja
drengi sem voru vistaðir í Breiðavík. Árið 1960 gáfu konur
100 krónur hver til að kaupa jólagjafir og senda drengjunum.
Fjáröflun fór fram í samvinnu við Lionsklúbbinn Þór, þar sem
meðal annars var tískusýning með fatnaði frá Guðrúnarbúð,
en Guðrún var einmitt Soroptimisti. Árið 1964 var settur á
laggirnar Styrktarsjóður Soroptimistaklúbbs Reykjavíkur og
var höfuðtilgangur hans að styrkja drengina í Breiðavík.
Fengu drengirnir ýmiss konar gjafir og á hverju ári fékk einn
drengur námsstyrk.

Systur undirbúa jólagjafir fyrir Breiðavíkurdrengi.

Þarna eru systur að taka við viðurkenningu fyrir störf sín. Guðlaug
Konráðsdóttir heldur á blómvendinum, við hlið hennar er Lovísa
Christiansen með stórt blóm í barmi.

Meðferðarheimilið í Krýsuvík
Árið 1992 komu forráðamenn Krýsuvíkur að máli við Sor
optimistaklúbb Hafnarfjarðar og Garðabæjar og báðu um
aðstoð varðandi innréttingu á heimilinu. Nefnd, sem ett var í
málið, fór í heimsókn til Krýsuvíkur og í framhaldinu tók ein
systranna, sem var innanhúss arkitekt, að sér að stjórna
verkinu. Um þessar mundir hafði ferðavika klúbbsins verið
haldin þrisvar sinnum og þó nokkrir peningar voru til í sjóði.
Frá þessum tíma hefur smátt og smátt verið haldið áfram,
húsið lagfært og innréttað, herbergin gerð vistleg og allur
aðbúnaður bættur. Á hverju ári var farið í vinnuferð til Krýsu
víkur, allt þrifið hátt og lágt, saumaðar gardínur, hengdar
upp myndir og skreytt. Að loknu dagsverki var venjulega
haldin veisla fyrir vistmenn. Þessar ferðir voru yfirleitt farnar í
nóvember og voru eins konar litlu jólin fyrir íbúana. Árið
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1997 má segja að Meðferðarheimilið hafi farið á hausinn og
engir peningar til að reka starfsemina. Hér komu Soroptim
istar heldur betur við sögu. Um sumarið kom forseti Evrópu
sambandsins til Krýsuvíkur og afhenti styrk úr ,, Action fund“
að upphæð um kr. 500.000. og síðar um haustið styrkti
klúbburinn heimilið til matarkaupa og til viðgerða á pípu
lögnum, því húsið var kalt og alls staðar lak bæði inn og út.
Um áramótin 1997 tók Soroptimistinn Lovísa Christiansen
við framkvæmdastjórn heimilisins og hún er þar enn. Öll
þessi ár hafa vistmenn fengið jólagjafir frá klúbbnum, oftast
hlýjar flíspeysur. Þessar gjafir hafa alltaf verið pakkaðar
fallega inn og merktar vistmönnum og sýna vel þann hug
sem fylgir.
Í Krýsuvík er í dag rekið metnaðarfullt langtíma meðferðar
heimili fyrir áfengis og vímuefnaneytendur. Meðferðin er
byggð upp á 12 spora kerfi AA samtakanna og inn í það er
síðan fléttað öllu því besta sem notað er víðs vegar um heim
inn. Að jafnaði dvelja þar 21 skjólstæðingur í einu, af báðum
kynjum. Undanfarin ár hafa konur verið 1/31/2 af vistmönn
um, sem eru á aldrinum frá 18 ára til sjötugs. Forráðamenn
Krýsuvíkur fullyrða, að stuðningur Soroptimistaklúbbs Hafn
arfjarðar og Garðabæjar hafi skipt sköpum fyrir Meðferðar
heimilið, sérstaklega á erfiðum tímum.

Tekið á móti hjálpargögnum til Malaví.

Gámurinn innsiglaður 4,5 tonn.

Heimsókn í Krýsuvík, Lovísa Christiansen til hægri.

Styrkur við blinda í Gana
Verkefnið hófst sem svokallað twinningverkefni þar sem
ákveðið var að Ísland styrkti verkefni klúbbsins í Accra sem
var að byggja upp skóla fyrir blinda. Verkefnið hófst 1985 og
annaðist Luisa Bjarnadóttir tengslin við Gana. Verkefnið fólst
einkum í að safna og senda spólur og tæki sem þarf til að
blind börn geti nýtt sér bækur. Spólurnar fékk hún t.d. frá
Blindrabókasafninu. Árið 1995 fóru nokkrar íslenskar konur
til Gana og afhentu stóra gjöf til þessa skóla.
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Gámur til Malaví
Árið 1996 kom beiðni frá Ásgerði Kjartansdóttur sem vann á
vegum Þróunarsamvinnustofnunar Íslands í Malaví hvort
Soroptimistar gætu hugsanlega fyllt gám með fötum og ým
iss konar hjálpargögnum, sem senda mætti til landsins. Árið
áður höfðu Soroptimistar sent henni 150 kassa með hjálpar
gögnum, sem fluttir voru með skipi til landsins í samvinnu
við Þróunarsamvinnustofnun. Soroptimistar tóku beiðninni
vel. Þróunarsamvinnustofnunin lagði til 20 feta gám og
bauðst til að borga fyrir flutninginn. Send voru út boð til allra
Soroptimistaklúbba á landinu og í Reykjavík lagði Ásta Björt
Thoroddsen til bílskúr og hús til að taka á móti framlagi,
pakka og búa til flutnings. Í stuttu máli urðu viðbrögðin slík
að tveir gámar voru fylltir og alls fóru 4500 kíló af gögnum
héðan. Gámarnir fóru til Lilongwe þar sem Ásgerður og
„Friends of Lilongwe Hospital“ tóku við dótinu. Til gamans
má geta þess að auk þess sem hjálpargögnin komu að
ákaflega miklum notum var gámurinn gerður að bókasafni!

Nokkrar vörður á 40 ára vegferð
Fyrstu 10 árin 1974-1984
Halldóra Eggertsdóttir (Reykjavíkurklúbbi) varð fyrst kvenna
til að gegna embætti forseta Soroptimistasambandsins. Í
upphafi starfseminnar þurfti að móta starfsemina og kynna
samtökin opinberlega. Unnið var að gerð laga og reglugerða
til þess að samtökin gætu starfað sem best á Íslandi og af
myndarskap. Meðal annars var þýdd fjögurra ára starfsáætl
un SIE 19751979 undir kjörorðunum. „Í leit að eðalgæðum“.
Á landssambandsfundinum 1975 var heiðursgestur fundar
ins finnska konan Madelene Mainander, formaður vina
nefndar SIE sem var mikill Íslandsvinur. Það var einmitt hún
sem beitti sér fyrir því að Evrópusamtökin veittu styrki til
Vestmannaeyjasöfnunarinnar.
Árið 1975 hóf Guðrún Halldórsdóttir að gefa út fjölritað
blað, Fregnir. 1986 kemur út fallega prentað blað, sem síðar
var litprentað og þannig er það enn þann dag í dag.
Fregnir stuðla að einingu meðal systra með því að flytja
fréttir af lífi þeirra og starfi bæði innan lands og utan.
Jóna Valgerður Höskuldsdóttir (Hafnarfirði og Garðabæj
ar) var landssambandsforseti 19761978. Í hennar forsetatíð
var í fyrsta sinn boðið til Norrænna vinadaga á Íslandi og
voru þeir haldnir á Laugarvatni. Þátttakendur voru nær 300
sem var eflaust miklu meira en þetta nýja landssamband
hafði reiknað með. Eitt skemmtilegt atvik tengdist þessum
vinadögum sem var þátttaka Elísabetar Knútsdóttur sem var
engin önnur en prinsessa frá Danmörku! Hún krafðist þess
að fá að vera „ein af oss“ og hreifst mjög þegar allir ráð
stefnugestir sungu, hver á sínu tungumáli Vor Guð er borg á
bjargi traust.
Hólmfríður Sigurjónsdóttir (Reykjavík) gegndi forseta
embættinu 19781980. Í hennar tíð var hafist handa við að
reisa Sunnuhlíð, hjúkrunarheimili aldraðra í Kópavogi.

