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Hvatning Sorotimista
Sýnum drenglyndi og verum einlægar í vináttu.
Verum reiðubúnar til hjálpar og þjónustu.
Sýnum í verki skilning og friðarvilja.
Setjum markið hátt og vinnum störf okkar
með sæmd og ábyrgðartilfinningu.
Markmið Soroptimista
Að vinna að bættri stöðu kvenna
Að gera háar kröfur til siðgæðis
Að vinna að mannréttindum öllum til handa
Að vinna að jafnrétti, framförum og friði,
með alþjóðlegri vináttu og skilningi.
Soroptimistar skulu beita sér fyrir:
Að veita þjónustu í heimabyggð,
heimalandi og á alþjóðavettvangi
Að taka virkan þátt í ákvarðanatöku
hvarvetna í þjóðfélaginu.
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Ritstjórn Fregna: Frá vinstri Fanney Óskarsdóttir,
Elfa Bryndís Kristjánsdóttir, Harpa Þ. Hólmgrímsdóttir, Svandís Sverrisdóttir og Sigrún Ingvarsdóttir

Að eiga systur þótt í órafjarlægð sé,
gerir veröldina ögn minna einmanalega.
Vinir koma og fara, systur fylgja manni ævilangt.

Fregnir er málgagn
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Heimasíða: www.soroptimist.is
Netfang: soroptimist@soroptimist.is
Ritnefnd óskar eftir efni í næsta tölublað.
Vinsamlegast sendið efni til ritstjóra
Hörpu Þ. Hólmgrímsdóttur á netfangið
harpa@thingeyjarskoli.is fyrir 1. mars 2015.
Forsíðumynd: Gunnar Jóhannesson,
Norðurljós við Gatanöf á Bakkahöfða.
Umbrot og hönnun blaðs: Gígja Rut Ívarsdóttir
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Systur deila augnablikum í ævi manns.
Systur deila öllu lífi manns.
Afskaplega væri veröldin einmanalegur staður
ef maður ætti ekki systur – hvar sem hún kann
að vera niðurkomin.
Hún tekur mig við hönd sér og leiðir mig eftir
stígum sem ég hef ekki þorað að kanna ein.
Heiminn getur þú gabbað
- en ekki systur þína!

Kæru systur
Vetrarstarfið er nú hafið og við erum tilbúnar

að takast á við ný verkefni og halda áfram
með önnur. Þegar við erum að skipuleggja

Frá ritstjórn

gengum í Soroptimista til að láta gott af okkur

Kæru systur nær og fjær

vetrarstarfið þá er vert að hafa í huga að við
leiða og um leið að vinna að bættri stöðu kvenna.

Á haustfundinum í Borgarnesi var kynnt nýtt
Þóra Guðnadóttir forseti

skipalagsmodel fyrir samtökin okkar og það

er ánægjulegt að á þessum stutta tíma sem

liðinn er frá haustfundi eru fleiri og fleiri klúbbar að taka upp og vinna samkvæmt nýju skipulagi.

Á þessum sama fundi afhenti Mjöll Flosadóttir mér forsetakeðjuna til næstu

tveggja ára. Ég vil nota tækifærið og þakka Mjöll ómetanlegt samstarf þetta
ár sem ég var verðandi forseti. Hún var alltaf tilbúin að leiðbeina og sem

betur fer njótum við krafta hennar áfram í stjórninni Ég vil einnig þakka

öllum þeim sem létu af embætti þann 1. október fyrir þeirra framlag fyrir
okkur og óska nýjum embættismönnum velfarnaðar í starfi. Þessar vikur frá
haustfundinum hef ég verið að setja mig inní þau mörgu verkefni sem fylgja
starfinu og það er heilmikið en skemmtilegt að takast á við þau.

Nú þegar þú lest þessar línur er afar ánægjulegt að upplýsa að Hafdís Karlsdóttir í Kópavogsklúbbi gefur kost á sér sem forseti Evrópusambandsins

2017 - 2019. Stjórn Landssambandsins lýsir yfir ánægju sinni með framboð
Hafdísar og styður það heilshugar.

10. desember 1948 var Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna undirrituð á allsherjarþingi SÞ. Í yfirlýsingunni segir að allir menn, karlar og konur,

njóti grundvallarréttinda sem ekki verða af þeim tekin og eru í gildi í hvaða
lögsögu sem er og óháð þáttum eins og kyni, þjóðerni eða kynþætti. Frá

árinu 1956 hefur sá dagur einnig verið alþjóðadagur Soroptimista. Þennan
dag velur forseti Alþjóðasambands Soroptimista verkefni sem hefur þann tilgang að hjálpa konum og börnum sem eru í mjög brýnni þörf fyrir aðstoð.

Eitt af markmiðum mínum sem forseti SIÍ er að efla vináttu, samskipti og
tengsl milli klúbba hvar sem þeir eru á landinu. Við erum í einum samtökum
hvar sem við búum og það er okkar að halda áfram því góða starfi sem
Soroptimistar hafa unnið að á undanförnum árum.

Við Húsavíkursystur sem tökum nú við rit-

nefnd Fregna fengum boltann sendan frá

systrum okkar í Hóla- og Fellaklúbbi. Við

þökkum það traust sem okkur er sýnt og
vonum að okkur takist að feta í fótspor fjölmargra forvera okkar sem í gegnum árin
hafa fært okkur áhugaverðar Fregnir.

Þó við séum nýgræðingar í blaðamennsku
þá hefur þessi undirbúningstími reynst okkur

lærdómsríkur og við erum svo sannarlega
strax orðnar reynslunni ríkari.

Í blaðinu núna eru meðal annars frásagnir
af starfi klúbba og umfjöllun um haustfundi.

Jólahátíðinni eru gerð skil í bundnu og
óbundnu máli auk hefðbundinna jólakveðja
frá klúbbunum.

Bókmenntaumfjöllunin og jákvæða hornið
verða vonandi fastir liðir.

Í hönd fer nú dimmasti tími ársins og þá er

mikilvægt að skapa sér birtu úti sem inni, í
sál og í sinni.

Því ef við hugum ekki vel að okkur sjálfum

þá getur svo farið að við eigum erfiðara
með að hjálpa og þjóna eins og markmið

Soroptimista boða. Kæru systur, látum
ljósið okkar skína skært, okkur sjálfum og
öðrum til handa.

bestu óskir um gleði og friðarjól , með þökk fyrir hlýjar og góðar óskir á árinu

Skammdegi og skuggaverur á ferli
skjótast til byggða flokkar af jólasveinum.
Í desember virðast flestir oftast í erli
ilmur í lofti af bakstri og jólagreinum.
Ljósin blika björt og skínandi í glugga,
birtu þau færa í vetrarmyrkrinu svarta,
hrekja í burtu dökka skammdegisskugga,
skin þeirra vekur ró í sérhverju hjarta.
Stjarna á himni sem lýsti fjárhirðum
forðum
færir þér mína kveðju með þessum orðum:
Hlotnist þér bæði góð og gleðileg jól
og gæfu þér færi hin rísandi nýjárssól.
hþh

Þóra Guðnadóttir
Forseti Soroptimistasambands Íslands 2014-2016

Með bestu jólakveðjum
Ritnefnd Fregna

Aðventan er gengin í garð og undirbúningur jóla kominn vel á stað hjá mörgum.

Fjölskyldur sameinast í smákökubakstri, laufabrauðsgerð eða bara að eiga
stundir með fjölskyldu sinni. Við hugsum til þeirra sem eiga erfitt í aðdraganda
jólanna, syrgja og sakna eða hafa minna á milli handanna. Veitum þeim þá
aðstoð sem við getum, hlúum að, styðjum og styrkjum.

