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Nú er að ljúka tveggja ára ferli okkar ritnefndarsystra. Í upp-
hafi voru tveir púkar með í för. Annar hamaðist við að telja 
okkur trú um að þetta verkefni gætum við aldrei leyst. En 
hinn var öllu betri ferðafélagi og hvatti okkur óspart áfram. 
Þannig að við lögðum af stað með blýant og blað og brátt var 
svo komið að hugmyndirnar hrönnuðust upp og við skrifuðum
og skrifuðum. Nú í lok ferðar erum við orðnar nokkuð öruggar 
með okkur. Þetta hafa verið ótrúlega lærdómsrík og skemmti-
leg ár og vonandi hafið þið skemmt ykkur eitthvað líka við 
lesturinn. Ekki ætlum við þó að hæla okkur af því að hafa 
verið einu höfundar Fregna. Við höfum leitað til margra  systra
og fengið góð viðbrögð – fínar greinar og myndir.

Unnið var samkvæmt þeirri ákvörðun að gefa jólablaðið út 
prentað en hin blöðin á rafrænu formi. Töluverður sparn-
aður fæst með því að velja rafræna formið. En við höfum velt 
því fyrrir okkur hvort það væri þess virði og með tímanum 
orðið mjög efins um það. Það eru örugglega margar soropt-
imistasystur sem fara aldrei inn í tölvuna til þess að lesa 
blaðið. Við þurfum  að taka þessa umræðu aftur upp, helst 
strax í haust og ákveða framtíð Fregna. Þegar ég gekk í klúbb-
inn minn, þá hlakkaði ég mikið til að fá Fregnir inn um bréfa-
lúguna og ég las hverja einustu grein af miklum áhuga. 
Viljum við ekki allar að Fregnir lifi áfram ?
Viljum við prentaða eða rafræna útgáfu ?
Ég spyr þig kæra soroptimistasystir – lest þú blaðið á netinu ?
Og ef ekki - fyrir hvern erum við þá að skrifa ?

Við Húsavíkursystur í fráfarandi ritnefnd þökkum ykkur 
öllum samfylgdina sl. tvö ár, sendum boltann yfir til systra 
okkar á Snæfellsnesi og óskum þeim velfarnaðar.

F.h. ritnefndar Fregna 2014 – 2016   
Elfa Bryndís Kristjánsdóttir 
Soroptimistakl. Húsavíkur og nágr.

Fregnir er málgagn 
Soroptimistasambands Íslands.

Heimasíða: www.soroptimist.is
Netfang: soroptimist@soroptimist.is

Ritnefnd óskar eftir efni í næsta tölublað. 
Vinsamlegast sendið efni á netfangið 
liljas@simnet.is fyrir 15. nóvember.

Forsíðumynd: Svandís I. Sverrisdóttir

Umbrot og hönnun blaðs: Gígja Rut Ívarsdóttir
         gigja@gigja.net

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

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.

HVERS VEGNA 
FREGNIR
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Allt fram streymir endalaust,
ár og dagar líða.
Nú er komið hrímkalt haust,
horfin sumars blíða.

Það er að hausta. Það kólnar í veðri og dagarnir styttast, 
skammdegið leggst að. Það minnir á að nýtt starfsár Soropt-
imista er á næsta leiti og nýjar stjórnir klúbbanna taka til 
starfa. 
Þegar vetrarstarfið hefur verið skipulagt bið ég ykkur að senda
dagskrá klúbbsins ykkar til ritara  Landssambandsins á net-
fangið soro.ritari@gmail.com en allar dagskrár verða birtar 
á vefnum okkar. Á dagskránni þarf að koma fram hvenær 
fundir eru haldnir, þ.e. hvaða dag, klukkan hvað, hvar þeir 
eru haldnir og hvert efni fundarins er (ef mögulegt er).
Þann fyrsta október nk. eru 731 dagur síðan ég tók við em-
bætti sem forseti Soroptimistasambands Ísland og á þessum 
tímamótum er gott að líta yfir farinn veg með þakklæti í huga 
fyrir það sem farið hefur vel og einnig það sem ekki hefur 
farið jafn vel en styrkt okkur og aukið reynslu og þekkingu.
Stofnun klúbbs á Tröllaskaga ber hæst í minningunni og við 
þurfum að hlúa vel að þessum „litlu“ systrum okkar nú þegar 
þær eru að hefja sitt annað starfsár.
Í minningabankann fara líka fjölmennir landssambands-
fundir í Kópavogi og Skagafirði þar sem systraþelið var í sinni
bestu mynd. 