Fyrsti Soroptimistaklúbburinn var stofnaður í
Reykjavík 19. september 1959 og voru 18 konur
stofnfélagar.
Hvatamaður að stofnun klúbbsins var danski
Soroptimistinn, Helga Demcher sem kom til Íslands
gagngert til að stofna fyrsta klúbbinn og varð þar
með guðmóðir klúbbsins. Alla ævi studdi hún klúbb
inn með gjöfum og sem dæmi sendi hún til klúbbsins
forláta silfurnælu með fimm svönum á flugi, tákn um
Norðurlöndin fimm. Á 20 ára afmæli klúbbsins 1979
var henni boðið til Íslands og hún gerð að heiðurs
félaga klúbbsins. Helga lést 15. mars 1992.

Fyrstu norrænu vinadagar á Íslandi árið 1978.

Minntist Hólmfríður þess sérstaklega þegar háöldruð kona
stakk fyrstu skóflustunguna að heimilinu. Á hennar tímabili
var einnig veittur styrkur til sjö blindra barna til dvalar í Heið
arskóla á íþrótta og tækjanámskeiði.
Gerður Hjörleifsdóttir (Reykjavík) var forseti 19801982. Á
Landssambandsfundi 1981 lagði stjórnin fram tillögu um að
„sameiginlegt langtímaverkefni klúbbanna verði alhliða
stuðningur við málefni aldraðra, einkum aldraðra sjúkra.“ Átti
það verkefni að standa í fjögur ár og í framhaldi af því voru
keypt 20 tonn af handsápu sem seld var landsmönnum.
Þessar sápur urðu síðan að 40 sjúkrarúmum af fullkomnustu
gerð sem gefin voru til Reykjalundar.
Jóhanna S. Pálsdóttir (Keflavík) var forseti 19821984. Það
kom því í hennar hlut að halda upp á 10 ára afmæli Lands
sambandsins með hátíðarhöldum í Þjóðleikhúsinu 1984. Á
hennar tímabili var áhersla á umhverfisvernd og Landssam
bandið fékk afmarkaðan reit í Heiðmörk þar sem gróðursett
eru tré árlega.

Skóflustunga tekin af Hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð.
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skriftin var Soroptimistar efla vináttu og einingu í leik og í
starfi. Á sunnudegi var erindi um „Alþjóðlegt ár fjöl
skyldunnar“ og síðan kynnt verkefnaval forseta SIE „Friend
ship without Borders“ (Vinátta án landamæra). Sameinuðu
þjóðirnar höfðu lýst því yfir að árið 1994 skyldi vera ár fjöl
skyldunnar.
Sápusalan undirbúin.

Valborg Bentsdóttir samdi tvær vísur í tilefni sápusölunnar:
Við erum sjálfsagt örlítið þreyttar,
ekki dugir að magna sút.
Við leggjum á brattann löðursveittar
og látum sápuna ganga út.
Ástæða þótti góð og gild
og grómtekið liðið fríkkar senn,
því Salome tókst með sérstakri snilld
að sápuþvo vel flesta alþingismenn.
1984-1994
Þorbjörg Kristinsdóttir (Kópavogi) var forseti 19841986. Á
hennar tímabili fjölmenntu íslenskar konur á Evrópuþingið í
Graz og styrktu þar með ásýnd íslenskra Soroptimista á er
lendri grund.
Luisa Bjarnadóttir (Hafnarfirði og Garðabæjar) tók við sem
forseti af Þorbjörgu og gegndi því 19861988. Í hennar for
setatíð hófst samvinnuverkefnið við Gana sem fólst í aðstoð
við blinda. Einnig vann Luisa að því að koma formi á útgáfu
Fregna sem áttu að koma út þrisvar á ári. Fjölskylduhátíð var
haldin á Broadway og rann ágóðinn til unglingaheimilis
Rauða krossins við Tjarnargötu. Norrænu vinadagarnir voru
haldnir í Reykjavík 1988 og var eftirminnileg guðsþjónusta í
Hallgrímskirkju þar sem Sólveig Lára Guðmundsdóttir pre
dikaði.
Steinunn Einarsdóttir (Seltjarnarnesi) gegndi forseta
embættinu 19881990. Að hennar sögn var lögð áhersla á að
styrkja samvinnu norrænu landssambandsforsetanna og
halda sérstaklega fundi þeirra. Soroptimistaklúbbur Skaga
fjarðar var stofnaður 1989.
Kristín Sjöfn Helgadóttir (Árbæ) gegndi forsetaembættinu
19901992. Sett var á laggirnar skrifstofa að Suðurlandsbraut
22 þar sem einnig var góður salur, sem við fengum lánaðan
fyrir haustfund. Sá fundur var um umhverfismál og var vel
sóttur af systrum. Í forsetatíð Kristínar Sjafnar var gerð
breyting á nöfnum Reykjarvíkurklúbbanna eftir samþykki
Evrópusambandsins og klúbbur var stofnaður á Snæfellsnesi
1991.
Í forsetatíð Hildar Hálfdanardóttur (Kópavogi) 19921994
voru settir á laggirnar árlegir haustfundir í Munaðarnesi.
Fyrsti haustfundurinn var haldinn þar í október 1993. Yfir
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1994-2004
Soroptimistaklúbbur Grafarvogs var stofnaður 1994.
Kristín Einarsdóttir (Hafnarfirði og Garðabæjar) gegndi for
setaembættinu 19941996. Á því tímabili voru fest kaup á
Hamraborg 10, skrifstofuhúsnæði sem var tilbúið undir tré
verk. Undir forystu Margrétar Helgadóttur hönnuðu
Soroptimistasystur, máluðu og fluttu innréttingar og hús
búnað sem til var í leiguhúsnæði Landssambandsins við
Suðurlandsbraut í Hamraborg.
Eftir Alþjóðaþingið í San Francisco árið 1995 fór forseti Evr
ópusambandsins fram á það við Íslenska Soroptimista að
taka þátt ásamt fjórum öðrum landssam

Það er mikið verk að flytja!

Systur að mála nýja húsnæðið í Hamraborg 10.