Breiðist yfir bæinn þinn
blessuð jólagleði,
unaðskennd og alúðin
ylja hvers manns geði
(Elinborg Margrét Halldórsdóttir)

Með þessari vísu sendi ég öllum Soroptimistasystrum og fjölskyldum þeirra
sem er að líða.
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Frásögn af haustfundi
haldinn í Borgarnesi laugardaginn 4. október 2014.
Það er alltaf eitthvað við það að drífa sig á haustfundi Soroptimista. Spurningin er fyrst og
fremst sú að forgangsraða. Í ár fórum við fjórar frá Húsavíkurklúbbnum. Verðandi formaður, verðandi ritari og tvær verðandi ritnefndarkonur Fregna. Þótt um langan veg væri
að fara og einhver veðrabrigði væru í lofti voru hauslitirnir ólýsanlega fallegir. Allt í landslaginu verður svo skýrt á þessum árstíma og það kallar á mann. Við stöllur dvöldum í
sumarbústað verðandi formanns klúbbsins okkar í Borgarfirðinum. Við nutum þar gestrisni eigandans og samveru hverrar annarrar. Tilgangur ferðarinnar var þó ekki bara sá,
heldur að njóta dagskrár haustfundarins, vekja sjálfan sig til umhugsunar um störf Soroptimista og hitta systur annarsstaðar af landinu. Það er það sem er svo gaman.
Dagskrá haustfundarins var áhugaverð að vanda og vel skipulögð. Það sem ég saknaði
að þessu sinni var útivera systra. Það er svo hressandi dagskrárliður.
Hér verður aðeins stiklað á stóru yfir áhugaverða dagskrá haustfundar þar sem
skýrslur embættismanna eru ávallt birtar inná heimasíðu okkar. Hvet ég allar systur að nýta
sér það. Mjöll Flosadóttir forseti setti fund á slaginu níu. Hún sagði að um 150 systur væru
mættar. Mjöll valdi systur sem nýkomnar voru í klúbbinn og aðrar sem misst höfðu systur
á árinu til að kveikja á kertum. Síðan minntust konur þriggja systra er látist höfðu á árinu
með einnar mínútu þögn.
Mjöll hefur starfað sem forseti síðastliðin tvö ár og lætur nú af störfum. Í ávarpi
sínu sagði hún meðal annars hversu mikilvægt væri að hlúa að öllum systrum og að sterk
vinatengsl, góð samvinna og öflug verkefni væri ástæða þess að konur vildu starfa með
klúbbum. Meðalaldur klúbbsystra er þó nokkuð hár eða 61 ár. Notkun netsins verður sífellt
almennari til gagnaflutnings og geymslu. Unnið er að því hjá embættismönnum Landsambandsins að gera allar upplýsingar aðgengilegar fyrir embættismenn sem og almennar
klúbbsystur. Verið er að stofna ný netföng og dropboxaðgang fyrir embættismenn. Hafdís
Karlsdóttir hefur unnið með Landsambandinu að hinu nýja skipulagsmódeli samtakanna
og sagði Mjöll m.a. að klúbbar gætu fengið aðstoð frá henni við innleiðingu þess. Mjöll
hvatti systur að bjóða sig fram til embætta og sagði að í vetur yrði valinn forseti Landsambandsins fyrir árin 2016-2018. Mjöll þakkaði að lokum ánægjulegt samstarf.
Guðrún Erla Björgvinsdóttir flutti skýrslu af sendifulltrúafundi SIE í Kaupmannahöfn,
11.-13. júlí 2014. Guðrún nýtti sér nýja skipulagsmódelið sem Evrópusambandið hefur
unnið eftir í stjórnartíð Ullu Madsen til að greina frá viðfangsefnum fundarins og flokkaði
þau niður samkvæmt því.
Guðrún Erla kom að vörmu
spori aftur í ræðustól og sagði nú
frá för sinni til Svíþjóðar þar sem
hún ásamt Ragnheiði Gunnbjörnsdóttur

sat

ráðstefnuna

Nordisk

Forum í Malmö, dagana 12.-15.
júní 2014. Þar sem um 20 þúsund
manns, menn og konur ræddu jafnrétti kynjanna og hvernig mætti bæta
stöðu kvenna víðsvegar um heiminn.
María Lóa Friðjónsdóttir var þar
einn af þremur aðalræðumönnum
ráðstefnunnar og sagði frá verkefninu „Finndu þinn X faktor“.
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Mjöll Flosadóttir fráfarandi forseti
og Þóra Guðnadóttir forseti.

Mjöll Flosasóttir forseti Landssambands Soroptimista og Angelique
Kelley, Joanna Marcinkowska og Aina Woniczkam fulltrúar
UN Women á Íslandi.
Þrjár systur úr Soroptimistaklúbbi Hóla og Fella sem
vann ferðavinning á Norræna vinadaga í Billund dagana 5.-7. september á síðasta haustfundi, sögðu frá ferð sinni og upplifun. Fjórar
systur úr klúbbnum nýttu sér styrkinn.
Næst kom í ræðustól María Lóa Friðjónsdóttir verkefnastjóri Landsambandsins. María notaði skipulagsmódelið til að
skýra mál sitt. Hún talaði m.a um hversu mikla ábyrgð verkefnastjórar hafa við að móta framtíðarsýn í Soroptimistastarfinu og hversu
nauðsynlegt það væri að verkefnastjórar klúbbanna væru sýnilegir
og ynnu með verkefnastjórum landsambandanna. Rík áhersla er

Vigdís Pálsdóttirog Guðrún Erla Björgvinsdóttir
Soroptimistaklúbbi Bakka og Selja.
hvernig skyldi staðið að fundarritun. Það er oft samkomulagsatriði
milli ritara og formanns hver gerir hvað en reglurnar eru samt
skýrar. Á dagskrá var kynning á samtökum kvenna af erlendum
uppruna á Íslandi „W.O.M.E.N“ en íslenskir Soroptimistar styrktu
samtökin af tilefni 40 ára afmælis íslenska Landsambandsins.
Þrjár konur búsettar á Íslandi sögðu frá samtökunum.
Undir liðnum önnur mál tók Erla Alexandersdóttir Kópavogsklúbbi
til máls og bauð konur velkomnar til Landsambandsfundar vorið
2015. Kópavogsklúbburinn verður 40 ára næsta vor.
Það var ekki laust við að undirrituð væri farin að ókyrrast í sæti sínu
enda setan orðin löng þegar kom að stjórnar-

lögð á að Soroptimistar séu ekki góðgerðarsamtök heldur samtök kvenna sem geta haft
áhrif heimafyrir sem og á heimsvísu. Það eru
þó praktískar ástæður fyrir því að Soroptimistar
eru ekki góðgerðarsamtök heldur þjónustusamtök. María sýndi stutt áhrifaríkt myndband
af uppvexti stúlkna og tækifærum þeim sem þær
gætu fengið ef aðstæður eru viðunandi. Slóðin er:
Thegirleffect.org
http://www.youtube.com/watch?v=1e8xFOJtVg.
Næst í ræðustól var Ingibjörg Halldórs-

