Fregnir
Soroptimistasamband Íslands

42. árg. apríl 2016 nr. 109

Soroptimistasamband Íslands

1

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.

Ritstjórn Fregna: Frá vinstri Fanney Óskardóttir, Elfa
Bryndís Kristjánsdóttir, Harpa Þ. Hólmgrímsdóttir,
Svandís Sverrisdóttir og Sigrún Ingvarsdóttir

Fregnir er málgagn
Soroptimistasambands Íslands.
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 5. september 2016.
Forsíðumynd: Svandís I. Sverrisdóttir
Umbrot og hönnun blaðs: Gígja Rut Ívarsdóttir
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Kæru systur
Það veitir mér alltaf gleði þegar ég finn vorið nálgast.
Vorboðarnir eru margir. Sólin hækkar á lofti, birtustundunum fjölgar jafnt og þétt. Þegar þetta er skrifað eru að
nálgast jafndægur á vori og þá fer birtan að ná yfirhöndinni. Birtan sem er okkur svo mikilvæg. Hún færir okkur
orku í sál og líkama og vonina um ,,betri tíð með blóm
í haga.“ Vorboðarnir mínir eru margir, páskaliljur að
stinga sér upp úr moldinni, brum á runna, fuglar sem
týnast til landsins hver af öðrum úr langferðum sínum,
sippubönd og parís á skólalóðinni. Aðrir eiga sér ef til
vill eitthvað annað sem minnir á vorið. Sameiginlegt
fyrir okkur systur kærar er þó þetta vorblað Fregna og
síðan Landsfundurinn – tækifæri fyrir okkur að hittast,
fræðast og gleðjast.
Efni blaðsins er af ýmsum toga. Fróðlegar greinar um
starfsemi innan klúbbanna okkar, sagt er frá samskiptum
við erlenda klúbba og ein systir segir okkur aðeins frá
sjálfri sér. Við minnumst líka látinnar systur. Í Jákvæða
horninu er sagt frá Jákvæðum aga og Bókaormurinn
kemur að þessu sinni úr Skagafirði. Einnig er stutt
kynning á framboðum til embætta fyrir SI 2016-2018.
Frekari upplýsingar um frambjóðendur og annað sem
snertir Landssambandsfund, svo sem dagskrá, má finna
á innri vef Soroptimista. Forsetinn okkar hún Þóra talar
um í sínum pistli að tíminn líði hratt. Hún er eflaust ekki
ein um það að finna fyrir því. Sjálfri finnst mér að vikur
og mánuðir þjóti hjá með ógnarhraða og velti fyrir mér
hvað veldur. Ég held að það sé allt þetta sem er í boði, allur
þessi hraði í samfélaginu, allar þessar kröfur sem við
sjálf gerum til okkar. Ég held við verðum að gæta okkar,
gefa okkur tíma, - tíma til að njóta, kyrrðarstundir til að
endurnæra hugann. Þannig eflum við okkur sjálfar og
verðum betur í stakk búnar til að gefa af okkur.
Ég hlakka til að sækja Skagafjarðarsystur heim á Landsambandsfund og eiga góða Soroptimistastund með
systrum víðsvegar að.
Fyrir hönd ritnefndar Fregna
Harpa Þ. Hólmgrímsdóttir

FRÁ FORSETA
Kæru systur
Tíminn líður hratt á gervihnattaöld og brátt eru árin
mín tvö á forsetastóli á enda. Þegar ég tók við forsetakeðjunni á Landssambandsfundi í Hafnarfirði í maí
2014 og svo aftur við stjórnartaumnum 1. október sama
ár fannst mér óralangt þangað til 2016 en þessi tími
hefur liðið hratt. Ég hef verið svo lánsöm að geta
heimsótt nær alla klúbbana á starfstíma mínum og
kynnst mörgum góðum systrum um allt land. Mér
finnst ég óendanlega rík af þessum systrum mínum.
Í ár er Landssambandsfundurinn haldinn í Skagafirði
helgina 22. - 24. apríl. Systur í Skagafjarðarklúbbi eru að
vinna að því að við getum átt gefandi og skemmtilega
samveru þessa helgi sem hefst með móttöku á föstudagskvöldið.
Fundurinn byrjar kl. 9:00 á laugardagsmorgun eftir að
allar hafa skráð sig. Skýrslur embættismanna verða allar
birtar á heimasíðu Landssambandsins og verða ekki
lesnar upp á fundinum. Á laugardagskvöldið er svo
hátíðarkvöldverður og á sunnudaginn er líka ýmislegt
í boði.
Við vonumst til að sjá ykkur sem flestar á Landssambandsfundinum. Ekki missa af því tækifæri að hitta systur
ykkar í öðrum klúbbum og njóta ánægjunnar af því að
vera samvistum hver við aðra.
Norrænir vinadagar verða í Imatra í Finnlandi dagana
9.-11. september næstkomandi og dagskráin er fjölbreytt og spennandi.
Hefst á golfmóti á föstudag (eitthvað fyrir ykkur systur
sem spilið golf), spennandi fyrirlesarar, finnskt
handverk, hláturjóga og fleira. Helgin á að næra líkama
og sál.
Hvet ykkur til að koma með. Ég er sjálf búin að panta
flug til Helsinki á fimmtudeginum 8. sept. og til baka

Þóra Guðnadóttir forseti

þann 12. sept. og yrði afskaplega glöð ef við systur frá
Íslandi myndum fjölmenna til Finnlands.
Sjá nánar á vefsíðu Norrænna vinadaga.
http://nordicsoroptimist2016.fi/welcome/
Haustfundur á Bifröst 30. september – 2. október 2016
Síðasti haustfundur var með nýju sniði þar sem við vorum
með ýmsar vinnusmiðjur og fórum yfir ýmis mál. Við í
stjórninni heyrðum að systur voru mjög ánægðar með
þetta fyrirkomulag og við viljum því halda áfram á
sömu braut í haust.
Á haustfundinum 2014 nýtti ég fleyg orð Martins
Luther King og sagði:
,,Ég á mér draum“. Draum um að nýta nýja módelið og
fá tækifæri til að bæta lífsskilyrði 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.
Ég vona að Soroptimistar haldi áfram að byggja upp
vináttu við konur sem eiga sambærileg hugðarefni.
Þannig náum við árangri.
Sjáumst á Landssambandsfundinum í Varmahlíð helgina
22. - 24. apríl og fögnum sumarkomunni saman.
Ég vil syngja um sumarið,
sólarkynngi og alheimsfrið,
blómadyngju, bárunið
og bjarmann kringum fjærstu mið.
(Gísli Jónsson)
Þóra Guðnadóttir
Forseti Soroptimistasambands Íslands 2014-2016
Soroptimistasamband Íslands
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Í TILEFNI 100 ÁRA AFMÆLIS