Glaðar systur á heimsþinginu í Wien 2005.

böndum í tilraunaverkefni um rafræn samskipti. Í framhaldi
af því var hafin vinna við að koma á fót fyrstu vefsíðu
Soroptimista á Íslandi.
Á árunum 19961998 var Salome Þorkelsdóttir (Mosfells
sveit) forseti. Árið 1998 voru haldnir Norrænir vinadagar á
Akureyri. Þar mættu um 260 systur. Yfirskrift daganna var
Barnið – samfélagið – framtíðin. Vigdís Finnbogadóttir fyrr
verandi forseti Íslands var verndari vinadaganna. Einnig var
staðið að verkefninu „Börn og ofbeldi“ og útbúinn var bæk
lingur undir yfirskriftinni „Verum vinir“ sem sendur var til
allra 6 ára barna í skólum landsins.
Í forsetatíð Lilju Guðlaugsdóttur (Akranesi) 19982000
var þemað „Inn í 21. öldina með æskunni“. Eitt merkilegt
verkefni sem systur gáfu gaum að á þessu tímabili var aðstoð
við uppbyggingu getnaðarvarnarráðgjafar við kvennadeild
Landspítalans fyrir ungar stúlkur.
20002002 tók Halla Lovísa Loftsdóttir (Húsavík) upp
áskorun Evrópusambandsins um aukið samstarf við Afríku
og Ásgerður Kjartansdóttir flutti erindi um á hvern hátt við
getum styrkt menntun kvenna í Afríku.
Hafdís Karlsdóttir (Kópavogi) var forseti 20022004. Í henn
ar forsetatíð var haldið upp á 30 ára afmæli Landssambands
ins og Austurlandsklúbburinn var vígður árið 2003.
2004-2014
20042006 var Sigríður Þórarinsdóttir (Snæfellssnesi) forseti.
Fókusinn á þessu tímabili var FRIÐUR. Til allra landssam
banda var beint áskorun um að vinna að friði. Eitt mikilvægt
verkefni sem margir tóku þátt í var Friðarhlaupið í Rúanda.
Sigríður Þórarinsdóttir fór til Rúanda, tók þátt í skemmt
iskokki og færði klúbbi í Kigala peninga frá íslenska Lands

sambandinu til stuðnings konum sem misstu allt sitt og alla
sína í þjóðarmorðunum. Friðardúkkur voru saumaðar í tuga
tali sem fjáröflun. Tengsl voru við konur í stríðshrjáðum lönd
um og Soroptimistar sameinuðust um að vinna að friði í
heiminum.
20062008 var Ásgerður Kjartansdóttir (Reykjavík) forseti.
Norrænir vinadagar voru haldnir í Reykjavík 2008. Yfirskrift
daganna var Umbreytum tilverunni – Aukum völd kvenna
og stúlkna. Þar var kynnt sameiginlegt mansalsþema sem
allir norrænir Soroptimistar unnu að á árunum 20082012.
Verkefnasjóður Soroptimistasambands Íslands var stofn
aður 2007 í þeim tilgangi að styrkja verðug málefni er
tengjast markmiðum Soroptimista. Verkefninu „Ökum var
lega“ var hleypt af stokkunum 2007 og gefnar voru 20.000
lyklakippur til að minna á umferðaröryggi.
20082010 var Guðrún Erla Björgvinsdóttir (Bakka og Selja)

Á Landssambandsfundi, Guðrún Erla Björgvinsdóttir í ræðustól.

forseti og hún segir: „Erfiðast fannst mér tímabilið þegar við
gátum ekki greitt félagsgjöldin og þurftum aðstoð frá SIE“.
Stofnaður var klúbbur á Suðurlandi. Samtökin unnu með
„Skottunum“ að kvennafrídeginum 2010 og fjármögnuðum
m.a. hönnun á kynjagleraugunum. Afríkuverkefni sem nefna
má var bygging salerna fyrir grunnskóla í Kollo í Afríku.
20102012 var Ingunn Ásdís Sigurðardóttir (Skagafirði)

Á góðri stundu í forsetatíð Ingunnar Ásdísar Sigurðardóttur.
Sigríður Þórarinsdóttir afhendir peningagjöf.
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forseti. Árið 2012 var stofnaður klúbbur Við Húnaflóa sem er
nýjasta viðbótin í Soroptimistafjölskylduna. Af erlendum
verkefnum má nefnda styrk til Soroptimistaklúbbsins í
Pristhina, Kosovo til að koma á verkefninu „I am not a plastic
bag“ sem var átak í því að minnka notkun plastpoka. Verk
efnið hlaut viðurkenningu SIE, er nú orðið sjálfbært og held
ur áfram.
20122014 var Mjöll Flosadóttir (Hafnarfirði og Garðabæj
ar) forseti. Árið 2013 fékk fyrsta íslenska verkefnið viðurkenn
inguna „Best Practice Award“ hjá Evrópusambandinu fyrir
verkefnið „Finndu þinn X faktor“ þar sem unnið er út frá
markmiðum SI um að veita stúlkum tækifærum á óhefð
bundnum menntunartækifærum. Einnig var unnið við að
uppfæra heimasíðuna og gera hana aðgengilegri í snjall
tækjum. Árið 2014 tekur Landssambandið þátt í Nordisk For
um í Svíþjóð með landssamböndum hinna Norðurlandanna.
Haldið verður upp á 40 ára afmæli Landssambandsins.

Soroptimistar í heimsókn til Gana í tilefni þess að Soroptim
istaklúbburinn í Accra hélt upp á 10 ára afmæli sitt og stofn
aður var nýr klúbbur í Kumasi. Í heimsókninni voru afhentar
gjafir til Blindrabókasafnsins með mikilli viðhöfn. Í blaðinu
Soroptimist World Span í janúar 1995 var sérstaklega fjallað
um þessa aðstoð við blinda. Árið eftir

Mjöll Flosadóttir tekur á móti viðkenningunni „Best Practice Award“.

Sæfarasambandið
Íslenskir Soroptimistar hafa tekið virkan þátt í erlendum ver
kefnum svo sem Sæfarasambandinu. Tildrögin voru þau að
á tveggja ára fresti velja Evrópusambandsforsetar þema eða
verkefni sem allir klúbbar eru hvattir til að taka þátt í. Gisele
Freudenberg, sem var forseti 19931995, valdi þemað Vinátta
án landamæra (Friendship Without Borders). Hún vildi efla
samvinnu ólíkra landa innan Evrópusambandsins með því
að finna eitthvað sem þau ættu sameiginlegt svo sem menn
ingu eða þjóðarframleiðslu. Þannig tengdi hún saman
Gana, Portúgal, Noreg og Ísland og kallaði það samband
Sæfarasambandið (Seafarers Countries). Íslenskir Soroptim
istar tóku hugmyndinni vel, enda hafði Soroptimistaklúbbur
Hafnarfjarðar og Garðabæjar og fleiri klúbbar styrkt blindra
bókasafnið í Gana um árabil. Árið 1995 fóru fjórir íslenskir

10

Soroptimistasamband Íslands

fóru fjórir íslenskir Soroptimistar til Portúgals og höfðu þar
lendar konur skipulagt 8 daga skoðunarferð um landið.
Norska Soroptimistasambandið bauð í 10 daga ferð um Nor
eg og tvær konur frá Íslandi þáðu það boð. Það má því segja
að þessi samvinna hafi verið bæði gagnleg og skemmtileg.
Sigrún Klara Hannesdóttir
Soroptimistaklúbbur Reykjavíkur

Dagskrá Landssambandsfundar
haldinn í Flensborgarskólanum í Hafnarfirði
laugardaginn 10. maí 2014
Innritun kl. 8:00 – 8:45
Landssambandsfundur kl. 9:00 til -17:00
Mjöll Flosadóttir, forseti SIÍ, setur fundinn.

9.

Kosning og tilnefning í önnur embætti
a) Sjóðanefnd 2 fulltrúa 2014 2016
b) Umsjónarmaður með vefsíðu 1 fulltrúa 2014 2016
c) Skoðunarmanns reikninga 1fulltrúa 2014 2016
d) Fregnir 5 fulltrúa 2014 2016
e) Starfsgreinanefnd (2 tilnefningar forseta)
f ) Umsjón með Heiðmörk klúbbur (tilnefnt af forseta)

1.

Kosning fundarstjóra, ritara, teljara og kjörnefndar
Nafnakall

2.

Skýrslur:
a) Forseta
b) Sendifulltrúa
c) Gjaldkera

Tillögur og áætlanir
10.

Tillögur um laga- og reglugerðabreytingar
Umræður og atkvæðagreiðsla

3.