„Þar sem um 20
þúsund manns,menn
og konur ræddu jafnrétti kynjanna
og hvernig mætti
bæta stöðu kvenna
víðsvegar um
heiminn.“

dóttir frá Seltjarnarnesklúbbi. Hún stundaði
nám í upplýsingafræði við HÍ og valdi Fregnir
sem verkefni sitt. Hún skilgreindi blaðið með svokölluðum lykli frá
sjónarhóli upplýsingafræðinnar. Niðurstöður hennar voru Fregnum
nokkuð í vil en margt mátti þó bæta í efnistökum blaðsins.
Hafdís Karlsdóttir var næst á mælendaskrá og í máli
sínu kynnti hún systrum hið nýja skipulagsmódel SI, hinn svokallaða þríhyrning vel og ítarlega. Módelið er hugsað til að styrkja
störf Soroptimista innan klúbba sem og á alþjóðavettvangi.
Hugmyndin er komin frá Anne Simson sem vinnur hjá Evrópuskrifstofunni í Genf í Sviss. Hafdís leiddi vinnu við gerð þessa
nýja skipulagsmódels með stjórn Evrópusambandsins. Eins og
kom fram hér að ofan hefur hún unnið með íslenska Landsambandinu að módelinu og geta klúbbarnir fengið aðstoð frá henni
við að innleiðingu þess. María Nordal 1. varaforseti og Evelyn
Kuhne tóku einnig til máls undir þessum lið.
Að sjálfsögðu þarf að næra líkamann líkt og sál og matar- og kaffihlé eru alltaf vel þegin. Þá keppast systur við að selja hvor annarri

skiptunum. Mjöll forseti kynnti nýja embættismenn SIÍ 2014-15 og þakkaði systrum fyrir samstarfið og allar góðu stundirnar á liðnum árum.
Mjöll

afhenti

Guðnadóttur,

síðan

nýjum

forsetakeðjuna.

forseta

Þóru

Þóra

sagði

ómetanlegt að taka við starfi forseta eftir að
hafa unnið með Mjöll. Látum lokaorð þessarar
samantektar vera þau orð sem Þóra tók sér
í munn eftir Martein Luther King: „Ég á mér
draum, draum að nýta nýja módelið og fá
tækifæri til að bæta lífskilyrði og menntun kvenna.
Bæta umhverfið, halda áfram því góða starfi

sem við höfum unnið, finna okkur verkefni, mynda gott tengslanet
og láta gott af okkur leiða.“
Að lokinni fundarsetu drifum við Húsavíkursystur okkur
upp í bústaðinn góða, breyttum um stellingar, tókum upp léttara hjal, settum upp meiköppið og dressuðum okkur upp fyrir
hátíðarkvöldverðinn. Það er ótrúlegt hvað einn kokteill getur gert.
Systraþelið margfaldast að umfangi. Að vanda eru þessar kvöldsamkomur skemmtilegar og þessi var engin undantekning. Góður
matur, fínasta skemmtun og frábærir vinningar í happdrætti.

Að

morgni sunnudags eftir hressandi göngu í nágrenni bústaðar gestgjafans, fróðlega og skemmtilega helgi var svo brunað af stað í
norðurátt í björtu haustveðrinu.
(Stuðst við fundargerð haustfundar og gloppótt minni undirritaðrar).
Systur takk fyrir góða helgi.

Svandís I. Sverrisdóttir

varning af ýmsu tagi og mikið er spjallað.
Nú var komið að fræðslufundum embættismanna. Við
fórum þrjár Húsavíkursystur á fund með ritara Landsambandsins
Signýju Þórðardóttur og Hólmfríði Pálsdóttur umsjónarkonu
vefsíðunnar. Umræður voru þar nokkrar m.a. um skyldur ritara og
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Haustfundur
í Borgarnesi
Við lögðum nokkrar laufléttar spurningar fyrir systur valdar af handahófi á haustfundinum. Spurningar sem fyrst og
fremst lutu að haustfundi og mikilvægi hans í augum systra.
1. Hvers vegna gerðist þú Soroptimisti?
2. Hafa væntingar þínar varðandi þennan
félagsskap gengið eftir?
3. Hvers vegna kemur þú á haustfund?
Ert þú embættismaður eða óbreytt systir?
4. Ferð þú oft á haustfundi og þá hvers vegna?
5. Hvað er skemmtilegast við haustfundina?

H

6. Hvað er áhugaverðast við haustfundina?
7. Hefur þú skoðun á því hvernig haustfundir
ættu að vera uppbyggðir?
8. Ert þú ánægð með skipulag haustfunda?
9. Er eitthvað sem þú vildir sleppa/breyta/bæta við
dagskrá haustfunda?
10. Annað sem ykkur langar að taka fram.

vers vegna gerðist ég Soroptimisti? Mér var boðið á fund og hitti þar fullt af skemmti-

legum og athyglisverðum konum sem ég þekkti ekki. Ég hafði þá ekki grænan grun um hvað
Soroptimistar voru. Mér leist bara vel á konurnar og vildi bara finna út hvað Soroptimistar
gera. Það hefur verið svo miklu skemmtilegra og athyglisverðara að vera Soroptimisti en
mér datt nokkurn tíma í hug. En maður verður að vera virkur í klúbbnum.
Fyrst þá lærir maður og hefur svo miklu meira gaman af. Ég hef lært mikið og ekki síst um
sjálfa mig. Það er alltaf eitthvað sem er athyglisvert á dagskrá haustfunda en þeir eru ekki
eins formlegir eins og Landsambandsfundirnir. Mér finnst gott að fara á fræðslufund embættismanna en síðan í haust er ég varaformaður klúbbsins míns. Ég fer oft á haustfundi
vegna þess hvað það er fræðandi og líka til þess að hitta systur mínar og hafa gaman.
Það sem er skemmtilegast við haustfundina er að sitja fund með skemmtilegri dagskrá, hitta
systur mínar allstaðar frá og að ferðast með „Nær“ systrum mínum og kynnast þeim betur.
(Mínar eigin klúbbsystur). Það áhugaverða er dagskráin og þetta er eiginlega fyrir mig „alvöru“
byrjun á nýju starfsári. Maður fær innblástur fyrir veturinn sem er framundan. Mér finnst
fundirnir fínir eins og þeir eru. Skipulagið er gott en mér fannst alltaf betra að vera til dæmis
á Reykjum, þar sem allar gistu og höfðu tíma til að kynnast betur. Mér dettur ekkert annað í
hug sem mætti vera öðruvísi.
Ég er með eina spurningu að lokum sem ég vildi gjarnan fá svar við: Af hverju er orðið
„Soroptimisti“ karlkyns? Soroptimistar mega ekki vera karlkyns og mér finnst það skrítið að
vera hann Soroptimisti. Má ekki breyta þessu í ég er Soroptimista? Þetta er alvöru spurning
til stjórnarkvenna (og eiginlega allra!). Svo vil ég gjarnan segja að mér finnst mjög gott að
vera Soroptimisti (Soroptimista) og hef lært margt og kynnst fullt af konum sem ég hefði
örugglega aldrei gert ef ég hefði ekki gerst Soroptimisti (Soroptimista).
Takk fyrir það!
Kær kveðja Ywette.
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Ywette J. Lau
- Austurlandi -

M

ér var boðið í klúbbinn og eftir að hafa kynnt mér starfsemi Soroptimista og hvað

þeir standa fyrir ákvað ég að ganga til liðs við þá.Væntingar mínar hafa algjörlega gengið
eftir, góður hópur sem vinnur saman að góðum málefnum.

Ég er óbreytt systir. Mér finnst gaman að koma á haustfundi og fræðast um sambandið
við Norðurlöndin, Evrópusambandið og Alheimssambandið og hvað er verið að gera

þar. Fylgjast með hvað er að gerast hjá okkur hér á landi og heyra hvað aðrir klúbbar

Margrét Ósk
Vífilsdóttir
- Akranesi -

eru að gera. Ég reyni alltaf að fara á haustfundi því það er fróðlegt og skemmtilegt. Það
sem er skemmtilegast er samveran með systrum og kvöldskemmtanirnar. Það sem er

áhugaverðast við þessa fundi eru fróðleg erindi, skýrslur frá systrum og einnig að heyra
t.d. hvernig framlög hafa nýst. Mér finnst fyrirkomulagið ágætt, passa að hafa erindi ekki
of löng. Finnst nauðsynlegt að hafa gott hlé á milli. Góð aðstaða og góður matur skiptir
líka miklu máli. Ég er ánægð með skipulag haustfunda eins og það er: Einn dagur og
skemmtun um kvöldið.