KOSNINGARÉTTAR KVENNA ÁRIÐ 2015
Systur í Soroptimistaklúbbi Húsavíkur og nágrennis
veltu fyrir sér ýmsum leiðum til að fagna 100 ára afmæli
kosningaréttar kvenna árið 2015. Lengi vel stóð til að
vera með öðrum kvennasamtökum í liði og halda hátíð
en einhverra hluta vegna náðist ekki samstaða um það.
Lögðum við þá hausinn í bleyti og upp kom sú hugmynd að gefa út dagatal um hvunndagshetjur liðinna
alda úr okkar nærsamfélagi. Við höfðum samband við
Safnahúsið hér í bæ og nokkra vel valda heldri borgara
og áður en við vissum af vorum við komnar með um
40 tilnefningar af kjarnakonum. Við völdum okkur
13 konur og skiptum þeim niður á milli okkar til að
afla upplýsinga um þær og þeirra lífshlaup. Gerður var
samningur við prentsmiðju um prentun, útlit og umbrot. Fyrirtæki og stofnanir í Suður Þingeyjarsýslu
studdu svo vel við bakið á okkur með auglýsingum og
framlögum að þau stóðu undir prentkostnaði. Við settum
okkur það viðmið að umfjöllun um hverja konu mátti
ekki vera meira en 150 orð. Það er nú ekki mikið sem

hægt er að segja í svo knöppum texta en það allra helsta
komst þó að. Þá datt okkur í hug að við gætum kynnt
þær ennþá betur með lengri umfjöllun í bæjarblaðiðnu
Skarpi. Þar var okkur tekið opnum örmum og við kynnum
konu hvers mánaðar ítarlega í blaðinu. Þar sem þessi
hugmynd kom seint upp á árinu varð úr að dagatalið
yrði fyrir árið 2016. Það kom ekki að sök og vakti dagatalið mikla lukku þegar við vorum að selja það núna í
desember. Þar sem konurnar sem við völdum voru 13
talsins völdum við eina til kynningar á dagatalinu og
birtist umfjöllun um hana í Skarpi fyrir söluna. Konurnar
eru allar úr okkar nærumhverfi eða Suður Þingeyjarsýslu.
Sú elsta er fædd 1858 og prýðir janúar og sú yngsta er
fædd 1910 og er desemberkonan okkar. Við höfðum
talsverða fjárhæð upp úr krafsinu og veltum nú fyrir
okkur að finna verðugt verkefni fyrir ágóðann.
Við eigum enn nokkur dagatöl og ef einhver ykkar hefur
áhuga þá er best að hafa samband við undirritaða.

Auður Jónasdóttir
Soroptimistaklúbbi Húsavíkur og nágrennis

2016
Kristín Kristjánsdóttir frá Hóli á Húsavík var fædd 28. október
1910. Hún var dóttir hjónanna Kristjáns Sigtryggssonar og
Kristjönu Guðnadóttur. Hún var ógift og barnlaus. Kristín var að
mínu mati mjög merkileg kona og á undan sinni samtíð. Hún var
fyrsta konan hér á landi sem tók meirapróf. Hún keyrði vörubíl og
var ein af fyrstu konum í stétt atvinnubílstjóra og vann að vegagerð
víðsvegar um héraðið. Hún keyrði mótorhjól og ferðaðist út um
sveitir á því en ekki fór hún í neinar langferðir. Kristín hafði mjög
gaman af að renna fyrir silung og var mikil stangveiðikona löngu
áður en kynsystur hennar fóru að hafa áhuga á slíku sporti. Hún
tók líka í nefið sem ekki var algengt að konur gerðu. Hún var lærður
skreðari og saumaði ekki síst karlmannaföt af mikilli vandvirkni og
engin var svikin af handbragði hennar. Síðustu árin keyrði Kristín
um á Trabantinum sínum sem henni þótti undur vænt um. Hún lést
6. ágúst 2002.
Kristrún Sigtryggsdóttir tók saman.
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FRÉTTIR AF FJÁRÖFLUN
Soroptimistaklúbbs Hóla og Fella
Soroptimistaklúbbur Hóla og Fella var stofnaður 18.
september 1982. Hann hefur allt frá stofnun haft margt
fyrir stafni og lagt áherslur á mannúðarmál. Mannræktin
hefur verið höfð í hávegum og klúbburinn hefur sótt sér
fé til að geta styrkt þá sem helst þurfa á að halda. Hefur
klúbburinn lagt mörgu góðu málefninu lið þessi ár. Það
eru til margar aðferðir fyrir klúbba eins og Soroptimista
til að afla sér fjár, t.d. með því að leita styrkja í samfélaginu og með því að sækja dýpra í vasa hverrar systur.
Það hefur ekki alltaf verið auðvelt að velja fjáröflun sem
hentar bæði systrum og samfélaginu í kring. Okkar

klúbbur hefur undanfarin ár aflað helst fjár með því að
föndra, sauma og prjóna dúkkuföt og sængurverasett
fyrir dúkkur ásamt því að gera jólaskreytingar og leiðisgreinar sem við höfum selt á jólamarkaði í Heiðmörk.
Einnig höfum við selt varninginn á Landsambandsfundum og til valinna kaupmanna. Á meðfylgjandi
myndum getið þið séð sýnishorn frá saumakvöldunum
okkar í vetur og söluvörunum.

Þórdís Björnsdóttir
Soroptimistaklúbbi Hóla og Fella

Helga Magnúsdóttir
f. 6. maí 1940 - d. 2. febrúar 2016
Líttu sérhvert sólarlag,
sem þitt hinsta væri það
því morgni eftir orðinn dag
enginn gengur vísum að
(Bragi Valdimar Skúlason)
Þessar ljóðlínur koma í hugann, þannig bar andlát Helgu Magnúsdóttur systur okkar að. Hún var ein af stofnfélögum klúbbsins okkar
sem var stofnaður 4. júní 1983. Stofnfélagar höfðu ýmis starfsheiti.
Helga var málarameistari, fyrsta konan sem útskrifaðist frá Iðnskólanum í þeirri grein hér á landi.
Hún var frábær systir jákvæð, hugmyndarík, hnyttin í tilsvörum og hafði sérstakan húmor.
Í hennar huga var ekkert óyfirstíganlegt, alltaf hægt að finna lausnir.
Heimili hennar stóð okkur ætíð opið, hvort sem um var að ræða kleinubakstur eða saumaskap.
Helga skilur eftir sig stórt skarð í klúbbnum okkar og hennar er sárt saknað.
Eftir standa allar góðu minningarnar.
Blessuð sé minning hennar.

Systur í Soroptimistastaklúbbi Húsavíkur og nágrennis.
Soroptimistasamband Íslands