Ég hef heimsótt klúbbana á fundum, skemmtiferðum og 
öðrum viðburðum og upplifað súrt og sætt með klúbb-
systrum. 
Langflestir klúbbanna hafa unnið að innleiðingu nýs skipu-
lags, þríhyrninganna og hefur mikil vinna verið lögð í það að 
endurskipuleggja starfið. 
Haustfundurinn á síðasta ári var vel heppnaður og systur 
tóku virkan þátt í „smiðjunum“ og sami háttur verður hafður 
á nú í haust. Unnið í „smiðjum“ að ýmsum verkefnum.
Þegar þessar línur eru skrifaðar er skráningu á haustfund 
lokið og stefnir í mjög góða mætingu. Það verður ánægju-
legt að vera með góðum Soroptimistasystrum í Borgarfirði 
og leggja línurnar inn í framtíðina.
Fjölmennur hópur íslenskra Soroptimistasystra er að fara 
á Norræna vinardaga í Finnlandi og án vafa verður sú ferð 
skemmtileg og fræðandi.
Nýr forseti Soroptimistasambands Íslands Laufey G. Baldurs-
dóttir frá Akureyrarklúbbi tekur við keflinu af mér og ég óska 
henni velfarnaðar í starfi.
Ég þakka systrum um allt land gríðarlega gott samstarf 
undanfarin tvö ár og óska ykkur öllum góðrar ferðar inn í 
framtíðina.

Þóra Guðnadóttir 
Forseti Soroptimistasambands Íslands 2014-2016

FRÁ FORSETA

Þóra Guðnadóttir forseti
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Soroptimistaklúbbur Suðurlands er frekar ungur klúbbur og 
við höfum ekki verið að birta margar greinar í Fregnum. Nú 
langar okkur að bæta svolítið úr því og segja smávegis frá 
okkar starfi þessi ár sem klúbburinn hefur starfað.
Við höfum tekið okkur ýmislegt fyrir hendur í fjáröflunarskyni. 
Fyrstu árin fórum við í mjög skemmtilegar hvalaskoðunarferðir 
frá Reykjavíkurhöfn, nutum velvildar eiganda og skipstjóra 
hvalveiðibátsins Andreu sem leyfðu okkur 
að selja í þessar ferðir og starfsfólkið gaf 
meira og minna sína vinnu. Þetta voru 
mjög skemmtilegar ferðir og gáfu okkur 
góðan pening. Því miður voru hvalirnir 
eitthvað feimnir við okkur, héldu sig að 
mestu til hlés blessaðir.  
Við höfum tekið að okkur þrif á sumar-
bústöðum og einnig höfum við séð um 
kaffiveitingar svo eitthvað sé nefnt. Við 
erum svo heppnar að innan hópsins eru 
konur sem hafa sambönd við marga og 
þannig leiðir eitt af öðru. 
Síðastu tvö ár höfum við verið með mjög 
skemmtilega fjáröflun.  Þetta er viðburður 
sem við köllum Vinkonukvöld og er haldinn seinnihluta   
september. Við bjóðum upp á léttar veitingar sem við út-
búum sjálfar og fáum einhvern góðan fyrirlesara og eitthvert 

tónlistaratriði sem oftast 
nær tengist einhverri 
okkar. Við erum með 
tískusýningu og gefum 
þannig verslunum á 
svæðinu tækifæri til að 
sýna komandi vetrartísku.
Síðan erum við með happ-
drætti. Þessi vinkonu-
kvöld hafa verið mjög 
vinsæl og það hefur 