É

g ákvað að ég vildi verða Soroptimisti því ég vildi láta gott af mér leiða sem og að

taka þátt í félagsstarfi með konum. Væntingar mínar til þessa félagsskapar hafa algjörlega

gengið eftir. Ég hef eignast margar góðar vinkonur og það er gott að vera í félagsskap

þar sem allir eru vinir. Ég var að taka við sem formaður í Soroptimistaklúbbnum mínum.
Reyndar var ég kjörin varaformaður síðastliðið vor en vegna forfalla formanns þá verð ég
starfandi formaður þetta starfsárið.

Ég kom á haustfund til að öðlast betri innsýn í störf Soroptimista og þó að ég sé búin að

Hanna Kristín
Guðjónsdóttir
- Hafnarfirði &
Garðabæ -

vera Soroptimisti í 14 ár þá lærði ég mjög margt nýtt. Þetta er í annað skiptið sem ég mæti
en þau eiga örugglega eftir að verða fleiri. Það er erfitt að segja hvað er skemmtilegast
við fundina, erfitt að gera upp á milli atriða. Mér fannst dagskrá fundarins áhugaverð en

auðvitað fannst mér líka kvölddagskráin skemmtileg sem og að spjalla við aðrar systur.
Áhugaverðast fannst mér þó að fræðast um soroptimista.

Ef eitthvað er, hefði kannski mátt bæta við einum lið á haustfundinn, þ.e. að skipuleggja

göngu um svæðið sem fundurinn er haldinn á þar sem að heima-Soroptimisti leiddi. Slíkt

væri fróðlegt og hvetti konur til hreyfingar. Að öðru leyti er ég ánægð með skipulagið og
fundinn. Takk allar saman fyrir ánægjulegan haustfund sem og ánægjulega samveru.

É

g gerðist Soroptimisti til að láta gott af mér leiða, kynnast konum mér nær og fjær og

víkka tengslanetið. Væntingar félagsskapar Soroptimista bindst við framlag hverrar og einnar.

Ég hef ekki verið nægilega virk vegna anna í starfi og einkalífi en ætla að bæta úr því. Ég
mæti á haustfund til að sjá virkni Soroptimista bæði í klúbbum og hjá Landsambandi, sjálf

er ég í skemmtinefnd í mínum klúbbi. Þetta er fyrsti haustfundur sem ég fer á. Ég sótti hann
til að upplifa starfsheildina innan samtakanna. Skemmtilegt er að vera í góðum félagsskap

Fjóla
Þorkelsdóttir
- Keflavík -

með konum sem hafa sömu markmið. Mér finnst áhugavert að hlusta eftir verkefnum klúbba

og virkni þeirra. Uppbyggingu haustfundarins hygg ég hafa verið með góðu fyrirkomulagi, þó
ég hafi ekki mikla reynslu af þeim. Mín upplifun á þessum haustfundi var góð og tel ég hann

vel skipulagðan. Tími fyrir embættisfræðslu mætti vera rýmri og jafnvel þannig að hægt væri
að fara á tvo fræðslufundi. Ég vil koma því á framfæri að það þarf að hafa einhvern í móttöku
á haustfundi bæði til að bjóða konur velkomnar og benda á innritun.
Besta kveðja Fjóla
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Við sendum ykkur og fjölskyldum ykkar

hugheilar jólakveðjur

og óskir um frið og farsæld á komandi ári.
Þökkum allar ánægjulegar samverustundir.
Systur í Soroptimistaklúbbi Hóla og Fella

Kæru systur
ársSendum Soroptimistasystrum
Okkar bestu jóla og ný
okkar um land allt hugheilar
.
lra
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kveðjur til ykkar
kveðjur með ósk um
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Soroptimistaklúbbur Kópavo
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Við sendum okkar bestu óskir um
gleðileg jól og farsæld á nýju ári.
Þökkum góð og skemmtileg samskipti
á árinu sem er að líða.
Megi heill og hamingja ávallt
fylgja störfum Soroptimista.

Soroptimistaklúbbur
Hafnarfjarðar og Garðabæjar

sendir öllum Soroptimistasystrum og fjölskyldum þeirra
hugheilar jólakveðjur með
ósk um farsæld á nýju ári.
Þökkum innilega fyrir
ánægjulegar samverustundir
á árinu og þó sérstaklega
á landssambandsfundinum
síðast liðið vor.
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Kæru systur

Hátíðarkveðjur
frá stjórn Landssambandsins

Óskum Soroptimistakonum
og fjölskyldum þeirra um land allt
og farsæls komandi árs með þökkum
fyrir ánægjuleg samskipti á árinu.
Soroptimistaklúbbur Seltjarnarness

Við óskum ykkur og
fjölskyldum ykkar
gleðilegrar jólahátíðar
og farsældar á komandi ári.
Megi ljós og friður
lifa með okkur öllum.
Grafarvogssystur

Kæru Soroptimistasystur

gleðilegra jóla

Kæru systur

Systur í
Soroptimistaklúbbi Keflavíkur
senda bestu jóla- og nýárskveðjur
til systra og fjölskyldna þeirra
með þökk fyrir ánægjulegar
samverustundir
á árinu sem er að líða.

Soroptimistaklúbbur Akureyrar
óskar soroptimistasystrum um
land allt og fjölskyldum þeirra
gleðilegrar jólahátíðar, árs og friðar
með þökkum fyrir góðar stundir
á árinu sem er að líða.

Kæru Soroptimistasystur
& fjölskyldur ykkar.
Megi jólahátíðin færa ykkur
hlýju í hjarta og birtu í hug.
Með ósk um farsæld á nýju ári
og þakkir fyrir góðar stundir á liðnum árum.
Jólakveðja frá
Soroptimistaklúbbi Húsavíkur
og nágrennis

nda
lúbbi Skagafjarðar se
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góðar jóla og nýár
yldna þeirra.
til allra systra og fjölsk
mstarf
Kærar þakkir fyrir sa árs.
di
og samveru líðan

Kæru systur
Við sendum ykkur okkar
bestu óskir um gleðileg jól
og farsælt komandi ár.
Megið þið allar eiga
notalega jólahátíð með
vinum og vandamönnum.
Þess óska
Suðurlandssystur

Kæru systur
Við sendum ykkur og fjölskyldum ykkar
jóla- og nýárskveðjur.
Gæfan fylgi ykkur.
Systur úr Bakka- og Selja.
Kæru systur nær og fjær

Gleðilega
hátíð
Við þökkum liðnar
samverustundir
og hlökkum til
að hitta ykkur
á nýju ári
Soroptimistaklúbbur Reykjavíkur

Bestu óskir um gleðileg jól
og farsæld á komandi árum.
Þökkum góðar systrastundir
á liðnum árum.
Hittumst hressar á nýja árinu.
Soroptimistaklúbbur Snæfellsness

Kæru systur

Við sendum jóla og nýárskveðju
um leið og við þökkum samveru á liðnu ári.
Megi nýja árið færa ykkur öllum birtu og yl.
Kærleikskveðja
systur Við Húnaflóa