5

BÓKAORMURINN
Hvers konar bækur lestu helst?
Ég er ástríðufullur lesari og bækur
eru mitt helsta tómstundagaman.
Ef til vill helgast það af því að ég
er komin á unglingsár þegar sjónvarpsútsendingar hefjast hér á landi
og bóklestur var helsta afþreying
barna fyrir þann tíma. Ég les mikið á
veturna en fremur lítið yfir sumarið
nema þá blöð og e-ð í tölvunni.
Ég les allskonar bækur, íslenskar
skáldsögur og þýddar, ævisögur
og efni byggt á sönnum sögum og
gamalt efni. Er vandlát á „krimma“
og spennusögur, háspenna og sögur
úr styrjöldum eiga illa við mitt taugakerfi. Svo eru líka bækur sem ég
fletti og skoða eins og myndlistabækur og bækur um alls kyns
handavinnu sem ég ætla að gera
bráðum og svo matreiðslubækur
með uppskriftum sem ég ætla að
elda seinna og alls konar tímarit. Er
oft með margar bækur í takinu og
vel eftir hentugleikum, er ekki að
dvelja lengi við lesningu sem mér
líkar ekki en get að sama skapi
dottið í bók þannig að hún fylgi
mér milli herbergja og efni hennar
hverfi varla úr huga mér svo dögum
skipti. Treini mér stundum lesninguna eins og eðalkonfekt og verð svo
hálf viðutan og sorgmædd þegar
henni lýkur. Hef alltaf dáðst að
rithöfundum sem rita fallegan og
áhrifamikinn texta.
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Hvaða bækur voru í uppáhaldi hjá
þér þegar þú varst barn?
Ég vildi óska að þá hefði úrvalið af
frábærum barnabókum verið eins
mikið og nú er. Maður las allt sem
maður komst yfir og fékk ævinlega
bækur á jólunum en það var misgott. Man fyrst eftir Millý Mollý
Mandý sem varð mikil vinkona
mín og sögur Stefáns Júlíussonar
um Kára voru eftirsóttar af okkur
systkinunum. Fimm bækurnar
eftir Enid Blyton voru spennandi
og einkum þegar farið var að gera
útvarpsleikrit eftir þeim. Anna í
Grænuhlíð frábær og enn í uppáhaldi. Grimms ævintýrin voru
ekki fyrir mig en ævintýri H. C
Andersen voru og eru yndislegar
bókmenntir. Íslenskar þjóðsögur
og ævintýri, öll fimm bindin lágu. Í
kringum göngur og réttir þá var það
gangnaseðillinn og markaskráin.
Hver er uppáhaldsbókin þín sem
þú hefur lesið í gegnum tíðina?
Nú vandast málið að velja því sumar
bækur hafa haft varanleg áhrif á líf
mitt og skoðanir og þá fyrir ýmissa
hluta sakir. Fæ stundum dellu fyrir
höfundum og les allt sem ég finn
eftir þá. Á einhverju árabili las ég
Laxness allan en hef ekki áhuga á
að lesa hann í dag því það kann að
breyta þeim hughrifum sem ég varð
fyrir þá og þau vil ég bara muna.
Eins var með bækur Isabel Allende.

Uppá síðkastið hef ég lesið allt sem
ég finn eftir Hanne Vibeke Holst
eins og Konungsmorðið og Krónprinsessuna.
Hver er þinn uppáhaldsrithöfundur?
Get alls ekki gert uppá milli, þeir
eru svo margir. Svo einhverjir séu
nefndir, Jónas Hallgrímsson og
Astrid Lindgren. Verk þeirra mæla
með sér sjálf.
Hvaða bók/bækur eru á náttborðinu
hjá þér þessa dagana?
Alltaf smá bunki. Var að ljúka
við bókina Fjallkonan eftir hana
frænku mína og nöfnu Hjartardóttur og er hún aldeilis prýðileg. Bók
Guðmundar Andra Thorssonar
höfundar Og svo tjöllum við okkur
í rallið, um Thor föður hans er
hreint yndisleg og mannbætandi
lesning. Byrjuð á Stóra skjálfta eftir
Auði Jónsdóttur og hlakka til að
halda áfram. Sýnist hún ólík fyrri

bókinni Ósjálfrátt sem var afar góð.
Þá er á borðinu bók sem ég gríp í
öðru hvoru sem heitir Móðir mín
húsfreyjan útg. 1979 þar sem nokkrir
þjóðþekktir einstaklingar þá, segja
frá mæðrum sínum sem flestar
voru fæddar fyrir aldamótin 1900.
Mjög holl lesning sem sýnir í hnotskurn lífsbaráttu fólks og einkum
kvenna þess tíma.
Ertu fastagestur á einhverju
bókasafni?
Yfir vetrartímann kem ég reglulega
á Héraðsbókasafnið og þangað er
nú enn eftirsóknarverðara að koma
eftir breytingarnar. Gaman að lesa
blöð og tímarit og fá sér kaffisopa.
Áttu þér uppáhaldsbókabúð?
Meðan Bókabúð Máls og menningar var og hét á Laugarveginum, að
ég tali nú ekki um þegar kaffihúsið
Súfistinn var á efri hæðinni þá var
hún mín uppáhalds. Fer gjarnan á
fornbókasölur þar sem ég er stödd
og finn oft eitthvað skemmtilegt og
skrýtið. Þá er líka notalegt að fara í
Pennann/ Eymundsson á Akureyri.
Hvað áttu margar bækur í bókahillunum heima hjá þér?
Það eina sem við Siggi minn eigum
nóg af og jafnvel meira en nóg, það
eru bækur, þær skipta einhverjum
þúsundum. Það er ekki siðlegt
finnst mér að henda bókum. Það er
misjafnt hversu margar bækur ég
eignast, giska á 30-50 stykki á ári.
Er einhver bók sem hefur sérstakt
gildi fyrir þig?
Ég á eina bók gamla og snjáða sem
ég hef ekki opnað síðan ég var barn.
Þannig var að ég var u.þ.b. 12 ára
og varð uppiskroppa með lesefni og
fór að skoða fullorðinsbókaskápinn
og spurði mömmu hvort ekki væri
eitthvað þar handa mér að lesa og
rak augun í titilinn Dagbók Önnu

Frank um leið. ,,Nei þessa bók skalt
þú ekki lesa“ sagði mamma „hún er
alls ekki fyrir börn!“ Auðvitað vakti
þetta forvitni mína og ég stalst til
að lesa hana og uppskar martraðir
og andvökunætur yfir hræðilegum
örlögum Önnu Frank. Það eru ekki
mörg ár síðan ég var í Amsterdam
og þar er hús fjölskyldu Önnu
orðið að safni sem segir sögu og er
samnefnari fyrir örlög hollenskra
Gyðinga í síðari heimstyrjöldinni.
Ætlaði mér í eitt skipti fyrir öll að
reyna að höndla erfiðar minningar
og horfast í augu við staðreyndir. Sá
að fyrir utan húsið var biðröð fólks
og var hleypt inn í litlum hópum. Ég
missti kjarkinn og gekk burt með
óendanlega sorg í hjarta yfir illsku
mannsins og firringu styrjalda.
Hefur þú heimsótt staði sem tengjast
bókum eða rithöfundum þegar þú
ferðast um landið eða erlendis?
Já, og það er ótrúlega mikils virði að
hafa heimsótt staði sem maður les
um. Man svo vel eftir því þegar ég
kom á Djúpavog og hafði nýlokið
við bók Stefáns Jónssonar Að breyta
fjalli og gerist þar. Eins fór ég tvisvar
á Seyðisfjörð í sumar og þá varð
ég að lesa æviminningar Vilborgar
Dagbjartsdóttur sem er þaðan, aftur.
Að ég tali nú ekki um Færeyjar, var
þar í viku í sumar með vinkonum
í leshringnum Gerplum og les
nú bækur sem gerast þar með allt
öðru hugarfari og get sett mig inn
í aðstæður. Nú erum við að tala um
að fara á slóðir Jane Austin í Bretlandi næst.

og Þóru Kristjánsdóttur. En þar
sem hún er uppseld í bili (önnur
útgáfa á leiðinni) þá myndi ég gefa
undurfallega og vandaða bók sem
er nýútkomin, Ljóðasafn Vilborgar
Dagbjartsdóttur.
Og svo er það þetta með lestur og
lestrarvenjur, þetta með minnið.
Stundum les ég bók sem mér líkar
vel við og hef gaman af meðan ég
les. En ef ég ætti að segja frá efni
hennar viku síðar þá gæti ég ekki
unnið mér það til lífs án þess að
kíkja í hana. Þá hef ég augljóslega
bara notað skammtímaminnið og
hlýt þá að dæma innihald sögunnar
fremur slakt. Vildi að ég gæti sagt
eins og góð nágrannakona mín,
Ásdís heitin í Ögmundarstöðum
þegar ég spurði hana í forundran er
hún var að endursegja mér efni einhverrar bókar. ,,Hvenig er það Ásdís lestu svona mikið?“ spurði ég.
,,Nei“, svaraði Ásdís á sinn hógværa
hátt -,, en ég man nokkuð það sem
ég les.“
				