verið auðvelt að fá konur til að mæta. Síðasta haust mættu 
um 130 konur.
Á þessum árum sem við höfum starfað saman hefur starfsárið 
verið nokkuð hefðbundið. Við höldum aðalfundina í október. 
Þá tekur nýja stjórnin við sem kosin var í apríl. Í desember 
er jólafundurinn, það hefur skapast sú hefð að ein úr klúbb-
num býður heim til sín. Við komum svo allar með einhverjar 

kræsingar og leggjum á borð. 
Í febrúar eða mars er svo farið að tala um 
Landsfundinn í apríl og reynt að hvetja 
konur til að fara. Í ár var mjög góð þátt-
taka hjá okkur. Við vorum 14 konur sem 
skráðum okkur. Það var greinilega mikil 
stemmning hjá fleiri klúbbum en okkar 
því ekki fengum við inni í Varmahlíð þó 
við hefðum vaðið langt fyrir neðan okkur 
og pöntuðum mjög tímanlega. Það kom þó 
ekki að sök því við fengum inni á Bakkaflöt 
sem er frábær staður. Við höfðum staðinn 
út af fyrir okkur. Þetta var skemmtilegt 
landsþing í alla staði. Skagfirðingar kunna
svo sannarlega að taka á móti gestum. 

Við erum svo heppnar að ein af okkur systrum er góðvinur 
skólabílstjóra sveitarinnar þar sem hún býr og hún gerði sér 
lítið fyrir og fékk skólabílinn lánaðan og keyrði okkur. Þetta 
var mjög skemmtileg ferð og mátti vart á milli sjá hvort á 
ferðinni væru flissandi skólastelpur eða virðulegar systur á 
leiðinni á landsþing. Bílstjórinn stóð sig eins og hetja. 
Júnífundurinn er alltaf skemmtilegt uppbrot á fundum. 
Skemmtinefndin sér um þessa fundi. Í vor bauð ein systirinn 
okkur heim til sín í sveitina sína. 
Á þessum árum höfum við fengið marga góða gesti og 
fyrirlesara á fundi til okkar sem hafa frætt okkur um hin 
ýmsu mál. Oft hafa þetta verið konur úr öðrum klúbbum sem 
hafa leiðbeint okkur og hjálpað á margan hátt. Núna undan-
farið hefur þríhyrningakerfið verið mjög mikið á dagskrá og 

FRÁ SOROPTIMISTAKLÚBBI
SUÐURLANDS 
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Síðastliðið haust hafði verkefnastjóri Soroptimistaklúbbs 
Bakka og Selja, Snjólaug Sigurðardóttir samband við stjórnar-
konur í samtökunum W.O.M.E.N. in Iceland (Samtök kvenna
af erlendum uppruna á Íslandi) í þeim tilgangi að kanna 
áhuga erlendra kvenna á að hitta íslenskar konur og tala 
saman á íslensku. Þær lýstu áhuga sínum á verkefninu og 
ákváðu að auglýsa eftir þátttakendum á heimasíðu sinni. 
Eftir nokkra undirbúningsfundi var ákveðið að auglýsa fyrsta
fund með væntanlegum þátttakendum 20. janúar 2016. 
Klúbburinn hafði fengið aðstöðu í Seljakirkju og ákveðið 
var að hafa fundina annan hvern miðvikudag fyrir og eftir 
hádegi, klukkustund hvern fund. Sjö erlendar konur frá sex 
löndum mættu reglulega til vors. Íslenskukunnátta þeirra var 
misjöfn en systur reyndu að auka hana með léttu spjalli og 
þurfti þá oft að grípa til enskunnar. Í ljós kom að líka var hægt 
að aðstoða þær í persónulegum málum. Auk verkefnastjóra 
og varaformanns tóku sex klúbbsystur þátt í fundunum. 

við stefnum að því að vinna eftir því kerfi í framtíðinni. 
Nú er framundan spennandi vetur með nýjum tækifærum 
og skemmtilegum uppákomum. Við ætlum að þessu sinni að 
enda starfsárið og byrja vetrarstarfið á óhefðbundinn hátt. 
Við ætlum að dvelja saman að Skálholti helgina 3.-4. sept. til 
að funda, vinna saman að mótun nýrra verkefna og gefa öllum
 kost á því að koma með hugmyndir. Að sjálfsögðu ætlum við 
að hafa gaman, það er ekki spurning. 