Umræður og atkvæðagreiðsla um skýrslur
stjórnar og sendifulltrúa

11.

4.

Skýrslur nefnda og verkefnisstjóra:
a) Fastanefndir
Fjárhagsnefnd
Laganefnd
Útbreiðslunefnd
b) Verkefnastjórar
c) Ritstjóri Fregna
d) Aðrar nefndir
a) Félagatal SIÍ
b) Starfsgreinanefnd
c) Hamraborg 10
d) Heiðmörkin
e) Tengiliður Nordisk Forum
f ) Sjóðanefnd
g) Skólastyrkjanefnd
h) Tengiliður við Litháen
i) Upplýsingafulltrúa
j) Vefur SIÍ

Mál sem stjórnin leggur fram
a) Fjárhagsáætlun, árgjald og inntökugjald
b) Umræður og atkvæðagreiðsla
c) Aðrar tillögur, umræður og atkvæðagreiðsla
Útgáfa Fregna
Fulltrúi SIÍ á alþjóðaþing 2015

12.

Mál sem borist hafa, umræður og atkvæðagreiðsla

13.

Ákvörðun um næsta Landssambandsfund

14.
15.
16.

Önnur mál
Fræðsluerindi
Forseti hefur orðið
a) Embættismenn kvaddir
b) Forsetakeðjan afhent
c) Forseti slítur fundi

5.

Umræður og atkvæðagreiðsla um
skýrslur í 4. lið

Kosningar
6.

Stjórnarkjör
a) Kosning 2. varaforseta 2014 2016
b) Kosning gjaldkera 2014 2016

7.

Kosning sendifulltrúa og varasendifulltrúa
a) Sendifulltrúi 2014  2016
b) Varasendifulltrúi 2014 2016

8.

Kosning fastanefnda, verkefnastjóra og
aðstoðarverkefnastjóra
a) Laga og reglugerðarnefnd 1. fulltrúa 2014 2016
b) Útbreiðslunefnd 1 fulltrúa 2014 2016
c) Fjárhagsnefnd 1.fulltrúa 2014 2016
d) Verkefnastjóri 1 fulltrúa 2014 2016

2

1

1

Flensborgarskóli, Hringbraut 10, Hafnarfirð.

2

Frímúrarastúka Hamars,
Ljósutröð 2, Hafnarfirði.
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Framboð til embætta á vegum Landssambands
Soroptimista kjörtímabilið 2014 – 2016

Stjórn og embættismenn á vegum stjórnar
2. varaforseti

Gjaldkeri

Herdís Sveinsdóttir
Prófessor
Soroptimisti frá árinu 1994 í Soroptimistaklúbbi
Reykjavíkur
Embætti í klúbbi: Formaður, varaformaður, ritari,
fulltrúi og verkefnastjóri heilbrigðismála.

Alma Guðmundsdóttir
Fjármálastjóri
a) Soroptimisti frá árinu 2009 í Soroptimista
klúbbi Hóla og Fella
Embætti í klúbbi: Ritari klúbbsins 20132015 .

Verkefnisstjóri

María Lóa Friðjónsdóttir
Framkvæmdastjóri
Stofnfélagi í Soroptimistaklúbbi Skagafjarðar maí
1989. Í Soroptimistaklúbbi Hafnarfjarðar og
Garðabæjar frá 2007.
Embætti í klúbbi: Formaður, fulltrúi, varafulltrúi,
verkefnastjóri, bæði eftir gamla og nýja forminu,
gjaldkeri, meðstjórnandi, skoðunarmaður og í
flestum nefndum.
Embætti á vegum SI/Í: Ritari, verkefnastjóri efnahags og félagsmála,
skoðunarmaður reikninga í tvö tímabil.

Sendifulltrúi

Ásgerður Kjartansdóttir
Bókasafns og upplýsingafræðingur
Soroptimisti frá árinu 1998 í Soroptimistaklúbbi
Reykjavíkur
Embætti í klúbbi: Ritari, formaður, fulltrúi, starfs
greinanefnd og verkefnastjóri.
Embætti á vegum SI/Í: Varasendifulltrúi 20122014
Gerðardómur 20082014, Laganefnd 20102012,
Forseti 20062008, Fóstra verkefnis SI „Project Independence –
Women Survivors of War“ 20032007, Verkefnastjóri menntamála
20002002, Auk þess ýmis nefndarstörf fyrir SiÍ.
Varasendifulltrúi
Sigrún Ása Sigmarsdóttir
Upplýsingafræðingur
Soroptimisti frá árinu 1999 í Soroptimistaklúbbi
Grafarvogs
Embætti í klúbbi: Formaður, ritari, fulltrúi, verkefna
stjóri, meðstjórnandi, verið í skemmtinefnd og er
nú í starfsgreinanefnd.
Vefstjóri

Hólmfríður Pálsdóttir
Tölvunarfræðingur
Soroptimisti frá árinu 1996 í Soroptimistaklúbbi
Kópavogs
Embætti í klúbbi: Núverandi varaformaður, gjald
keri, nettengill, fulltrúi og er í fulltrúaráði og stjórn
Sunnuhlíðarsamtakanna f. h. Kópavogsklúbbsins.
Embætti á vegum SI/Í: Í ritnefnd Fregna og vefstjóri.

Fastanefndir
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Laga- og reglugerðanefnd
Súsanna Björg Fróðadóttir
Lögmaður
Soroptimisti frá árinu 2011 í Soroptimistaklúbbi
Keflavíkur
Embætti í klúbbi: Skemmtinefnd.
Embætti á vegum SI/Í: Laganefnd, formaður frá
2013.

Fjárhagsnefnd

Sjóðanefnd

Útbreiðslunefnd
Guðrún Helgadóttir
Prófessor í ferðamálafræði
Soroptimisti frá árinu 2008 í Soroptimistaklúbbi
Skagafjarðar
Embætti í klúbbi: Skemmti og móttökunefnd, ver
kefnastjóri.

Herdís Valdimarsdóttir
Skrifstofumaður
Soroptimisti frá árinu 2003 í Soroptimistaklúbbi
Mosfellsbæjar
Embætti í klúbbi: Gjaldkeri.
Embætti á vegum SI/Í: Sjóðanefnd.
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Helga Hilmarsdóttir
Viðurkenndur bókari
Soroptimisti frá árinu 2007 í Soroptimistaklúbbi
Mosfellssveitar
Embætti í klúbbi: Gjaldkeri í 4 ár.
Embætti á vegum SI/Í: Var í fjárhagsnefnd síðasta
tímabil.

Ritstjórn Fregna
Ritstjóri Fregna

Ritnefnd Fregna

Ritnefnd Fregna

Harpa Þorbjörg Hólmgrímsdóttir
Skólastjóri
Soroptimisti frá árinu 2007 í Soroptimistaklúbbi
Húsavíkur og nágrennis
Embætti í klúbbi: Meðstjórnandi 20112013.

Sigrún Ingvarsdóttir
Þjónustufulltrúi
Soroptimisti frá árinu 2001 í Soroptimistaklúbbi
Húsavíkur og nágrennis
Embætti í klúbbi: Varaformaður, formaður, fulltrúi,
starfsgreinanefnd, ferðanefnd.

Fanney Óskarsdóttir
Leikskólaliði
Soroptimisti frá árinu 2001 í Soroptimistaklúbbi
Húsavíkur og nágrennis
Embætti í klúbbi: Meðstjórnandi, fjáröflunarnefnd
og skemmtinefnd.

Ritnefnd Fregna

Ritnefnd Fregna

greinanefnd.