Áfram lestrarhestar!
Ingibjörg Hafstað
Soroptimstaklúbbi Skagafjarðar

Ef þú ættir að gefa einhverjum sem
þér þykir vænt um bók , hvaða bók
yrði þá fyrir valinu?
Ég myndi gefa bókina Lífsins skák,
minningar Önnu P. Þórðardóttur
sem ég vann að sl. ár ásamt henni
Soroptimistasamband Íslands
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FRAMBOÐ
til embættis fyrir Soroptimistasamband Íslands
Kjörtímabilið 2016 til 2018

Nánari upplýsingar um frambjóðendur er að finna á heimasíðu Soroptimistasamtakanna.
http://soroptimist.is/

Soroptimistaklúbbur
Austurlands býður fram til
embættis 2. varaforseta.

Soroptimistaklúbbur Hóla
og Fella býður fram til
embættis gjaldkera og
sjóðanefndar.

Soroptimistaklúbbur
Grafarvogs býður fram til
embættis sendifulltrúa.

Soroptimistaklúbbur
Akureyrar býður fram til
embættis varasendifulltrúa.

Nafn: Jóhanna I.
Sigmarsdóttir.

Nafn:
Alma Guðmundsdóttir.

Nafn: Sigrún Ása
Sigmarsdóttir.

Nafn: Ragnheiður
Gunnbjörnsdóttir.

Starfsheiti: Sóknarprestur.

Starfsheiti:
Fjármálastjóri.

Starfsheiti: Upplýsingafræðingur.

Starfsheiti: Framhaldsskólakennari.

Soroptimistaklúbbur
Árbæjar býður fram til
embættis varasendifulltrúa.
Nafn: Unnur Óladóttir.
Starfsheiti: Hárgreiðslumeistari.
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Soroptimistaklúbbur
Austurlands býður fram
til embættis í útbreiðslunefnd.

Soroptimistaklúbbur
Reykjavíkur býður fram
til embættis í laga- og
reglugerðarnefnd.

Soroptimistaklúbbur
Bakka og Selja býður
fram til embættis í
fjárhagsnefnd.

Nafn: Yvette Lau.

Nafn: Sigrún Klara
Hannesdóttir.

Nafn: Rannveig
Thoroddsen.

Starfsheiti: Professor
Emeritus.

Starfsheiti: Plöntuvistfræðingur.

Starfsheiti: Sjúkraþjálfi.

Soroptimistasamband Íslands

Soroptimistaklúbbur
Hafnarfjarðar og
Garðabæjar býður fram til
embættis verkefnastjóra.

Soroptimistaklúbbur
Snæfellsness býður fram til
embættis ritstjóra Fregna.

Til embættis
ritnefndar Fregna.

Til embættis ritnefndar
Fregna.

Nafn: María Lóa
Friðjónsdóttir.

Nafn: Vilborg Lilja
Stefánsdóttir.

Nafn: Anna Þóra Böðvarsdóttir.

Nafn: Drífa Skúladóttir.

Starfsheiti:
Viðskiptafræðingur.

Starfsheiti: Deildarstjóri
í grunnskóla.

Starfsheiti:
Handmenntakennari.

Til embættis ritnefndar
Fregna.

Til embættis ritnefndar
Fregna.

Nafn: Gunnhildur
Kristný Hafsteinsdóttir.

Nafn: Þóra Kristín
Magnúsdóttir.

Starfsheiti: Hárgreiðslumeistari.

Starfsheiti: Kartöflubóndi.

Soroptimistaklúbbur Bakka Soroptimistaklúbbur
og Selja býður fram til em- Hafnarfjarðar og
bættis í sjóðanefnd.
Garðabæjar býður fram
til embættis í starfsgreinanefnd.
Nafn: Ingibjörg Jónasdóttir.
Nafn: Guðfinna B.
Starfsheiti: Fræðslustjóri.
Kristjánsdóttir.

Soroptimistaklúbbur
Akraness býður fram til
embættis í starfsgreinanefnd SIÍ.

Soroptimistaklúbbur
Kópavogs býður fram
til embættis vefstjóra
Soroptimistasambands
Íslands.

Nafn: Lilja Guðlaugsdóttir.

Nafn: Hólmfríður
Pálsdóttir.
Starfsheiti: Tölvunarfræðingur.

Starfsheiti: Leikskólakennari.

Starfsheiti: Kaupkona.

Starfsheiti: Upplýsingastjóri Garðabæjar.

Soroptimistaklúbbur Bakka
og Selja býður fram til embættis skoðunarmanns.
Nafn: Inga Rún Ólafsdóttir.
Starfsheiti: Sviðsstjóri kjarasviðs Sambands íslenskra
sveitarfélaga og formaður
samninganefndar Sambands
íslenskra sveitarfélaga.

Soroptimistasamband Íslands
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sem ég tel hreyfingu alveg sérstaklega mikilvæga á
uppvaxtarárum. Um árabil sá ég jafnframt um íþróttir
fatlaðra í Snæfellsbæ. Síðustu ár hefur æ meira af frítíma
mínum farið í að njóta samvista við barnabörnin og
aðra fjölskyldumeðlimi og tel ég þeim tíma vel varið.