23. september er svo Vinkonukvöldið, það verður því nóg 
að gera í september og margt að hugsa um. Við sprengdum 
húsnæðið sem við vorum í á síðasta ári svo nú ætlum við að 
fara í enn stærra. 
 
Brynhildur Geirsdóttir 
Soroptimistaklúbbi Suðurlands

SAMTAL Á ÍSLENSKU 
Á einum fundi sögðu erlendu konurnar frá sínum heima-
löndum og komu þær oft með kaffimeðlæti tengt heima-
slóðum þeirra.
Á síðasta fundi í maí bauð systir okkar, Jóhanna, okkur heim 
og þá svignuðu borð undan ljúffengum krásum frá lönd-
unum sex auk íslenskra rétta. 
Á meðfylgjandi mynd má sjá erlendu konurnar. Frá vinstri 
er Paulina frá Póllandi, Jennifer frá Filippseyjum, Olga frá 
Rússlandi, Mandana frá Íran, Ortrud frá Þýskalandi og Tah-
ani frá Sýrlandi. Á myndina vantar Linu frá Sýrlandi sem var 
upptekin í íslenskuprófi. 
Samskiptin við konurnar veittu okkur systrum mikla ánægju 
og gaf okkur innsýn í þeirra líf. Ætlunin er að taka upp 
þráðinn á nýju starfsári. 

Snjólaug Sigurðardóttir, verkefnastjóri
Sigríður Sveinsdóttir, aðstoðarverkefnastjóri
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Soroptimistaklúbbur Kópavogs hefur 
hrundið úr vör verkefni til stuðnings ein-
stæðum mæðrum í Kópavogi. 
Haustið 2014 fór fram umræða meðal 
systra í Soroptimistaklúbbi Kópavogs um 
hvaða verkefni klúbburinn ætti að standa 
fyrir á komandi ári. Í framhaldi af þessari 
umræðu ákvað stjórnin að halda vinnu-
fund meðal systra þar sem hugmyndir um 
verkefni voru ræddar. Niðurstaðan var sú 
að flestar systur vildu leggja áherslu á að 
styðja ungar konur í okkar heimabyggð. 
Í framhaldi af þessum fundi ákvað 
stjórn Soroptimistaklúbbs 
Kópavogs að megin verkefni 
klúbbsins næstu ár yrði að 
styðja við einstæðar ungar 
mæður til menntunar enda 
fellur verkefnið vel að mark-
miðum Soroptimista. 
Vorið 2015 var samþykkt 
að ræða við velferðarsvið 
Kópavogs og kanna grund-
völl fyrir samstarfi um 
verkefnið og óska jafnframt 
eftir að það aðstoðaði við val 
á þeim einstaklingum sem 
gætu tekið þátt í verkefninu. 
Starfsmenn velferðarsviðs 
tóku vel í þessa hugmynd og 
töldu verkefnið sérlega áhugavert, ekki 
síst þar sem það gæti verið mikil lyftistöng 
fyrir ungar mæður sem ættu í erfiðleikum. 
Á fundi klúbbsins í september mættu 
tveir starfsmenn velferðarsviðs og kynntu 
fyrir klúbbsystrum starfsemi sviðsins og 
þörfina fyrir aðstoð við ungar einstæðar 
mæður. Í framhaldi af þessum fundi og 
viðræðum við starfsmenn velferðarsviðs 
var ákveðið að bjóða nokkrum ungum 
mæðrum sem hefðu áhuga á að fara í nám 
en voru illa staddar félags- og fjárhagslega, 
á sjálfsstyrkingarnámskeið sem klúbbur-
inn stæði fyrir. Með námskeiðshaldinu 
var það von klúbbsins að stúlkurnar finndu
sinn innri styrk sem gæfi þeim kraft til að 
stíga frekari skref til uppbyggingar. 
Verkefnið sem hófst haustið 2015, felst 
í því að styðja ungar einstæðar mæður í 
Kópavogi til betra lífs og hjálpa þeim að 
byggja upp sterka sjálfsímynd. Jafnframt 
styrkja þær um leið til að afla sér aukinnar 
menntunar og færni til að sinna störfum 
í þjóðfélaginu sem falla að þeirra áhuga-
sviði og getu. 