Soroptimistasamband Íslands
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Leidd áfram
Litríkt bútasaumsteppi upp á vegg vakti athygli
okkar þegar við komum inn í ráðstefnusalinn
á Norrænu vinadögunum í Billund. Teppið var
vinningur í happdrætti systra í Grinsted-Billund
klúbbnum. Ágóðinn átti að renna til verkefnis
þeirra, til styrktar konum í Gambíu. Mikið var
talað um teppið og allar hefðum við viljað taka
það með okkur heim.
Þegar leið að kvöldi og okkur var vísað til borðs
við hátíðarkvöldverðinn kom í ljós að ég fékk sæti
við hliðina á Birthe úr Grinsted-Billund klúbbnum.
Það var hún sem hafði saumað teppið. Ég komst
þá að því, mér til mikillar undrunar að Birthe
hefur mjög takmarkaða sjón og sér aðeins beint
fram fyrir sig. Mig langaði að vita hvernig hún
færi að því að sauma bútasaum. Hún svaraði því

til, að hún gæti vel saumað ef hún hefði verkefnið
fyrir framan sig en ef hún missti skæri eða eitthvað annað niður þá finndi hún það alls ekki. En
áhuginn leiðir mig áfram, sagði hún, ég hef svo
gaman af þessu.
Ég tók líka eftir því að í hvert skipti sem hún stóð
upp – þá stóð alltaf upp einhver systir úr klúbbnum hennar og leiddi hana. Þetta fannst mér vera
fallegt systraþel og sannarlega til eftirbreytni.
Teppið tók ég ekki með mér heim. En í huga
mínum geymi ég myndina af Birthe með bjarta
brosið og jákvæða viðhorfið. Birthe sem saumaði
bútasaumsteppið þrátt fyrir takmarkaða sjón.

Elfa Bryndís Kristjánsdóttir
Soroptimistaklúbbi Húsavíkur og nágrennis

Fréttir frá
Árbæjarklúbbnum

Aðalfjáröflun okkar systra í Árbæjarklúbbi er vinkvennakvöld sem
við höldum í mars á hverju ári. Þangað bjóðum við mæðrum,
systrum, vinkonum og konum úr ýmsum áttum. Við seljum inn á
kvöldið og erum með glæsilegan kvöldverð og skemmtiatriði af
ýmsu tagi. Við erum búnar að vera mjög lánsamar að fá listafólk
til okkar, t.d. hljómsveitir, einsöngvara og allskonar tónlistarfólk
sem gefur okkur vinnu sína í þau góðu málefni sem við styrkjum hverju sinni. Allar systur úr klúbbnum koma með vinninga,
því aðalstuðið hjá okkur er happdrættið sem er afar vinsælt. Alls
eru 120-140 konur á þessari skemmtun. Áður fyrr vorum við í
safnaðarheimili Árbæjarkirkju en mikil aðsókn hefur verið hjá
okkur að komast á þessar skemmtanir og þurftum við að stækka
við okkur í húsnæði og nú höldum við vinkvennakvöldin í
Fylkisheimilinu. Stóran hluta af ágóðanum gefum við til verkefnis sem við ákveðum hverju sinni. Síðast styrktum við Miðstöð
heimilis og barna. Í mörg ár höfum við svo styrkt bágstadda í
okkar hverfi fyrir jólin.

Unnur Óladóttir formaður

Gullkorn um systur
Systur vita hvenær þær eiga að æpa á mann og hvenær
þær eiga að láta það vera og bara knúsa mann.
Veraldarvanar systur sem ekki hafa sést lengi
geta á svipstundu orðið að flissandi smástelpum
bara yfir kaffibolla.
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Jákvæða
hornið

Minning
Látin er
Regína Guðjónsdóttir
úr Soroptimistaklúbbi
Suðurlands.
Regína var fædd 21.maí 1949 og lést á Heilbrigðisstofnun
Suðurlands 65 ára að aldri.
Fyrir tveimur árum greindist Regína með krabbamein sem
dró hana að lokum til dauða.
Regína var listakona af Guðs náð og rak sitt eigið gallerí á
Eyrarbakka undir sínu eigin nafni “Gallerí Regína”
Hún var á öllum fundum og skemmtunum hjá klúbbnum og
var mjög virk innan hans á meðan heilsan leyfði.
Regína var stofnfélagi í Soroptimistaklúbbi Suðurlands og
höfum við þá misst tvær konur úr klúbbnum sem voru stofnfélagar, úr þessum vágesti sem krabbinn er og við ekki
nema rétt fimm ára.
Systur í Soroptimistaklúbbi Suðurlands þakka Regínu samfylgdina og samveruna í gegnum árin.
Við vottum eftirlifandi eiginmanni og börnum Regínu okkar
dýpstu samúð.

Gullkorn um systur
Að eiga systur er eins og að vera þátttakandi í
endalausri sápuóperu.
Hvað er varið í fréttir ef maður á ekki systur
til að segja þær?

Lestur

gerir lífið skemmtilegra

Á

hugi minn á bókum og lestri

kviknaði snemma og má segja að ég
sé forfallinn bókaormur.

beint að konum og mikilvægi þeirra

í íslenskri bókmenntasögu. Forstöðukona
safnsins er Anna Jónsdóttir.

Bókabæirnir
austanfjalls

Hingað til hafa aðeins ein samtök um bókabæi verið stofnuð á Íslandi. Stofnfundur

Sem skólasafnskennari í mörg ár las ég

var haldinn á Selfossi 27. september

bækur sem út komu til að vera betur

Konubókastofu hefur einnig verið í undir-

að velja bækur. Las einnig mikið

efninu Bókabæirnir austanfjalls. Bæirnir

amma les ég nú fyrir barnabörnin.

höfn, Eyrarbakki, Stokkseyri og Selfoss.

nýti ég tæknina og les oft fyrir þau

sem tengjast bókum, ferðaþjónustu og

Þetta hefur gefist mjög vel.

Bókabæir eru samstarfsverkefni margra

m.a. flestallar barna- og unglinga-

2014. Anna Jónsdóttir, forstöðumaður

í stakk búin að hjálpa nemendum

búningshópi sem staðið hefur að verk-

fyrir dætur mínar ungar og sem

sem þátt taka eru Hveragerði, Þorláks-

Þar sem börnin búa ekki nálægt

Þar með myndast klasi samstarfsaðila

gegnum Skype-forritið í spjaldtölvu.

menningu á svæðinu.

og gefa íbúum tækifæri til að láta ljós

Minni bóklestur og þar með les-

skilningur barna og unglinga, sérstaklega drengja, er áhyggjuefni margra.

Til að örva fólk til lestrar hefur undan-

farið verið gripið til ýmissa ráða. Þar á
meðal stóð yfir landsleikurinn, Allir lesa,

sem hófst 17. október og lauk á Degi

íslenskrar tungu, 16. nóvember, 2014.

Allir lesa er leikur sem felst í því að
opna bók og lesa, skrá lesturinn á einfaldan hátt og taka þátt í skemmtilegri
keppni með fjölskyldu og félögum. Ég
skráði mig í þennan leik á allirlesa.is

og örvaði það lestur minn töluvert þrátt
fyrir annríki á öðrum sviðum.

Í ráfi mínu um netheima undanfarið

rakst ég á tvennt mjög áhugavert sem
mig langar að kynnast betur og jafnvel

taka þátt í. Þar á ég við stofnun safns

um verk íslenskra kvenrithöfunda sem
nefnist

Konubókastofa og verkefnið

Bókabæirnir austanfjalls. Langar mig
nú einnig að vekja áhuga ykkar, kæru
systur.

Á Eyrarbakka var nýlega opnað

kynningar- og varðveislusafn fyrir verk
íslenskra

kvenrithöfunda.