Konan og Soroptimistinn
Sigríður Þórarinsdóttir,
Soroptimistaklúbbi Snæfellsness.
UPPRUNI
Ég er fædd í Reykjavík 10. júní 1953. Foreldrar mínir eru
hjónin Ólöf Haraldsdóttir frá Seyðisfirði og Þórarinn
Sigurjónsson frá Pétursey í Mýrdal. Ég er elst 6 systkina
en tveir bræður létust í bernsku og ólst ég upp að
Laugardælum í Hraungerðishreppi í Árnessýslu, þar
sem foreldrar mínir bjuggu allan sinn búskap.
MENNTUN
Ég gekk í barnaskóla og gagnfræðaskóla á Selfossi en
þaðan lá leiðin í Menntaskólann á Laugarvatni. Ári eftir
stúdentspróf hóf ég nám í sjúkraþjálfun við Odense
Universitet á Fjóni í Danmörku. Útskrifaðist þaðan sem
sjúkraþjálfari í júní 1977 og hef verið í stöðugri endurmenntun í því fagi síðan.
STÖRF
Ég er svo heppin að hafa alist upp á þeim tíma sem börn
og unglingar fengu að taka virkan þátt í atvinnulífinu
og byrjaði því snemma að hjálpa til í sveitinni og við að
passa börn. Síðar tóku við ýmis konar sumarstörf s.s.
sendill á pósthúsi, vinna í mötuneyti, á hestabúgarði,
í reiðskóla, sem gangastúlka á sjúkrahúsi og sem
aðstoðarmaður sjúkraþjálfara svo eitthvað sé nefnt.
Frá því að námi lauk hef ég verið svo lánsöm að geta
starfað óslitið sem sjúkraþjálfari ýmist á stofnunum eða
sjálfstætt, í Danmörku, Svíþjóð, Reykjavík, Keflavík og
síðustu þrjátíu árin sem sjálfstætt starfandi í Ólafsvík.
FJÖLSKYLDA
Maðurinn minn er Óli Sverrir Sigurjónsson lyfjafræðingur og við eigum tvö börn og tvö barnabörn.
ÁHUGAMÁL
Helstu áhugamál mín hafa lengi verið útivist og hreyfing sem er afskaplega heppilegt þegar maður býr í
náttúruperlunni Snæfellsnesi. Allt í kring ómældir
möguleikar til útivistar bæði gangandi og hjólandi. Hef
líka spilað badminton með yngismeyjum á mínu reki.
Var um tíma frjálsíþróttaþjálfari barna og unglinga þar
10
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HVERS VEGNA SOROPTIMISTI
Það er svolítið skondin saga í kringum hvernig þátttaka í Soroptimistasamtökunum kom til. Ég flutti til
Keflavíkur vegna atvinnu eiginmannsins, þekkti fáa
þar og starfaði ein. Eignaðist fljótlega mitt fyrsta barn
og var mikið ein með barnið og hálfleiddist þar í bæ.
Þá bankaði hjá mér kona, Sigríður Árnadóttir og bauð
mér í félagsskapinn. Ég sagði strax já takk, mest til að
komast út á meðal fólks. Á fyrsta fundi sem ég mætti
á voru nokkrar konur að mæta á sinn fyrsta fund. Þar
var Halldóra Eggertsdóttir heitin gestur fundarins og er
skemmst frá því að segja að við, þessar nýju, gengum
út sem soroptimistar. Þetta var árið 1981, ég ný orðin
28 ára með barn á fyrsta ári. Ég náði aldrei að verða
virk í Soroptimistaklúbbi Keflavíkur þau fjögur ár sem
ég var í klúbbnum en á afskaplega góðar minningar af
veru minni þar og kynntist ég frábærum konum sem
voru mér, nýliðanum, einstaklega tillitssamar og notalegar. Sérstaklega minnistætt er mér hversu vel Ásta
Árnadóttir hélt utan um mig og studdi með ráðum og
aðstoðaði við mín fyrstu hlutverk í klúbbnum. Þegar ég
fluttist búferlum á Snæfellsnesið hætti ég í klúbbnum
en þar með er sagan ekki öll sögð. Í nóvember 1991 var
Soroptimistaklúbbur Snæfellsness stofnaður og var ég
formaður hans fyrstu tvö árin. Hef jafnframt gegnt embætti
verkefnastjóra, varafulltrúa, fulltrúa, meðstjórnanda
og gjaldkera auk ýmissa nefndarstarfa í klúbbnum.
Hjá Landssambandinu hef ég átt sæti í laganefnd tvö
tímabil, verið forseti, varasendifulltrúi, sendifulltrúi og
aðstoðarverkefnastjóri. Með þátttöku í þessum samtökum gefst aukið tækifæri til að breyta lífi kvenna til
hins betra víða um heiminn sem er af hinu góða. Þátttaka opnar einnig möguleikann á að kynnast ólíkum konum
með margvíslegan bakgrunn, ótrúlega mismunandi
skoðanir og ólíka sýn á lífið. Ég hef átt því láni að fagna
að geta ferðast bæði innanlands og utan á ýmsa soroptimistaviðburði og kynnst soroptimistum bæði hérlendis
og erlendis sem hafa víkkað sjóndeildarhring minn og
vonandi gert mig umburðarlyndari og víðsýnni. Eftir
því sem við tökum meiri þátt í starfinu, þeim mun meira
fáum við út úr því að vera soroptimistar.
Sigríður Þórarinsdóttir, gjaldkeri
Soroptimistaklúbbi Snæfellsness

Jákvæða hornið

HRÓS & HVATNING

Borgarhólsskóli og Leikskólinn Grænuvellir á Húsavík
Hrós er þó ekki alfarið neikvætt og ómögulegt en það
eru að innleiða skólastefnuna Jákvæður agi eða ,,Positive
er nauðsynlegt að hvetja börnin í leiðinni því hrós er
discipline“. Stefnan byggir á ,,sjálfsstjórnarkenningu“,
skammvinn leið til að stuðla að sjálfsöryggi hjá börnum,
sem felur það í sér að horft er á orsakir hegðunar þegar
gerir þau oft óöruggari fyrir vikið og háð samþykki
leitast er við að ná fram leiðréttingu, frekar en að reyna
fullorðinna á verkum sínum. Ef þú færð ekki hrós hefur
að breyta hegðuninni með umbun og refsingu.
þér mistekist.
Þetta er spennandi verkefni og margt sem starfsmenn
Við hvetjum verknaðinn - „vel gert.“ Þau börn sem fá
þurfa að læra og laga sig að, t.d að segja börnunum
hvatningu eru líklegri til að prófa og
hvað þau eiga að gera en
„Börn
sem
sýna
óviðeigandi
hegðun
og
fara skrefinu lengra, verða örugg og
ekki hvað þau eiga ekki
standa
sig
ekki
nógu
vel,
þurfa
mest
á
ögra sjálfum sér. „ Sko, þú gast farið í
að gera. ,,Ekki segja ekki”,
hvatningu
að
halda.“
sokkinn alveg sjálfur, vel gert, haltu
sitja barnafundi þar sem
áfram, þú getur þetta.“ Markmiðið er
málin eru rædd og komist
að þau verða meðvitaðri um það sem þau eru að fást við
að sameiginlegri niðurstöðu og ýmislegt fleira. Eitt sem
og fái viðurkenningu á það sem þau eru að gera og hvetja
lögð er áhersla á er að hvetja frekar en hrósa.
þau til að viðhalda og bæta það sem þau eru hvött til.
Hér fyrir neðan er pistill sem Líney Helga Björnsdóttir
Börn sem sýna óviðeigandi hegðun og standa sig ekki
leikskólakennari flutti á starfsmannafundi á Grænunógu vel, þurfa mest á hvatningu að halda. Hvatning
völlum.
kennir okkur öllum að það sem við gerum er annað en
hver við erum. Með hvatningu getum við kennt börnum
Við hrósum gerandanum “þú ert góð stelpa, þú ert svo
að mistök fela í sér tækifæri til að læra og þroskast, þau
fín, þetta er flott hjá þér“. Hrós er staðfesting á að „þú
fá tilfinningu að þau tilheyri heildinni og séu einstök.
gerðir rétt“. Þér finnst þú vera einhvers virði svo lengi
Hvatning er til að fá börn til að reyna sig áfram og bæta
sem aðrir samþykkja þig. Þú verður háður öðrum, sækir
sig en er ekki eingöngu staðfesting á góðum árangri.
í álit frá öðrum og oft verða börn miklir hrósfíklar, „ er
þetta ekki flott hjá mér, er ég ekki fín, ég er duglegust, ég
Eitt af markmiðunum er að nemendur fái hlutverk og
er best“. Börn alast upp við hrós frá foreldrum sínum
finnist þeir þannig skipta máli og það sem þeir geri sé
sem eru í góðri trú að veita börnunum sínum jákvæða
mikilvægt. Þau finna fyrir ábyrgðartilfinningu og það
athygli og að sjálfsögðu vilja vel en í raun erum við oft
getur hjálpað þeim að leita lausna ef upp koma vandamál.
að reyna að fá fram hegðun sem við viljum og veitir
Fanney Óskarsdóttir tók saman
okkur ánægju. „Þú ert svo duglegur að borða, vá varstu
svona fljótur að hátta þig, þú er svo duglegur að tína
saman.“