Starfsmenn velferðarsviðs Kópavogsbæjar
sem þekkja vel til aðstæðna bágstaddra 
mæðra, völdu átta einstæðar mæður í 
samráði við stjórn og verkefnastjóra til að 
taka þátt í verkefninu. Við val á konum 
var haft í huga að þær væru einstæðar 
mæður og væru líklegar til að nýta sér 
þennan stuðning til menntunar. Stúlk-
urnar eiga það allar sameiginlegt að hafa 
lítið bakland og/eða hafa á einhvern hátt 
átt við erfiðleika að stríða í lífi sínu. 
Stjórnin ásamt verkefnastjórum ákváðu 
að fá Lilju Bjarnadóttur sáttasemjara

og héraðsdómslögmann til að halda 
námskeið fyrir hópinn. Í samráði við 
Lilju var ákveðið að byrja á því að bjóða 
stúlkunum á sjálfstyrkingarnámskeið 
sem haldið var tvisvar fyrir áramót og 
í fjögur skipti í janúar 2016, einu sinni 
í viku, tveir tímar í senn undir hennar 
leiðsögn. Námskeiðið tókst mjög vel að 
sögn leiðbeinandans svo ákveðið var að 
halda því áfram en sú breyting var gerð 
að velferðarsviðið og Lilja skiptust á að 
halda námskeiðin hálfsmánaðarlega fram 
í maí. Í mars, apríl og maí voru haldin 
sex fræðsluerindi fyrir stúlkurnar m.a. 
um námsráðgjöf, samskipti, fjármálalæsi, 
námstækni o.fl.
Í skoðanakönnun sem gerð var meðal 
stúlknanna kom fram að þær voru allar 
mjög ánægðar með verkefnið og sögðu 
að það hefði aukið sjálfstraust þeirra. 
Jafnframt kom fram að allar sýndu
mikinn áhuga á áframhaldandi 
námskeiðum og samveru með stuðningi 
Soroptimistasystra sem þær virtust kunna
afar vel að meta. Þess má geta að tvær 

klúbbsystur skiptust á að gæta barns 
einnar konu svo hún kæmist á námskeiðið 
og féll það í góðan jarðveg.  
Soroptimistaklúbbur Kópavogs styrkti
einnig stúlkurnar með Bónuskortum 
fyrir jólin og greiddi námsgjöld fyrir eina 
stúlku. Til að styrkja tengsl kvennanna
innan hópsins bauð klúbburinn þeim 
í leikhús að sjá Mamma Mia í júní. 
Fyrirhugað er að styrkja þær sem huga á 
nám í formi skólagjalda, bókakaupa eða á 
þann hátt sem best nýtist þeim. 
Kópavogsklúbburinn lítur á þetta sem 

langtímaverkefni og áætlar 
að vinna a.m.k. 2-3 ár með 
þennan fyrsta hóp. Ákveðið 
hefur verið að halda fleiri 
námskeið fyrir hópinn nú á 
haustmánuðum til að fylgja
þeim vel eftir og styrkja 
þær sem hóp. Formaður og 
verkefnastjórar munu nú 
í september hitta einslega 
hverja stúlku ásamt fulltrúa 
frá velferðarsviði til að kanna 
viðhorf þeirra til verkefnisins 
og hvaða væntingar þær hafa 
til áframhaldandi stuðnings 
klúbbsins.  
Sótt var um styrk til Sorpu/