Markmið

safnsins er að halda til haga þeim ritverk-

um sem íslenskar konur hafa skrifað
í gegnum tíðina. Um leið og verkin fá
utan um sig þetta safn er sjónarhorninu

sitt skína hvað ásýnd bæjanna snertir.

Hugmyndin að slíku safni fór að gerjast hjá

Meðal annars vegna þessa var stofn-

fræði við Háskóla Íslands þegar Helga

öllum þeim sem áhuga hafa. Bókabæjunum

fram á hvað mörg verk íslenskra kvenna

ferðaþjónustu þar sem m.a. er ætlunin að

var Anna að undirbúa ferð til Englands og

lega tengingu. Einnig að styðja við bók-

konur eingöngu. Verkin voru skrifuð á tíma-

viðskipti sem tengjast bókum. Bókabæirnir

Chawton House Library, og þegar heim var

bókabæja sem starfa í fjórtán löndum í

að markmiði að opna safn í þessum dúr

voru kynntar á stofnfundinum á Selfossi

opnað í apríl 2013 og er til húsa í húsnæði

bækur, þátttaka í eða stofna til viðburða,

Önnu þegar hún stundaði nám í bókmennta-

fundur Bókabæjanna austanfjalls opinn

Kress bókmenntafræðingur sýndi nemendum

er ætlað að tengjast menningartengdri

hefðu farið forgörðum. Mörgum árum seinna

merkja staði og leiðir sem hafa bókmennta-

rakst þá á safn sem hýsir verk eftir breskar

menntalegt starf í heimabyggð, verslun og

bilinu 1600-1830. Anna heimsótti safnið,

austanfjalls eru hluti af alþjóðlegu samstarfi

komið fór hún að safna bókum með það

þremur heimsálfum. Ýmsar hugmyndir

á Íslandi. Safnið varð að veruleika og var

svo sem að kaupa og selja notaðar og nýjar

Bókasafns Árborgar á Eyrarbakka.

leita upplýsinga um verk sem hafa verið

BÓKABÆIR eru þekktir í um 30 löndum

bæi, samkeppni um sögur eða ljóð og margt

vítt og breitt um heiminn, þar á meðal í
Englandi, Skotlandi, og Noregi. Bókabæir

hafa sterka tengingu við bókmenntir og

sýna það á marga vegu. Fyrir utan að
státa af fornbókaverslunum og bókakaffi
eru bækur stundum notaðar í listaverk eða

sem byggingarefni í borð og stóla. Bókmenntahátíðir eru oft haldnar í þessum
bæjum og laða til sín fjölda gesta. Fyrsti

bókabærinn í Evrópu var stofnaður árið
1961 í bænum Hay - on - Wye í Wales.

skrifuð í bókabæjunum, ratleikir um bókafleira.

Það verður spennandi að fylgjast með
framgangi þessara verkefna. Bæði hafa

vakið það mikinn áhuga minn að ég

hef þegar skráð mig í Hagsmunafélag

Konubókastofu og stefni að því að kanna
áhuga á Húsavík og í nágrenni að stofnun

verkefnis sem fengi heitið Bókabæirnir
norðan heiða.

Gleðileg “bóka“ jól!

Björg Sigurðardóttir,
Soroptimistaklúbbi Húsavíkur
og nágrennis
Soroptimistasamband Íslands
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Golfmót Soroptimistasystra
á Seltjarnarnesi og styrkþegar

Soroptimistasystur á Seltjarnarnesi héldu golfmót á golfvellinum
á nesinu þann 14. ágúst s.l. en var það i þriðja sinn sem við höldum
slíkt mót. Þetta er ein aðalfjáröflunarleið okkar Seltjarnarnessystra
ásamt því að halda svo happadrætti á skemmtikvöldi i nóvember
með þeim vinningum sem ekki ganga út í golfmótinu, þar sem systur
hafa verið mjög iðnar við að viða að sér verðlaunum til styrktar
góðu málefni.

G

olfmót okkar systra á Seltjarnarnesi
hentar mjög vel konum sem eru að stíga
sín fyrstu spor í golfinu og fyrir þær sem
ekki eru tilbúnar að spila 18 holur í keppni
þar sem eingöngu eru spilaðar 9 holur í
mótinu okkar og svo endað á því að setjast
niður í lok keppni og fá sér eitthvað gott
í gogginn hjá kokkinum í golfskálanum.
Þetta er ágætis mótvægi við mót þeirra
Reykjavíkursystra sem er 18 holu mót i
upphafi sumars en við höldum okkar mót
í lok sumars þegar krían er farin af nesinu
svo hún trufli nú ekki leik keppenda en
hún getur verið aðgangshörð þegar hún
er að verja hreiður eða unga um mitt sumar.
Svo okkar mót hentar vel í lok sumars öllum
þeim sem hafa gaman af því að spila golf
í góðum félagsskap.
Eins og áður sagði héldum við mótið okkar
þann 14. ágúst í ágætis veðri miðað við

veður sumarsins, það hélst þurrt en eitthvað blés nú á okkur við golfiðkunina en
konur létu það ekki á sig fá og spiluðu
golf með bros á vör. Hefð er svo fyrir
því að þar sem 5. og 9. teigur á nesinu
mætast, bíði systur af Seltjarnarnesi með
hressingu handa öllum keppendum bæði
gómsætt heimabakað góðgæti, heitt te,
cider og freyðivín sem alltaf vekur jafn
mikla lukku.
Í mótslok voru það hressar og kátar konur
eftir góða útiveru sem þáðu heita kjötsúpu
sem var innifalin í mótsgjaldi áður en við
skelltum okkur í verðlaunaafhendingu.
Allar konur ljúka leik á sama tíma svo það
myndast góð og skemmtileg stemning
að móti loknu, þegar allar koma inn eftir
spilið. Hingað til hefur heldur engin kona
farið heim án verðlauna úr mótinu sem
skemmir ekki stemninguna. Við eigum
orðið okkar fasta hóp af konum sem
mæta og spila 9 holur á mótinu árlega og

Nýjar systur

Alls fimm nýjar systur hafa verið teknar inn í Austurlandsklúbb

á þessu ári. Þær heita f.v.: Sigríður Rún Tryggvadóttir, Eygló
Daníelsdóttir, Halldóra Tómasdóttir, Þórunn Hálfdanardóttir og
Hulda Elisabeth Daníelsdóttir (með litla dóttur sína). Myndin er
tekin á septemberfundi klúbbsins sem haldinn var á Gistihúsinu
Egilsstöðum en Hulda er einmitt eigandi og hótelstýra þar.
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vilja ekki missa af og styrkja gott málefni
í leiðinni. Afraksturinn af bæði golfmótinu,
happadrætti og af svuntusölu okkar Seltjarnarnes systra ætlum við svo að nota
til að styrkja verkefni sem nefnist Gæfuspor sem er sniðið að því að koma konum
sem hafa verið fórnarlömb ofbeldis aftur
af stað út í lífið og fellur þetta verkefni
sérlega vel að markmiðum Soroptimista.
Á skemmtifundinum í nóvember verðum
við með happadrætti og bjóðum með
okkur gestum til að styrkja gott málefni.
Þangað munu koma fulltrúar frá Gæfusporum og segja okkur frá verkefninu
áður en við seljum happadrættismiða til
styrktar málefninu en í fyrra tókst ljómandi
vel til þegar við söfnuðum fyrir BUGL og
vonum við að svo verði aftur í ár þannig
að við getum styrkt Gæfuspor sem mest.

Sigrún Edda Jónsdóttir
Formaður Soroptimistaklúbbs
Seltjarnarness

Barn er fætt

Barn er fætt í fjárhúskofa
fregn til jarðar engill ber:
Hér er kominn hann sem öllum
heimsins börnum gefinn er.
Um hann lofgjörð englar syngja
ómar hvelfing víð og há.
Stjarna af himni geislagliti
gyllir jötuhálmsins strá.