Því hljóðari sem þú verður
– því meira geturðu heyrt.
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Myndin tekin 2010 fyrir utan þinghúsið í Vilníus

Upphaf Twinnings- og vinaklúbbasambands milli Íslands og Litháen
Á norrænum vinadögum í Bergen 2010 stjórnaði
Kirsten Sveder, en hún var mjög virk í starfi Evrópusambandsins, vinnufundi fyrir forseta Landssambanda
Norðurlandaríkjanna og Eystrasaltsríkja um svokallað
,,Twinning-program“ milli landa en það gengur út
á að eldra landssamband veitir yngra Landssambandi
stuðning. Þá ræddi Nijole Netiksiene, félagi í Vilnius
1st Club og þá verðandi forseti Landssambandins í
Litháen um að hana langaði til þess að Landssambönd
Íslands og Litháen færu í Twinning samstarf. Strax var
haft samband við Evrópusamband samtakanna SIE um
hvort það gæti gengið en bæði löndin höfðu áður verið
skráð í Twinning sambönd sem voru alveg óvirk.
Evrópusambandið samþykkti beiðnina þegar í stað og að ósk
Nijole veitti SIE styrk sama haust til þess að forseti íslenska
sambandsins gæti heimsótt Litháen. Guðrún Erla
12
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Björgvinsdóttir í Bakka og Seljaklúbbi var þá forseti
og fór ásamt Vigdísi Pálsdóttur, einnig klúbbsystur í
Bakka og Seljaklúbbi, til Vilníus þar sem Guðrún Erla
sótti stjórnarfund Landssambands Litháen en þar voru
vinatengslin innsigluð og báðar, Guðrún Erla og Vigdís,
tóku þátt í 15 ára afmælishátíð Vilnius Old Town Club.
Mjög voru konurnar í Litháen ánægðar með að geta
leitað til okkar íslenska sambands um hin ýmsu mál
sem á þeim brunnu og komu fyrirspurnir að jafnaði
einu sinni til tvisvar í mánuði meðan Guðrún Erla var
tengiliður. Spannst af þessu vinátta milli Guðrúnar Erlu
og Nijole sem var eins og áður segir tengiliður af hálfu
Litháen.
Fljótt kom líka í ljós hve mikinn kærleika Litháar bera
til Íslendinga og sérstaklega til Jóns Baldvins Hannibalssonar en í ráðherratíð hans og að hans frumkvæði voru
Íslendingar fyrstir þjóða til þess að viðurkenna sjálf-

Myndin tekin í þinghúsinu í Vilníus þegar Erla Svanhvít
heimsótti Nijole í Litháen

stæði Litháa árið 1991. Það snertir vissulega taugarnar
á Íslendingum að sjá mynd af Jóni Baldvin ásamt bréfi
hans til stjórnvalda í Litháen hanga á vegg í þinghúsinu
í Vilnius og eykur skilning á því hversu mikilvægt það
var Litháum að öðlast aftur sjálfstæði eftir að þjóðin
hafði í marga áratugi orðið að lúta í lægra haldi fyrir
Þjóðverjum og Rússum. Fróðlegt er að lesa nýútkomna
bók, ,,Mamúsku“ eftir Halldór Guðmundsson en í þeirri
bók er rakin í stórum dráttum hörmungarsaga Litháa.
Það er lýsandi fyrir viðhorf Litháa að á þjóðhátíðardegi
Íslendinga, 17. júní, hljómar tónlist með söngkonunni
Björk Guðmundsdóttur og hljómsveitinni Sigur Rós
um allar götur Vilníus í þakklætisskyni fyrir stuðning
Íslendinga og á miðnætti heyrist að jafnaði hrópað:
,,Takk Ísland, takk Ísland“.
Guðrún Erla, sem var forseti Landssambandsins árin
2008-2010, hélt áfram að vera tengiliður í Twinning
verkefninu til ársins 2012. Nijole var forseti Landssambands Litháen á árunum 2010-2012. Var ákveðið
að fráfarandi forsetar landssambandanna yrðu jafnan
tengiliðir og tók því Ingunn Ásdís Sigurðardóttir við af
Guðrúnu Erlu tímabilið 2012-2014. Núverandi tengiliður er Mjöll Flosadóttir.

Heimsókn okkar Vigdísar 2010 á afmælishátíð Vilníus Old Town Club. Hattar á alla
afmælisgesti voru saumaðir af nemendum Listaháskólans í Vilníus en skólastjóri
skólans var formaður klúbbsins.

Myndin tekin á veitingahúsinu Kopar, þegar Nijole og Asta komu
hér á afmælishátíð íslenska Landssambandsins 2014

Í slíku verkefni skipta heimsóknir milli landa afar miklu
máli og auðveldara er að setja sig inn í málefni og oft
mjög ólíkar aðstæður þjóðanna. Nijole hefur komið
tvisvar til Íslands, fyrst á árinu 2011 þegar klúbburinn
við Húnaflóa var stofnaður og aftur á afmæli Landssambandsins 2014 en þá kom hún ásamt þáverandi forseta
sambandsins í Litháen, Astu Balciunaitiene. Nijole talar
góða ensku og starfar við enskukennslu og þýðingar.
Á árinu 2012 fór Erla S. Árnadóttir í Bakka og Seljaklúbbi til Vilnius í ferð sem var ótengd starfi Soroptimista. Hún notaði þó tækifærið og hitti bæði Nijole og
Violeta Zalgeviciene, sem þá var formaður Old Town
Club en þær fræddu Erlu um starf sinna klúbba og sýndu
henni merka staði í Vilnius og nágrenni.
Þegar hér var komið sögu óskaði Nijole eftir því að Bakka
og Seljaklúbbur og Vilnius 1st Club yrðu vinaklúbbar
og var komið á formlegu vinaklúbbasambandi milli
þessara klúbba árið 2013. Önnur vinaklúbbatengsl sem
myndast hafa eru þessi: Klúbburinn við Húnaflóa og
klúbbur í Alytus, Hóla og Fellaklúbbur og Kaunasklúbbur, Skagafjarðarklúbbur og klúbbur í Siluté og
loks Hafnarfjarðar- og Garðabæjarklúbbur og Vilnius
Old Town Club. Samskipti Bakka- og Seljaklúbbsins og
Vilnius 1st Club hafa enn sem komið er eingöngu verið
í formi bréfa og upplýsingaskipta. Systurnar í Vilnius
buðu klúbbnum okkar að heimsækja sig árið 2015 en
ekki gat orðið af heimsókn á þeim tíma. Það kann að
standa að einhverju leyti í vegi samskipta að systur okkar
í Litháen eru margar ekki vel talandi á enska tungu,
þótt margar séu þær mjög vel menntaðar, enda hefur
návígið við þýska og rússneska málsvæðið sett mark
sitt á tungumálakunnáttu þjóðarinnar. Við vonumst þó
til þess að geta heimsótt systur okkar eða fengið þær í
heimsókn til okkar á næstu árum og styrkt þannig þau
góðu tengsl sem urðu til með Twinning verkefninu.
Guðrún Erla Björgvinsdóttir og Erla S. Árnadóttir
Soroptimistasamband Íslands