Góða hirðisins  og veittu þeir verkefninu
styrk upp á 750 þúsund krónur. Í fram-
haldi af þessari styrkveitingu sér klúbbur-
inn sér fært að halda verkefninu áfram og 
um leið gefa fleiri einstæðum mæðrum 
tækifæri á að taka þátt í þessu uppbyggi-
lega verkefni.  
Verkefnið hefur gengið vel og eru Soropt-
imistar í Kópavogi mjög ánægðir með að 
hafa hrundið því úr vör. Þetta hefur verið 
töluverð vinna því formaður og verkefna-
stjórar hafa farið nokkrum sinnum að 
hitta stúlkurnar á námskeiðunum og jafn-
framt hafa þær fundað reglulega með 
starfsmönnum velferðarsviðs. 
Soroptimistar í Kópavogi binda miklar 
vonir við þetta verkefni og mikill áhugi 
er fyrir því að fara af stað með fleiri hópa 
af ungum einstæðum mæðrum, enda 
er þörfin fyrir hendi og velferðarsvið er 
með margar ungar einstæðar mæður á 
skrá sem þurfa á stuðningi, hvatningu og 
baklandi að halda. 
F.h. Soroptimistaklúbbs Kópavogs  
Sigurrós Þorgrímsdóttir, 
aðstoðarverkefnastjóri 

FRÁ SOROPTIMISTAKLÚBBI 
KÓPAVOGS
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Soroptimistaklúbbarnir á Tasmaníu sem eru sex talsins, buðu 
tveimur Soroptimistasystrum eða einni systur ásamt maka að 
koma og heimsækja alla  klúbbana í 2-3 vikur í febrúar/ mars 
2016.
Gestir þurftu að koma sér sjálfir til Tasmaníu sem er eyja 
suðaustur af Ástralíu en allt uppihald og ferðir milli staða þar 
var í boði klúbbanna.
Ég ákvað að sækja um fyrir okkur hjónin og átti síður von á 
því að hljóta styrkinn vegna þess að bæði erum við rúmlega 
sjötug.
Svar kom i októberlok og vorum við valin úr hópi nokkurra 
umsækjenda.  Þegar ég spurði um ástæðu þess að okkur var 
boðið að koma var svarið: „Þið eruð frá Íslandi sem er svo 
langt í burtu.“
Lagt var af stað 23. febrúar en ferðin til Tasmaníu er löng auk 
þess sem tímamismunur er ellefu klukkustundir. Þess vegna 
ákváðum við að stoppa í Perth í Vestur-Ástralíu til þess að 
hvílast og aðlagast tímamun.
Vinkona mín, Soroptimisti sem býr nálægt Sydney spurði 
mig um ferðatilhögun er hún frétti að ég hefði hlotið styrkinn. 
Þegar ég sagði henni að við ætluðum að stoppa í Perth sagðist 
hún ætla að tala við Margaret vinkonu sína og biðja hana um 
að taka á móti okkur. Margaret hafði samband þegar við 
höfðum komið okkur fyrir á hótelinu og bauð okkur með 
sér í ferð út fyrir borgina daginn eftir. Hún var akkúrat búin 
að lofa að fara með þýska Soroptimistasystur í útsýnisferð og 
pláss var fyrir okkur líka í bílnum hjá henni.
Dagurinn var fjarska ánægjulegur. Í lokin sýndi hún okkur 
miðborgina og eitt verkefni klúbbanna. Alltaf er skemmti-
legra að fá leiðsögn heimamanna og ekki spillti að geta rætt 
störf og áhugamál  Soroptimista í þremur löndum. Margaret 