Litla barn í lágri jötu
lúta vil ég þér í kvöld,
halda vörð um vöggu þína
veröldin er dimm og köld.
Yfir þinni ungbarnshvílu
engir myrkir skuggar sjást,
um þig stjörnuljóssins ljóma
leggur vökul föðurást.

Vitringarnir vegamóðir
vöggu barnsins krjúpa hjá
þeir sem hafa langveg leitað
ljóssins konung til að sjá.
Nú er hátíð, hljóður friður
heilög, blessuð jólanótt.
Ennþá geta harmbörn heimsins
hingað líkn í þrautum sótt.

Ég hef engan auð í höndum
ekkert gull né dýran sjóð,
viltu þiggja af þinni mildi
þetta smáa vögguljóð.
Kvæðið mitt í lítinn lófa
legg ég meðan allt er hljótt.
Yfir þinni vöggu vil ég
vaka þessa helgu nótt.

Kristbjörg F. Steingrímsdóttir

Bernskujól
Úrsúlu Pétursdóttur Tjörn í Aðaldal

É

Það hefur verið siður hjá okkur í Soroptimistaklúbbi Húsavíkur og nágrennis
til margra ára að systir í klúbbnum segi frá bernskujólum sínum á desember fundinum. Það er alltaf notaleg stund. Úrsúla Pétursdóttir ólst upp
í Þýskalandi. Hún lifði þar kreppu og seinni heimsstyrjöldina með öllum
sínum hörmungum. Hér á eftir fer frásögn Úrsúlu.

stjörnur í þvílíkri mergð sem ég hafði ekki áður augum litið. Mér
g var beðin um að segja frá jólunum heima hjá mér í
fannst þetta eins og kveðja frá eilífðinni.
Þýskalandi. Hjá okkur voru ekki neinir fastir liðir eins og hjá
Víst fengum við jólagjafir eftir að móðir okkar var ein með
mörgum ykkar. Bæði var kreppan þegar ég var lítil og stríðsárin
okkur. Ég man að ég fékk einu sinni dúkkuhús. Það var fínasta
þar á eftir. Því var spilað eftir efnum og ástæðum.
villa, með öllu því sem hægt var að hugsa sér. Í
Ég ætla hér að segja frá fyrstu jólunum sem ég
baðkarinu lá ca. sjö cm. þeldökk dúkka. Jólatréð
man eftir. Það voru þrjár ástæður fyrir því að ég
var skreytt eins og áður, með silfurkúlum, hvítum
„Þegar
ég
lít
til
man þau jól. Í fyrsta lagi gat ég séð upp á borð
kertum og svokölluðum silfurþráðum sem nefnast
baka er það
þegar ég stóð á tánum, þurfti ekki að príla upp á
Lametta.
stól. Í öðru lagi var það að ég gat lengi vel ekki
eftirminnilegast
Hjá okkur var haldið upp á Nikulásardaginn. Það
aðgreint hugtökin „tennur og tær“ sem hljóma mjög
við bernskujólin,
var í eina skiptið sem við fengum í skóinn eða
líkt á þýsku also Zaehne und Zehe. Það var alveg
tíminn
sem
pabbi
þannig, fyrir utan aðfangadaginn. Vanalega bakaði
eins oft að ég tuggði með tánum og mér var kalt
pabbi þá piparkökur. Fyrir jólin fengum við þá hvert
og mamma gáfu
á tönnunum á fótunum. Í þriðja lagi var það að ég
fékk fingravettlinga í jólagjöf og allir puttar fóru
sér, til að leika við sína kökuna, karl eða kerlingu úr piparkökudeiginu.
Ennþá betra var að maula kökurnar með mjólkinni
beinustu leið í hver sinn hólk. Mér fannst ég vera
okkur. Að láta
að morgni Nikulásardags. Og ekki var þá otað að
maður með mönnum að geta þetta allt, þ.e. kíkt
dagsins
amstur
okkur hollustufæði. Við vorum alsæl með þetta og
upp á borð, haldið aðgreindum tönnum og tám og
og sorgir fara sína öfunduðum leikfélaga okkur ekki baun. Eftir á að
komist hjálparlaust í þessi fínu djásn sem fingrahyggja held ég frekar að við höfum verið öfunduð.
vettlingarnir voru.
leið og að njóta
Eitt sem tengdist jólunum, óbeint þó, voru „latFaðir minn var bakari og einstaklega laghentur.
stundarinnar.“
erneuzvge“, sem voru í september-október. Þá
Allt sem hann tók sér fyrir hendur var gott og fínt.
máttum við gramsa í jóladótinu og veiða upp alla
Fyrir bróðir minn smíðaði hann sparkbíl úr tré,
kertastubbana frá síðustu jólum. Þeir voru settir
málaði hann síðan rauðan eins og slökkvibíl. Það var löngu
í
pappírslukt.
Kertastubbarnir dugðu fjórum sinnum í kringum
áður en þeir komust í tísku og þá voru þeir úr plasti. En við
blokkina.
Oft
vorum
við meira að segja aflögufær þegar ljósið
stækkuðum og fluttum til Kiel þar sem faðir minn fékk vinnu.
slökknaði hjá einhverjum.
Hann missti bakaríið sitt vegna kreppunnar. Stríðið braust út
Enn þann dag í dag sé ég fyrir mér brosviprur á andliti föður
og faðir minn var kallaður í herinn. Árið 1941 brann húsið sem
míns þegar við fjögur systkinin vorum með einhverja vitleysu,
við bjuggum í þegar það varð fyrir loftárás, einni af óteljandi
hlýjan faðm móður minnar og notalega birtu þegar kveikt var á
mörgum. Mamma flutti þá með okkur í nágrenni Flensborgar,
jólakertunum. Og þegar foreldrarnir sögðu okkur sögur, pabbi
þaðan sem foreldrar okkar voru. Stuttu fyrir jólin árið 1941 fengfrá árunum þegar hann var í siglingum, mamma úr sveitinni eða
um við tilkynningu um að faðir okkar væri fallinn í Rússlandi.
við sátum öll umhverfis borðið og spiluðum Lúdó.
Tárin voru mörg, bæði heima og enn meira í einrúmi. Þau jól
Þegar ég lít til baka er það eftirminnilegast við bernskujólin,
vorum við hjá móðurfjölskyldunni. Fyrstu jólin þar eru mér minnistíminn sem pabbi og mamma gáfu sér, til að leika við okkur.
stæð. Farið var í kirkju sem er gamalt guðshús vígt heilögum
Að láta dagsins amstur og sorgir fara sína leið og að njóta
Marteini. Gamall prestur predikaði og allur söfnuðurinn söng,
stundarinnar.
þar var enginn kór. Sleðaferðin heim var ævintýri líkust. Snjór
var yfir öllu og bjöllurnar á aktygjunum klingdu og yfir öllu sindruðu
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Grenjaðarstaður