13

SI-Wuppertal/Toelleturm 25 ára
Það var í febrúar 1990 þegar ég var sendifulltrúi
íslenska Landssambandsins að forseti SIE fól mér
að vígja þriðja soroptimistaklúbbinn í Wuppertal
í Þýskalandi þann 6. október 1990. Miklar bréfaskriftir hófust strax við verðandi formann, Karin
Belker og fannst mér ég vera farin að þekkja bæði
væntanlegar Soroptimistasystur og umhverfi þeirra
löngu áður en ég hitti þær. Fram kom að hinir
Wuppertal-klúbbarnir ætluðu að halda upp á 20
ára og 30 ára afmæli sín þennan sama dag. Hafdís
dóttir mín sem hafði gengið í Kópavogsklúbbinn
ári áður fór með mér í þessa embættisferð mína.
Var þetta fyrsti fundur hennar með erlendum
Soroptimistum, en ekki sá síðasti.
Kópavogsklúbburinn hefur í 25 ár verið vinaklúbbur
SI-Wuppertal/Toelleturm þar sem vinátta og kærleikur
og gagnkvæmar heimsóknir hafa verið ríkjandi.
Árið 2000 var ég boðin sem heiðursgestur í 10 ára
afmælisveislu Wuppertal/Toelleturm sem haldin var
sameiginlega með hinum Wuppertalklúbbunum. Þeir
áttu þá 30 ára og 40 ára afmæli. Fór sú athöfn fram í
ráðhúsi Wuppertal að viðstöddum borgarstjóra, ýmsum
embættismönnum borgarinnar, formönnum margra félagasamtaka ásamt Soroptimistum sem komu víðsvegar að,
alls um 300 manns. Ég ávarpaði samkomuna og afhenti
fallega myndabók um Ísland.
Að afloknu Evrópusambandsþingi Soroptimista í Amsterdam 13. júlí 2009 vorum við enn á ferðinni og
dvöldum í Wuppertal í 3 daga. Karin Belker, stofnfor14
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maður SI-Wuppertal/Toelleturm hafði látist 3 dögum
áður af völdum hjólreiðaslyss. Þann 15. júlí fylgdum við
Karin til grafar og tókum þátt í sorginni með vinaklúbbssystrum okkar. Dapurlegur dagur þótt sól skini
í heiði.
Þá er loks komið að því að segja frá 25 ára afmælishátíðinni.
Í febrúar 2015 barst mér bréf frá Gudrunu Jellinghaus
þar sem hún bauð mér og Hafdísi á 25 ára afmælishátíð
klúbbsins 24. október. Við dvöldum í fimm daga hjá
Gudrun og gistum í „Himmelreich“, en Gudrun hefur
gefið háaloftinu í húsi sínu það nafn. Þar býður hún
vinum og vandamönnum gistingu með mikilli gleði.
Þýsku systurnar okkar voru búnar að skipuleggja
einstaklega skemmtilega, fróðlega og menningarlega
dagskrá í þá fimm daga sem við dvöldum í Wuppertal sem endaði með stórkostlegri veislu hjá Gudrun
þar sem mættu 28 soroptimistar. Þrjár þeirra voru
fluttar frá Wuppertal en lögðu á sig allt að þriggja
klukkustunda ferðalag til að taka þátt í hátíðarhöldunum
og hitta okkur Hafdísi.
Karla Dominguez er ung stúlka frá Nicaragua sem klúbburinn hafði styrkt til náms í tónlistarskóla í Wuppertal og mætti hún með hljómsveit sína „Carretera Sur“
sem lék hrífandi Suður-Ameríska tónlist. Karla er nú
kennari við tónlistaskólann í Wuppertal. Við vorum
hvattar til að dansa sem við létum ekki segja okkur
tvisvar. Boðið var upp á hlaðborð með girnilegum
réttum og flutti Gudrun smá ávarp og gaf mér svo orðið.
Ég flutti ræðu mína á þýsku og lagði út frá vináttu og
kærleik. Lýsti tilfinningum mínum með ljóðum úr

Hávamálum, sem skrifuð voru á kálfsskinn á Víkingaöld og las þrjú ljóð, fyrst á íslensku og síðan á þýsku.
Afhenti síðan Anne formanni Hávamál á þýsku sem á
því máli heitir „So sprachen de Wikingen“. Veislugestir
kunnu augljóslega vel að meta þá speki og þann fróðleik
sem fram kemur í Hávamálum og hlustuðu með athygli.
Síðan afhenti Hafdís kertastjaka með merki Soroptimista ásamt hamingjuóskum frá Soroptimistaklúbbi
Kópavogs.
Einstaklega skemmtilegri og kærleiksríkri Soroptimistaferð var þar með lokið.
Ég get ekki skilið við þessa frásögn mína án þess að
geta þess að sumarið 1995 dvöldu þrjú 17 ára ungmenni Kópavogssystra í nær þrjá mánuði hjá systrum
í Wuppertal. Vinaklúbbssystur okkar voru búnar að
útvega þeim öllum sumarvinnu áður en þau komu til
Wuppertal og sáu þær vel um unga fólkið, buðu þeim í
skoðunarferðir, mat o.fl. Sonur Hafdísar var í byggingarvinnu hjá Marianne Hast sem er bæði arkitekt og
verkfræðingur. Dætur Margrétar Guðjóns og Hrafnhildar