Elfa Bryndís Kristjánsdóttir
Bókari
Soroptimisti frá árinu 2010 í Soroptimistaklúbbi
Húsavíkur og nágrennis
Embætti í klúbbi: Fjáröflunarnefnd, ferðanefnd,
gjaldkeri.

Svandís Ingibjörg Sverrisdóttir
Húsasmiður
Soroptimisti frá árinu 1983 í Soroptimistaklúbbi
Húsavíkur og nágrennis
Embætti í klúbbi: Fulltrúi, meðstjórnandi, ritari,
varaformaður, formaður, starfsgreinanefnd, full
trúi umhverfismála og ýmsar nefndir.
Embætti á vegum SI/Í: Ritnefnd Fregna og starfs

Tilnefningar forseta
Starfsgreinanefnd
Margrét Pétursdóttir
Hársnyrtimeistari
Soroptimisti frá árinu 1989 í Soroptimistaklúbbi
Skagafjarðar
Embætti í klúbbi: Varaformaður, fulltrúi, fjáröflunar
nefnd og verkefnastjóri.

Starfsgreinanefnd
Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir
Sérkennari
Soroptimisti frá árinu 1997 í Soroptimistaklúbbi
Akureyrar
Embætti í klúbbi: Formaður, gjaldkeri, með
stjórnandi, verkefnastjóri alþjóða vinnáttu og
skilningur, tvisvar fulltrúi, tvisvar varafulltrúi, vara
endurskoðandi, skemmti og móttökunefnd, kær
leiksnefnd, skoðanamaður reikninga.
Embætti á vegum SI/Í: Sjóðanefnd 2 tímabil, 2009 – 2011, ritstjóri
Fregna 2010 – 2012 og annar varaforseti 2012  2014.

Önnur embætti
Skoðunarmaður reikninga
Margrét E. Arnórsdóttir
Viðskiptafræðingur
Soroptimisti frá árinu 1985 í Soroptimistaklúbbi
Mosfellssveitar
Embætti í klúbbi: Formaður, gjaldkeri, ritari, fulltrúi,
verkefnastjóri efnahags og félagsmála og
mennta og menningarmála.
Embætti á vegum SI/Í: Gjaldkeri, fjárhagsnefnd,
sjóðanefnd, ritari tímabundið í forföllum, varasendifulltrúi, sendi
fulltrúi, annar varaforseti, skoðunarmaður reikninga.
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Skýrsla forseta Soroptimistasambands
Íslands fyrir starfsárið 2012-2013
Tölulegar upplýsingar:
Fjöldi systra 01.10.2012 var 579, nýjar á árinu voru 34. Á árinu
létust eða hættu 24, þannig fjölgaði íslenskum Soroptimist
um um 10 systur á árinu og var fjöldi systra 30.09.2013 því
orðinn 589.
Fjöldi klúbba er 18 í lok starfsársins.
Klúbbfundir voru 179, þ.a. héldu 12 klúbbar fundi með
öðrum klúbbi, vinnustaðafundir voru 22 og stjórnarfundir
134.
Fundarsókn klúbbfunda var frá 60% upp í 88%. 4 klúbbar
eru með mætingu yfir 80%, en það eru Bakka og Selja, Grafar
vogur, Hafnarfjörður og Garðabær og svo Kópavogur. 5
klúbbar voru með fundarsókn 7579% og í 9 klúbbum var
fundarsókn undir 75%, þar af 3 með fundarsókn undir 70%.
Fundarsókn klúbbfunda var að meðaltali 75%, sem er
lægra meðaltal en árið áður en þá var það 77%.
Heildarframlög klúbba voru um 15,3 millj. kr. til ýmissa verk
efna bæði hérlendis og erlendis.

Starfsemi klúbba
Verkefni klúbba
Klúbbar koma að mörgum verkefnum og taka virkan þátt í
sínu nærsamfélagi og styðja við verkefni í sinni heimabyggð.
Má þar nefna bókaútburð til aldraðra þar sem þeir komast
ekki á bókasafnið og að systur hjálpa börnum með lestur og
heimanám í bókasafni hverfisins. Samstarf hefur verið við
presta um að styrkja efnalitlar fjölskyldur, sérstaklega fyrir
jólin. Bókagjafir og styrkir við útskrift á framhaldskólastigi.
Öldruðum er boðið í kaffi eftir messu á uppstigningardag.
Styrkir eru veittir til ýmissa samtaka og stofnana sem hjúkra
og hlúa að öldruðum og sjúkum, má þar nefna Líf styrktarfé
lag, Kvennadeild Landspítalans, Hreiðrið sem fékk fæðingar
rúm, kaup á leikföngum fyrir heilbrigðisstofnanir, Sunnuhlíð,
Kvennaathvarfið, Umsjónarfélag einhverfra, styrk til geð
fatlaðra til að kaupa bakarofn, sumardvöld aldraðra, styrk til
rannsókna á endómetríósu/legslímuflakki og námskeið fyrir
börn með athyglisbrest og ofvirkni.
Í tilefni af 10 ára afmæli klúbbsins á Austurlandi færði
klúbburinn fæðingardeild Heilbrigðisstofnunar Austurlands
hjartasírita (monitor)
Nokkrum verkefnum hefur verið unnið að yfir lengra tímabil
en síðasta starfsár. Má þar nefna sölu á Kærleikskúlunni og er
andvirðið notað til að styrkja fatlaða einstaklinga. Fermingar
börn njóta aðstoðar við að klæðast kyrtlum sínum á ferm
ingardaginn. Stuðningur er við rekstur Krísuvíkurheimilisins
og vistmönnum ávallt færðar jólagjafir.
Það færist nú í vöxt að klúbbar bjóði upp á nýjungar í fjáröfl
un, m.a. með golfmótum, hvalaskoðunarferðum, vinkvenna
kvöldum og Góðgerði. Eru það kjörin tækifæri til að kynna
samtökin út á við.
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Vinaklúbbar
Flestir klúbbar eru með nokkra vinaklúbba og eru tengsl við
þá oftar en ekki frekar lítil, helst eru sendar jólakveðjur á milli
klúbba. Þó eru í nokkrum klúbbum einhver tengsl og vitað
er um að klúbbar hafi stofnað hóp á Facebook til að rækta
sambandið á milli vinaklúbba. Vinaklúbbar íslensku klúbb
anna eru 48 talsins.
Afmæli klúbba
Á starfsárinu varð Soroptimistaklúbbur Hafnarfjarðar og
Garðabæjar 40 ára , Soroptimistaklúbbur Húsavíkur 30 ára
og Soroptimistaklúbbur Austurlands 10 ára.
Starfsemi SIÍ
Stjórn Landsambandsins hélt 11 stjórnarfundi á árinu og
voru þeir haldnir í Hamraborg og hjá stjórnarkonum – en á
árinu voru 6 símafundir sem er nýjung sem tekin var upp
m.a. til að koma til móts við þær systur sem búa utan höfuð
borgarsvæðisins auk þess sem það er ódýrara fyrir Lands
sambandið.
Á starfsárinu var byrjað að vinna að nýrri heimasíðu sam
takanna auk þess sem starfslýsingar embættismanna voru
uppfærðar og endurnýjaðar.
EXPÓ FRIÐARÞING var haldið 13. – 14. október 2012 og var
Soroptimistum boðið að kynna þar starf sitt. Voru þeir með
kynningarbás þar sem sýndar voru myndir og sagt frá starfi
samtakanna. Soroptimistar voru þarna ásamt ýmsum öðrum
félagasamtökum sem starfa í þágu friðar og mannréttinda.
Umsjón þingsins var á vegum Skátahreyfingarinnar á Íslandi.
Landssambandsfundurinn var haldinn 20. apríl 2013, á Eg
ilsstöðum í umsjón Austurlandsklúbbs, en klúbburinn átti 10
ára afmæli á árinu. Á fundinn mættu um 137 konur sem er
nokkru færri en árið áður. Á fundinum var Þóra Guðnadóttir í
Kópavogsklúbbi kosin forseti 20142016. Janne Sigurðsson,
forstjóri Alcoa Fjarðaráls, flutti skemmtilegt og fræðandi er
indi þar sem hún fékk tvær spurningar til að tala út frá en þær
voru:
1) Hvernig er að vera kona í karlavinnu?
2) Hvernig hefur þetta ferðalag verið, hvar er hún stödd í
dag?
Um kvöldið buðu systur í Austurlandsklúbbi til hátíðarkvöld
verðar og vel heppnaðrar skemmtidagskrár á Hótel Hall
ormsstað. Á sunnudeginum var gönguferð um Egilsstaði
undir leiðsögn Arndísar Þorvaldsdóttir.
Sendifulltrúafundur SIE var haldinn 10. – 11. júlí í Berlín í
Þýskalandi. Frá Íslandi sátu fundinn Margrét Helgadóttir og
Laufey Baldursdóttir sendifulltrúar, Guðrún Erla Björgvins
dóttir varasendifulltrúi og Mjöll Flosadóttir forseti. Fundinn
sátu einnig Hafdís Karlsdóttir, fjárhagsstjóri SIE, og Anna
Þórðardóttir sem áheyrnarfulltrúi.