Norðangleðin
Það var á fallegum laugardegi í byrjun september, nánar
tiltekið 13. september s.l., sem
Norðangleðin var haldin en
þá hittast systur úr eftirtöldum Soroptimistaklúbbum,
Austurlands, Húsavíkur og
nágrennis, Akureyrar, Skagafjarðar og Við Húnaflóa.
Klúbbarnir skiptast á að sjá
um dagskrána og taka á móti
systrum. Umsjónin að þessu
sinni var hjá systrum í klúbbi
Húsavíkur og nágrennis.
Mættar voru 50 systur frá
öllum áðurnefndum klúbbum
auk þess sem undirrituð mætti
í fylgd systra frá Akureyri.
Dagurinn var tekinn snemma
hjá systrum þar sem mislangt
var að keyra á fyrsta viðkomustaðinn, allt frá Húnaflóa í
vestri til Seyðisfjarðar í austri.
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Fyrsti viðkomustaðurinn var Gallerí Surtla á Stórutjörnum í
Ljósavatnsskarði þar sem móttaka var kl. 11.00. Þar var boðið
upp á kaffi og kleinur og systur höfðu tækifæri til að skoða og
kaupa fallegt íslenskt handverk. Þar voru ekki síður fagnaðarfundir þegar systur hittust. Margar höfðu átt saman ánægjulega
samveru á Norrænum vinadögum í Billund, Danmörku helgina
áður þar sem 40 íslenskir Soroptimistar tóku þátt. Eftir að systur
höfðu létt á pyngjum sínum var ekið á einkabílum sem leið lá
í Hafralækjarskóla í Aðaldal þar sem Harpa Þ. Hólmgrímsdóttir, skólastjóri skólans, ásamt nokkrum systrum hennar úr
Húsavíkurklúbbi tóku á móti hópnum en þær höfðu undirbúið
dýrindis fiskisúpu með heimabökuðu brauði sem boðið var upp á
í hádegismat og kaffi og konfekt á eftir.
Keyrt var að Grenjaðarstað eftir hádegisverðinn og gömlu
bæjarhúsin þar skoðuð og sagði Hólmgeir Hermannsson frá því
markverðasta. En áður en húsin voru skoðuð söfnuðust systur
saman í kirkjunni á staðnum þar sem Elínborg Sigurgeirsdóttir,

Í Gallerí Surtlu. Auður Jónasdóttir Húsavíkurklúbbi, Yvette Lau Austurlandsklúbbi, Ruth Snædal Húsavíkurklúbbi og Arndís Á. Hólmgrímsdóttir Austurlandsklúbbi.

Í eldhúsinu á Halldórsstöðum í Laxárdal. Sigurlaug Elmarsdóttir
Húsavíkurklúbbi og Arna Rún Óskarsdóttir Akureyrarklúbbi.

Í Gallerí Surtlu. Anna Mýrdal Helgadóttir, Þuríður Schiöth
og Arna Rún Óskarsdóttir Akureyrarklúbbi.

Boðið var upp á humarsúpu í forrétt, síðan villijurtakryddað
systir í klúbbnum Við Húnaflóa, spilaði undir söng systra og
lambalæri með tilheyrandi meðlæti og í eftirrétt var boðið upp á
var þar kominn hinn fríðasti systrakór. Grenjaðarstaður er
súkkulaðiköku með þeyttum rjóma. Veislustjórar kvöldsins voru
glæsilegur torfbær í Aðaldal. Jörðin er landnámsjörð og fornt
Ruth S. Jónsdóttir og Unnur Kjartansdóttir úr Húsavíkurklúbbi
höfuðból, kirkjustaður og prestssetur og þar var áður starfrækt
og fóru þær á kostum, sögðu skemmtilegar sögur, leiddu
pósthús. Grenjaðarstaður þótti á sinni tíð mestur og reisulegastur
spurningakeppni og margt fleira. Boðið var upp á söngatriði
allra bæja í héraðinu, enda um 775 m² að stærð, einn stærsti
og systur sungu saman við undirleik Guðrúnar K. Aðalsteinstorfbær landsins. Elsti hluti hans var reistur árið 1865 en búið
dóttur. Skemmtu systur sér saman fram
var í bænum til 1949. Árið 1958 var hann
eftir kvöldi og nutu samveru með systrum
opnaður sem byggðasafn með á annað
sem brátt mundu hverfa til síns heima og
þúsund gripa sem fólk hafði gefið í safnið.
„Á leiðinni til baka til
hittast næst annaðhvort á haustfundinum
Það var einstök upplifun að ganga um
Akureyrar sáum við í
eftir tvær vikur á næsta Landssambandsbæinn og ímynda sér hvernig fólk lifði þar.
myrkrinu
bjarmann
frá
fundi eða jafnvel ekki fyrr en á næstu
Frá Grenjaðarstað var ekið í rútu að
Norðangleði – hver veit?
Halldórsstöðum í Laxárdal. Björg Siggosinu við Bárðarbungu og
Á leiðinni til baka til Akureyrar sáum við
urðardóttir í Húsavíkurklúbbi sagði frá
skynjaði maður þá hversu
í myrkrinu bjarmann frá gosinu við Bárðarþví sem bar fyrir augu á leiðinni. Hallvanmáttugur maður er við
bungu og skynjaði maður þá hversu vandórsstaðir eru í eigu Bjargar og fjölskyldu
máttugur maður er við þessar aðstæður.
hennar. Húsnæðið þar hefur verið gert
þessar aðstæður.“
Systur að austan gátu lent í því að hraunupp og komið í sem upprunalegast form
straumur flæddi það mikið að loka þyrfti
en endurbótum að utan var lokið 1995.
þjóðveginum austur og þyrftu þær þá að keyra suðurfyrir til að
Systur gengu um húsið sem er skipt í tvær íbúðir og skipt eftir
komast heim. En sem betur fer kom ekki til þess og systur
miðju húsinu með aðeins einn aðalinngang. Í uppgerðri hlöðu
komust auðveldlega heim.
var svo boðið upp á síðdegiskaffi þar sem borðið hreinlega
Hittingur sem þessi er gott tækifæri fyrir systur til að styrkja
svignaði undan heimabökuðum kræsingum og reyktum Mývinaböndin á milli klúbba og kynnast því hvað er um að vera hjá
vatnssilungi. Það var mikil upplifun að sjá þetta merkilega hús
öðrum klúbbum. Vegna vegalengda á milli klúbba er þetta góð
og voru systur mjög heillaðar af fegurð þess. Um umsjón og
leið fyrir landsbyggðarklúbba til að halda sameiginlega fundi.
framkvæmd endurbótanna sá Svandís I. Sverrisdóttir, systir í
Þetta er líka gott tækifæri til að læra eitthvað nýtt, þarna sá ég
Húsavíkurklúbbi, en hún er smiður að mennt.
t.d. í fyrsta skipti að aðeins var kveikt á tveimur kertum og þegar
Þegar heimsókninni að Halldórsstöðum lauk var gert hlé
ég spurði hvers vegna það væri – þá voru systur ekki alveg
á dagskránni. Sumar fóru þá heim – en aðrar fóru að undirbúa
vissar hvers vegna að svo væri. Það er falleg venja að kveikja
sig fyrir kvöldverðinn sem haldinn var í matsalnum í Laxárvirkjun.
á fjórum kertum við upphaf fundar – það gerir okkur meðvitaðar
um þátt okkar á alþjóðavettvangi. Það var einnig í fyrsta skipti
sem ég heyrði að allar systur lásu saman hvatningu Soroptimista
og finnst mér það fallegt og til eftirbreytni fyrir fleiri.
Mig langar að lokum að þakka öllum systrum sem tóku þátt
í Norðangleðinni fyrir frábæra samveru og skemmtun þennan
dag og fyrir það að fá tækifæri til að vera með svo flottum
systrum. Þakka ég systrum í klúbbi Húsavíkur og nágrennis
fyrir höfðinglegar móttökur og skipulagningu – og Akureyrarsystrum fyrir að koma mér á milli staða. Takk fyrir mig.

Mjöll Flosadóttir,
forseti SIÍ 2012-2014
Björg Sigurðardóttir Húsavíkurklúbbi, einn af eigendum
Halldórsstaða í Laxárdal.
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