Briem voru í umsjá þýsku móðursystra sinna sem útveguðu þeim „au pair“-störf. Um helgar voru þau öll þrjú
í „Himmelreich“ hjá Gudrun sem fór alltaf með þau í
einhver ferðalög og fræddi þau endalaust um það sem
fyrir augu bar hverju sinni.
Wuppertal-systur hafa tvisvar komið til Íslands og gist
hjá mér og Hafdísi. Þann 5. júní í sumar tökum við svo á
móti níu systrum og tveimur mökum sem munu dvelja á
Íslandi í 5 til 10 daga. Hlökkum við mikið til heimsóknar
okkar bestu systra.
Þetta sýnir okkur öllum í hnotskurn hvers virði það er
að vera Soroptimisti og taka virkan þátt í því starfi sem
þar er boðið upp á og rækta vel sambandið við vinaklúbbana.
Gefirðu eitthvað af sjálfri þér, færðu það margfalt til
baka.
Hildur Hálfdánardóttir
Soroptimistaklúbbi Kópavogs
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Stefnumótun og gefandi verkefni
Soroptimistaklúbbur
Hafnarfjarðar
og
Garðabæjar hefur átt skemmtilegan vetur þar
sem mikil vinna hefur verið lögð í að horfa á
innra starf klúbbsins og verkefnin okkar.
STEFNUMÓTUNARVINNA
Laugardaginn 7. nóvember hittumst við á vinnustað
einnar systur og fórum í stefnumótunarvinnu sem
stjórnin hafði undirbúið. Vinnan var tvíþætt, annars
vegar SVÓT greining þar sem við horfðum á innra
starf klúbbsins og greindum styrkleika hans, veikleika,
ógnanir og tækifæri. Hins vegar horfðum við á markmið Soroptimistahreyfingarinnar um að bæta líf kvenna
og stúlkna og ræddum um
verkefnin okkar. Vinnan fór
fram í litlum hópum þar sem
hópstjóri leiddi umræðuna á
hverju borði.
Það var skemmtilegt að sjá
hvað það var mikill samhljómur meðal systra þegar
rætt var um verkefnin. Fyrr
um haustið fengum við
starfsmann frá Rauða krossi
Íslands á fund til okkar til að
ræða um flóttamenn á Íslandi.
Sá fyrirlestur hefur greinilega
snert við systrum því niðurstaðan var sú að langflestar
vildu að við legðum þeim
málaflokki lið ásamt því að halda áfram að styrkja Krýsuvíkursamtökin sem hafa verið okkar stærsta verkefni í
gegnum tíðina. Einnig kom fram vilji til að halda áfram
með verkefni til að styrkja sjálfsmynd og leiðtogahæfni
ungra stúlkna. Hvað varðar innra starfið kom fram
áhersla á að halda áfram að bæta fundarsköp, að hafa
fundi markvissa og ekki of langa en jafnframt að skapa
tækifæri til óformlegrar samveru. Við teljum góðan
anda og systraþel í klúbbnum vera á meðal styrkleika
hans og sömuleiðis kom fram ánægja með ferðavikuna
sem við höfum haldið á tveggja til þriggja ára fresti og
er stóra fjáröflunarverkefnið okkar.
16
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ÞRÍHYRNINGARNIR FJÓRIR
Í tengslum við stefnumótunarvinnuna höfum við líka
lagt vinnu í að skilgreina ábyrgð og markmið þríhyrninganna fjögurra. Á febrúarfundinum okkar héldum
við stefnumótunarvinnunni áfram. Þá skiptum við okkur
í hópa eftir þríhyrningunum fjórum og hver hópur
velti fyrir sér hvernig viðkomandi þríhyrningur gæti
brugðist við niðurstöðunum frá því í nóvember, út frá
markmiðum hans og ábyrgð. Eftir þessa tvo fundi er
stjórn klúbbsins komin með gott hráefni til að setja
niður drög að stefnu klúbbsins sem verða lögð fyrir
klúbbfund í apríl.
Það er greinilegt á systrum
að þær eru almennt ánægðar
með þessa vinnu og telja að
hún hafi verið mikilvæg og
tímabær. Það hefur jafnvel
komið fram sú tillaga að
nóvemberfundurinn verði
hér eftir almennt haldinn
á laugardegi og notaður í
hópavinnu þar sem við
horfum á starf klúbbsins
okkar og hvert við viljum
stefna.
KRÝSUVÍK
Á haustönn 2015 héldum
við áfram að styrkja starfið á
meðferðarheimilinu í Krýsuvík.
Nokkrar systur fóru í heimsóknir í Krýsuvík þar sem
þær ræddu við vistfólk og áttu með því góðar stundir.
Margar tóku prjóna,
garn og heklunálar með og notuðu tækifærið til að
leiðbeina vistmönnum við handavinnu. Heimsóknirnar heppnuðust vel og voru gefandi bæði fyrir systur og
þá sem dvelja í Krýsuvík og er ætlunin að halda þeim
áfram núna á vorönn.
Klúbburinn styrkti einnig samstarf Krýsuvíkur og
Drekaslóðar á haustönn 2015. Samstarfið fólst í því að
Thelma Ásdísardóttir, starfsmaður Drekaslóðar, fór vikulega til Krýsuvíkur til þess að veita ráðgjöf til skjól-

stæðinga Krýsuvíkur.
Thelma sérhæfir sig í
að aðstoða fólk við að
vinna með afleiðingar
ofbeldis en mjög margir
sem dvelja í Krýsuvík hafa orðið fyrir
ofbeldi ýmist í æsku
og/eða í tengslum við
neysluna. Afleiðingar ofbeldis geta verið
margvíslegar og m.a.
komið fram sem
lélegt sjálfsmat, depurð og þunglyndi, kvíði, erfiðleikar
í kynlífi, skömm á sjálfum sér, hegðunarvandamál og
fíknir. Það er því afar mikilvægt að takast á við þær til
að sem bestur árangur náist af meðferðinni í Krýsuvík.
Eins og hefð er fyrir gáfum við þeim sem voru í Krýsuvík yfir jólin jólagjafir. Að þessu sinni voru keyptar
fallegar soft-shell peysur í búðinni Útivist og sport en
eigandi hennar hefur lagt okkur lið í mörg ár með því
að gefa okkur góðan afslátt af jólagjöfunum.
Það er mjög gefandi fyrir klúbbinn að hafa þessi tengsl
við Krýsuvík en starfið þar snýst bókstaflega um líf eða
dauða.

ÖNNUR VERKEFNI
Stjórn klúbbsins og
verkefnastjórar áttu
nýlega fund með
starfsmanni Rauða
kross Íslands til að
leggja drög að nýju
verkefni sem miðar
að því að styrkja
starf Rauða krossins
með flóttamönnum
og hælisleitendum,
í samræmi við niðurstöður stefnumótunarvinnunar.
Verkefnið er enn á byrjunarreit en vonandi verður hægt
að segja nánar frá því næsta vetur.
Það er gaman og gefandi að vera Soroptimisti eins og
kom fram í stefnumótunarvinnunni okkar. Það er góð
tilfinning að geta látið gott af sér leiða og jafnframt fá
tækifæri til að kynnast mörgum konum á ólíkum aldri
og með ólíkan bakgrunn og reynslu. Vinnan okkar í vetur
hefur að mínu mati þjappað klúbbnum betur saman
og á vonandi eftir að skila okkur ennþá markvissara og
skemmtilegra starfi á næsta starfsári.
Með systrakveðju,
Guðfinna Björk Kristjánsdóttir,
formaður Soroptimistaklúbbs Hafnarfjarðar og Garðabæjar.

“Bókasafnsverkefnið
- Viltu æfa þig í íslensku?

Frá Soroptimistaklúbbi Austurlands

Eitt af verkefnum Soroptimistaklúbbs Austurlands undanfarið hefur
verið þátttaka í verkefni á Bókasafni Héraðsbúa. Í júníbyrjun 2015
hófu systur úr klúbbnum og sjálfboðaliðar frá Rauða krossinum
á Héraði og Borgarfirði samvinnuverkefni og buðu upp á að hitta
fólk með annað móðurmál en íslensku á safninu eitt síðdegi í viku.
Rauðakrossfélagar mæta annan þriðjudaginn, tvær systur mæta
hinn og spjalla um daginn og veginn við þá sem mæta. Þetta er ekki
kennsla heldur óformlegt rabb. Af ýmsu er tekið, fer eftir hverjir
mæta. Rætt hefur verið um ferðalög, hvað sé skemmtilegt að skoða
á Íslandi og í heimalandi viðmælandans og mataruppskriftir. Einu
síðdegi man ég eftir þar sem var rætt um prjónaskap og margt,
margt fleira. Það var tekið gott jólahlé en spjallið byrjaði aftur um
miðjan janúar.
Þetta er því miður ekki mikið notað, þegar flestir mættu þá voru
þeir fimm. En þeir sem hafa komið segjast hafa bæði gagn og
gaman af þessu. Sá sem mætti í nær öll skiptin fram að áramótum,
var mjög ánægður, áhugasamur og tók miklum framförum. Við
hyggjumst halda áfram með þetta verkefni, allavega fram á vorið og
jafnframt athuga hverju við getum breytt til að höfða til fleira fólks.
Soroptimistasamband Íslands
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Taktu þér tíma til að vera einn
með sjálfum þér á hverjum degi.
Vertu kyrr.
Láttu hugann reika.
Rifjaðu upp horfnar gleðistundir.
Óttastu aldrei að setjast um stund og hugsa.
Lærðu að vera þögul.
Láttu huga þinn hlusta og skilja.
Hávær orð
falla með glymjanda í tómið.
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