Sendifulltrúar frá 27 landssamböndum og stökum klúbbum
voru mættir á fundinn, með samtals 49 atkvæði. Auk þess
sátu fundinn ýmsir embættismenn samtakanna og gestir,
samtals 185 konur. Á fundinum var MariaElisabetta de
Franciscis frá Ítalíu kosin forseti SIE 20152017. Á fundinum
hittust fulltrúar Norðurlandanna þar sem grunnur var lagður
að samstarfi norrænna Soroptimista til að kynna Soroptim
istahreyfinguna á Nordisk Forum sem haldið verður í Svíþjóð
12. – 15. júní 2014.
Skólastyrkir SIE: Agnes Gísladóttir hjúkrunarfræðingur
hlaut styrk að fjárhæð 8.000 evrur en Snæfellsnesklúbbur
studdi umsókn hennar Þá hlaut Ragnheiður Árnadóttir kven
sjúkdómalæknir styrk að upphæð 6.000 evrur. Reykjavíkur
klúbbur studdi umsókn hennar.
Að afloknum sendifulltrúafundi var haldið Evrópuþing Sor
optimista dagana 12. – 14. júlí. Yfirskrift þingsins var „Visions
of Paradise – Soroptimist go for water and food“. Þátttaka var
góð og voru skráðar um 1400 konur á þingið. Á þinginu voru
veitt verðlaunin „Best Practice Award“ og var verkefnið
„Finndu þinn Xfaktor“ eitt tíu verkefna sem hlaut þessa
viðurkenningu. Verkefnið féll að verkefnamarkmiðum SI um
óhefðbundin menntunartækifæri fyrir konur og stúlkur.
Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu þingsins http://
www.soroptimist.waterandfood.eu/en/index.html
Haustfundur var haldinn 5. október í Kópavogi. Á fundinn
mættu um 180 systur, sem var einhver mesti fjöldi sem mætt
hefur áður á haustfund en gera má ráð fyrir að staðsetningin
hafi átt stóran þátt í þessari metþátttöku. Á fundinum var
sagt frá verkefninu „Finndu þinn Xfaktor“ sem var eitt af 10

verkefnum sem hlutu viðurkenninguna „Best Practice Aw
ard“. María Lóa Friðjónsdóttir, ritari SIÍ og fyrrum verkefna
stjóri í Hafnarfjarðar og Garðabæjarklúbbi, fór yfir verkefnið
frá hugmynd til núverandi stöðu. Hólmfríður Pálsdóttir vef
stjóri kynnti nýjan vef SIÍ sem hefur verið uppfærður og
endurskipulagður m.t.t. nýjustu tækni. Á fundinum voru
einnig kynntar nýjar starfslýsingar embættismanna. Systur
tóku þátt í hópaverkefnum og svöruðu spurningum um
ýmsa þætti varðandi starf og uppbyggingu samtakanna, nið
urstöður voru síðan sendar klúbbum eftir úrvinnslu. Ingunn
Á. Sigurðardóttir, fráfarandi forseti, sagði frá ferð sinni til
Litháen en hún var liður í „twinning“ verkefni Evrópusam
bandsins til að styrkja böndin milli landssambanda. Stjórnar
skipti fóru síðan fram á fundinum.
Störf forseta og stjórnar eru fjölbreytt og margvísleg og of
langt mál að tíunda þau í þessari skýrslu.
Við lestur skýrslnanna frá klúbbunum birtist hið mikla starf
sem íslenskir Soroptimistar leggja af mörkum til samfélags
ins. Þetta góða framlag skiptir miklu máli.
Höldum áfram að hlúa að og byggja upp. Megi verk okkar
vaxa og dafna.
Missum aldrei sjónar á hvatningu og markmiðum
Soroptimista, höfum þau ávallt að leiðarljósi í störfum okkar.
Hafnarfirði í febrúarlok 2014
Mjöll Flosadóttir,
forseti Soroptimistasambands Íslands 2012-2014

Heimsókn á BUGL
Við systur í Soroptimistaklúbbi
Seltjarnarness fórum í heimsókn á
BUGL nýlega þar sem við fengum
kynningu á starfseminni og fengum
að skoða húsakynnin og aðstöðuna.
Tilefnið var að við ákváðum að
styrkja BUGL um 500 þúsund krón
ur sem systur í Seltjarnarnesklúbbi
höfðu safnað í golfmóti sem haldið
var á Nesvellinum í ágúst til styrktar
BUGL, svo rann það sem eftir var af
vinningum í happdrætti sem við höfðum í nóvember
klúbbi hjá okkur sem var með léttara sniði þar sem við
systur buðu með sér gestum. Linda frá BUGL kom og
sagði okkur lítillega frá starfseminni og þörfinni á fjár
magni sem er viðvarandi. Það þurfti ekki að hvetja kon
ur frekar til dáða og allir happdrættismiðar seldust upp
í hvelli til styrktar þessu þarfa málefni. Það var virkilega
ánægjulegt að fá að heimsækja BUGL og fá að heyra um
og sjá stafsemina sem ekki er vanþörf á en samkvæmt

Lindu og Guðrúnu sem tóku á móti
okkur ná þau engan veginn að
anna eftirspurninni eftir þjónustu
sem eykst stöðugt. Söfnunar fénu
sem við færðum þeim verður varið
til að auka fræðsluefni fyrir fjölskyld
ur barna með geðræna erfiðleika
sem aðgengilegt verður á heima
síðu BUGL. Meðfylgjandi myndir
voru teknar í heimsókn okkar til
BUGL þegar við afhentum þeim
styrktarféð. Linda Kristmundsdóttir og Guðrún Bryndís
Guðmundsdóttir tóku við sem fulltrúar BUGL.
Með bestu kveðjum frá Soroptimistaklúbbi Seltjarnar
ness.
Sigrún Edda Jónsdóttir
Formaður
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Endurhæfingarhúsið „ Hver“ á Akranesi
Endurhæfingarhúsið „Hver“ var stofnað árið 2008 og var
upphaflega ætlað fyrir öryrkja með geðræn vandkvæði. Það
má alveg fullyrða að fyrstu hugmyndirnar að endurhæfingar
húsinu „Hver“ hafi komið frá væntanlegum þjónustuþegum.
Þeir voru óþreytandi við að minna okkur starfsfólk sveitar
félagsins/félagsþjónustunnar á þá knýjandi þörf sem var fyr
ir einhver úrræði fyrir þennan hóp á Vesturlandi.Eftir nokkuð
langan undirbúning ákváðu Akraneskaupstaður, Akranes
deild Rauða Kross Íslands, Svæðisskrifstofa um málefni
fatlaðra á Vesturlandi, Sjúkrahúsið og Heilsugæslustöðin á
Akranesi að sameinast
um þriggja ára
tilraunaverkefni

um stofnun
endurhæfingahússins
„Hver“. Ráðinn var forstöðu
maður, sem var iðjuþjálfi en
hann sá um að skipuleggja
innra starfið
Aðsóknin að húsinu varð
strax góð og fljótlega kom í ljós að mun breiðari hópur en
áður hafði verið skilgreindur, fór að sækja húsið. Var þá tekin
sú ákvörðun að hindra engum aðgang og hefur það í raun
verið eitt af sérstöðu hússins, að fólk utan af götu getur
gengið þar inn án nokkurs undanfara. Þegar tilraunaverkefn
inu lauk hafði aðsóknin að húsinu klárlega sýnt fram á
þörfina fyrir úrræði af þessum toga. Niðurstaðan varð því sú
að Akraneskaupstaður tók við rekstrinum að mestu leyti
með stuðningi frá Heilbrigðisstofnun Vesturlands og háð
fjármagni frá ríkinu. Staðan er enn sú, að „Hver“ er rekið frá
ári til árs upp á von og óvon um stuðning frá ríkinu, þar sem
staðurinn hefur enn ekki komist inn á föst fjárlög.
Starfið í „Hver„ er mjög fjölbreytt og virðist í raun oft
ótrúlegt hvað hægt er að gera úr litlu. Starfsmenn í dag eru
fjórir í 2,6 stöðugildum. Auk þessara starfsmanna koma inn í
„Hver“ fagmenn frá félagsþjónustunni og frá Heilbrigðis
stofnun Vesturlands með fræðslu og viðtöl við fólk eftir þörf
um, þetta eru sálfræðingur, félagsráðgjafi og iðjuþjálfi. Þessir
aðilar eru allir með fasta viðveru í húsinu 1x í viku. Fyrir hverja
önn er útbúin stundatafla fyrir þá hópa og þjónustu sem í
boði er hverju sinni. En það eru um 2040 manns sem koma
daglega í húsið. Fastir liðir á hverri önn eru m.a. húsfundir
þar sem farið er yfir liðna viku og hvað er framundan, líkams
rækt, sundleikfimi, eldhúshópur og ýmiss konar fræðsla er í
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hverri viku t.d. um sjálfstyrkingu, kvíða ofl. Hjartað i húsinu er
eldhúsið. Í hverri viku geta félagar skráð sig í mat og í eldhús
hóp til að aðstoða við matargerð og frágang eftir matinn.
Eldað er 3x í viku og eru á bilinu 1520 manns í mat í hvert
sinn.
Ástæðurnar fyrir því að fólk sækir í „Hver“ eru margar og
mismunandi eftir einstaklingum og hópum. Ég myndi telja
að fyrir marga væri ásókn í félagsskap, tilbreytingu, hvatn
ingu og styrk til að stunda sín áhugamál og takast á við
hindranir vera megin ástæðurnar. Það getur t.d. verið stórt
skref fyrir marga að stíga einn inn í líkamsræktarsal, sem er
fullur af spriklandi fólki eða fara einn í sund. Í „Hver“ fær fólk
styrk af hópnum og starfsmanni til að stíga þessi skref.
Sumir koma fyrst og fremst í hádegismatinn, sérstaklega þeir
sem búa einir og fá þá félagsskap í leiðinni. Fólk getur valið
að kaupa sér matarmiða á kostnaðarverði og koma bara í
matinn, eða skrá sig líka í aðstoð og taka þá þátt í undirbún
ingi og frágangi eftir matinn.
Hver er í samvinnu við Tryggingastofnun ríkisins. Þannig er
mæting í „Hver“ og þátttaka í þeirri dagskrá sem þar er boðið
upp á oft stór liður í endurhæfingaráætlunum þeirra sem eru
á endurhæfingarlífeyri hjá Tryggingastofnun. Hjá þessum
aðilum er mætingin skilyrði fyrir endurhæfingarlífeyri og háð
eftirfylgni forstöðumanns og eða fagaðila í „Hver“.

Verkefni í heimabyggð
Til margra ára hafði Soroptimistaklúbbur Akraness ekki verið
með fast styrktarverkefni í heimabyggð. Klúbburinn hafði þó
styrkt sambýlin á Akranesi í nokkur ár fyrir jólin. Árið 2010
kom tillaga frá systur í klúbbnum um að styrkja Endur
hæfingarhúsið „Hver“ þar sem vitað var að fjármagn í úrræð
ið væri takmarkað. Systrum leist vel á hugmyndina og frá
þessum tíma hefur „Hver“ verið meginverkefni klúbbsins í
heimabyggð.
Síðastliðin þrjú ár hefur Soroptimistaklúbbur Akraness
gefið „Hver“ veglegar jólagjafir sem ýmist hafa verið í formi
peningagjafar eða tækjabúnaðar. Peningagjafirnar hafa
einkum verið ætlaðar til þess að „Hver“ geti styrkt sína félaga
til sjálfhjálpar m.a. með því að sækja fræðslu og námskeið
utan hússins.
Síðastliðið haust flutti „Hver“ í mun stærra og hentugra
húsnæði. Eftir það kom upp sú hug

my n d
hjá systrum hvort möguleiki
væri á því að halda fundi klúbbsins í húsnæði „Hver“ og
semja um leið við starfsmenn og félaga í „Hver“ um að elda
fyrir systur. Þetta myndi koma báðum til góða, klúbburinn
fengi fína fundaraðstöðu og styrkti um leið við endur
hæfingarhúsið með því að kaupa af þeim veitingar. Þetta var
strax samþykkt af fólkinu í „Hver“ og hefur þetta því verið
svona frá í október síðastliðinn. Vel hefur tekist til og eru allir
mjög sáttir og ánægðir með fyrirkomulagið.
Soroptimistaklúbbur Akraness hefur um áraraðir verið

með pönnukökusölu á bóndadaginn til fyrirtækja á Akranesi
og í Hvalfjarðarsveit. Þetta fer þannig fram að systur baka um
150 pönnukökur hver daginn fyrir bóndadag og koma svo
saman á bóndadagsgsmorgun um kl. 6 til að setja á pönnu
kökurnar, ýmist sultu og rjóma eða sykur. Á undanförnum
árum hefur þetta farið fram á mismunandi stöðum í bænum
og oft reynst erfitt að fá stað og stundum þurft að greiða fyr
ir hann. En vegna hins góða samstarfs við „Hver“ fá systur nú
að nýta húsnæði „Hver“ undir þetta árlega bóndadagsverk
efni.
Það er von og trú systra í Soroptimistaklúbbi Akraness að
þetta verkefni og samstarf muni halda áfram að þróast báð
um aðilum til góða.
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Hverfið mitt fyrir 30 árum.....
af gömlum blöðum
Þegar mínar góðu systur, sem nú eru
í ritnefnd Fregna, báðu mig að leggja
til efni í blaðið, datt mér í hug að fara
dálítið aftur í timann. Ég var stofnfé
lagi í Soroptimistaklúbbi Hóla og Fella
(áður Reykjavík IV) og var í klúbbnum
frá 1982 – 1996.
Í landnámi Ingólfs Arnarsonar býr
dugmikill þjóðflokkur upp til fjalla, þar
sem rjúpan hefur átt sín friðlönd um aldir. Nefnist staðurinn
Breiðholt. Þessi dugmikli þjóðflokkur mun í Íslandssögunni,
þegar aldir líða, marka þáttaskil í sögunni fyrir það að hafa
boðið máttarvöldunum byrginn með því að reisa hús sín fyr
ir ofan snjólínu á svæði sem talið var óbyggilegt. Fjallabúar
hafa háð marga baráttuna. Til að geta mætt í vinnu hafa þeir
t.d. þurft að grafa sig út úr húsum, moka sér braut að bílum
sínum eða klofa í sköflum í strætó. Er þó þá aðeins fyrsta
áfanga náð því máttarvöldin eru örlát á gjafir sínar við þetta
fólk og ekki linnir gjöfum af himnum ofan fyrr en allar sam
gönguleiðir eru örugglega ófærar. Eru þá allir litlu sætu bíl
arnir á litlu sætu dekkjunum kolfastir í snjónum. Blaðberar í
fjallabyggðinni leita að bréfalúgum og heyrist þá: „Ég er viss
um að hún var hérna í gær“.Baráttur þessar standa yfirleitt
ekki mjög lengi í senn og er það að þakka hjálparsveit skáta,
lögreglu og þeim sem fann upp veghefilinn. „Af hverju
gengur þetta fólk ekki í vinnuna?“ spyrja svo íbúar í bæjum á
landsbyggðinni (þar sem tekur 5 mínútur að ganga í
vinnuna).
Þegar atvinnurekendur í „Kvosinni“ hafa einu sinni náð
fjallabúum í vinnu á sitt svæði, vilja þeir ekki sleppa þeim og
er þá eina ráðið hjá þeim að leita til máttarvalda með bæn
um meiri snjó, þannig að fjallafólkið komist ekki í bústaði
sína. Ótrúlega oft eru þeir bænheyrðir. Skellur þá ofankom
an á rétt áður en venjulegt fólk er að hætta brauðstriti upp úr
klukkan fjögur á daginn. Heyrist þá tilkynnt í fjölmiðlum:
„Fjallabúar, nú er ófært og óðs manns æði að leggja á fjallið
næstu klukkustundirnar nema á jeppum og fjallabílum!“ Þar
sem fjallabúar hafa í gegnum árin látið allt sitt fé í bústaði
sína og nokkrar kirkjur, hafa þeir haft takmörkuð auraráð til
kaupa á fjallabílum. Þeir halda því bara áfram að vinna. Hef
ur margur forstjórinn í „Kvosinni“ þakkað slíka daga.
Þegar ég var stelpa í Vesturbænum, fórum við vinkonurnar
í

hjólatúr á þessar slóðir. Það var kallað „að fara út úr bænum“.
Ferðin tók heilan dag og þar sem við köstuðum mæðinni og
snæddum nesti eru nú komnar blokkir og raðhús. Þetta er
kallað þróun. Ef þróun hefði ekki orðið, byggjum við enn í
moldarkofum við opinn eld. Þegar rætt er um þróun byggð
ar, kemur upp í hugann frásögn foreldra minna. Þau byggðu
hús á Túngötu árið 1927. Þá var þeim sagt að aldrei yrði
byggt fyrir útsýnið! Af Landakotshæðinni sáu þau vestur á
Grímstaðaholt! Við vitum hvernig það svæði lítur út í dag.
Verðlag hefur breyst mikið því árið 1927 kostaði hús foreldra
minna sömu upphæð og við hjónin greiddum árið 1975
fyrir helming af verði útidyrahurðar í okkar hús hér í Breið
holtinu! Þetta er kallað verðbólga. Ekki hefur enn fundist
lækning á þessari bólgu.
Það var gott að búa í Breiðholtinu og vera þátttakandi í
sögu fjallabúa. Foreldrar mínir, sem þá voru um áttrætt,
fluttu með okkur í Breiðholtið. Þegar við fengum lóðina í
Erluhólum sagði faðir minn: „það byggir enginn á svona
stað“. Síðar mátti hann þó ekki heyra hallað orði á Breiðholt
ið, „hverfið hans“. Sem gamall skipstjóri þótti honum gott að
horfa út á sjóinn og lesa veðrið úr Esjunni. Honum þótti
skrýtið að finna ekki fyrir norðanáttinni! Það er oft talað um
Breiðholtið sem barnahverfi eða svefnhverfi, en þar er líka

Klúbbsystur í Hóla og Fella í vorferð.

eldra fólk sem kann vel við sig. Breiðholtið er fjölskyldu
hverfi. Í okkar „einbýlishúsi“ bjuggu fjórir ættliðir. Hverfið
okkar er enn með nokkra vaxtarverki og er líklega hæfilegt
að segja að „barnið sé farið að ganga“. Ég held að sumt sem
sagt hefur verið hér eigi einnig við um Kópavoginn því ekki
hefur hann heldur farið varhluta af erfiðleikum, sem fylgja
nýjum hverfum.
Hefði ég ekki búið í Breiðholtinu væri ég líklega
ekki Soroptimisti í dag og hefði ekki fengið tækifæri til að
kynnast þeim fjölda af frábærum systrum sem mynda sam
tökin. Það er ekki svo lítið.
Guðrún Snæbjörnsdóttir (ritað í apríl 1984)

Breiðholtið, gróðurvana um 1975.
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Soroptimistaklúbbi Mosfellssveitar

Ferskur kræklingur
Hér kemur einföld aðferð til að
matreiða krækling en á þann
hátt nýtur hráefnið sín best.
Aðeins skal nota lokaðar skeljar
en henda þeim sem eru opnar.
Þurrt hvítvin, ½ flaska (má sleppa
og nota 2 dl af vatni í staðinn)
1 dl saxaður skallottulaukur
3 söxuð hvítlauksrif
1 kg kræklingur
2 msk smjör
Söxuð steinselja
Hvítvín, skallottulaukur og hvít
laukur settur í pott og suðu náð
upp. Soðið við vægan hita í ca 3

mínútur. Hitinn aukinn og krækl
ingnum bætt við, soðið í nokkar
ar mínútur (45mín) eða þar til
allar skeljar hafa opnast (þær
sem ekki opnast að lokinni suðu
skal henda). Að lokinni suðu er
kræklingurinn tekinn úr pott
inum og settur í skál. Smjöri bætt
út í soðið, síðan steinselju og öllu
saman hellt yfir kræklinginn.
Gott að hafa með þessu snittu
brauð eða ristað brauð.
Guðrún G. Þórarinsdóttir
Soroptimistaklúbbi Hóla og Fella

Menntun gegn fátækt
Eitt af leiðarljósum Soroptimista um allan heim fyrir
starfstímabilið 2011-2015 er að bæta líf og stöðu kvenna
og stúlkna með menntun og auknum tækifærum.
Menntun er skilvirkasta vopnið í baráttunni gegn fátækt og
til að bæta lífskjör kvenna. Á síðasta ári unnu klúbbar í SIE að
rúmlega 600 kennsluverkefnum og söfnuðu til þeirra tæp
lega tveim miljónum Evra. Verkefnanna nutu 26.000 konur
og börn í Evrópu og Afríku.

Minnishorn systra
10. maí 2014

Landssambandsfundur í umsjón Soroptimistaklúbbs Hafnarfjarðar og Garðabæjar.

10.15. júní 2014

Nordisk Forum í Malmö.

12. júlí 2014

Sendifulltrúafundur í Kaupmannahöfn.

5.7. sept. 2014

Norrænir vinadagar í Billund, Danmörku.

3.5. okt. 2014

Haustfundur haldinn í Borgarnesi.

9.12. júlí 2015

Heimsþing í Tyrklandi.
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