sem ber ættarnafnið Lobo, er fyrrum forseti SI (2005-2007) 
og er afar elskuleg og skemmtileg kona.
Morguninn eftir lögðum við af stað til Tasmaníu og tók það 
allan daginn vegna þess að við urðum að fljúga fyrst til Mel-
bourne og síðan til Launceston sem er aðalborgin á norður-
ströndinni.
Tasmanía er u.þ.b. 60 % af stærð Íslands og þar býr um hálf 
miljón manna. Höfuðborgin Hobart er á suðurströndinni og 
þar eða í nágrenninu býr um helmingur íbúa eyjarinnar. 
Soroptimistaklúbbarnir eru sex, einn í Hobart og fimm 
á norðurströndinni. Í Hobart-klúbbnum eru einungis 19 
félagar og þrír klúbbanna eru fyrir neðan 18 systra markið en 
þó er einn klúbbur með 30 félaga. Landssamband eða svæðis-
samband innan Ástralíu er starfandi og núverandi forseti er 
í Launceston-klúbbnum. Hún gat ekki tekið á móti okkur 
kvöldið sem við komum en elskuleg hjón á okkar aldri tóku 
á móti okkur og óku með okkur heim til sín. Launceston er 
í djúpum dal við ána Tamar og bjuggum við í húsi hátt uppi 
í hlíðinni en göturnar þarna eru mun brattari en þekkist hér 
heima.
Launceston er einn elsti bærinn á svæðinu og var þar út-
flutningshöfn fyrir ull og kjötafurðir áður fyrr. Nú er þetta 

VINABOÐ TIL TASMANÍU 2016
„Grant of Friendship“   -   „Framlag til vináttu“
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háskólabær með um 74 þúsund íbúa.
Í gili við ána er uppistöðulón og er þar elsta og eitt stærsta 
raforkuver landsins, svo stórt að rafmagn frá því var flutt um 
sæstreng til Ástralíu. Í dag er vatnsyfirborð í algjöru lágmarki
eða um 16%  vegna þurrka. En nú, þegar Tasmaníubúar gætu 
þurft á raforku að halda frá meginlandinu, er sæstrengurinn 
bilaður, hefur verið það í átta mánuði og ekkert er vitað 
hvenær hann kemst í lag.
Um hádegisbil kom Sue landssambandsforseti
og sótti okkur og ók með okkur upp í sveit að
norðurströndinni. Þau hjónin hafa breytt 
frístundahúsi í heilsársbústað og búa þar í eins-
takri sátt við umhverfið. Það var mjög athyglisvert 
og lærdómsríkt að kynnast lífsháttum þeirra. Þau 
rækta sjálf allt grænmeti og alla ávexti sem þau 
borða. Einnig rækta þau kanínur til manneldis. 
Þá safna þau rigningarvatni í geysistóra tanka og 
eru með stórar sólarrafhlöður á húsinu. Hugsað 
var um hvernig hver einasti vatnsdropi skyldi 
notaður og þess vegna voru sérsök þurrklósett. 
Húsið sjálft er hannað þannig að hægt sé að nýta 
sólargeislana sem best til þess að hita húsið. Þau 
hjónin áttu það stærsta bókasafn sem ég hef séð 
á einkaheimili. Eiginmaðurinn, Zac, hafði þarna 
nýlokið doktorsprófi í sögu en ævistarfið var hagfræðingur 
bændasamtaka.
Daginn eftir óku þau með okkur út á norðausturhorn eyj-
unnar þar sem er einn stærsti vindorkugarðurinn. Þar er einnig 
upplýsingamiðstöð þar sem kynnt er brot af sögu frumbyggja. 
Saga frumbyggja í Tasmaníu er hörmuleg, jafnvel enn sorg-
legri en frumbyggja Ástralíu og í dag eru engir þarna sem 
geta talið sig hreina afkomendur frumbyggja. Við dvöldum 
aðra nótt hjá þeim hjónum og var mjög skemmtilegt að ræða 

við þau enda höfði þau víða farið. 
Um hádegi næsta dag var okkur ekið til George Town, 
smábæjar við ósa Tamar-árinnar. Þar dvöldum við næsta  
sólarhring í góðu yfirlæti og hittum margar systur í grillveislu
um kvöldið, þar á meðal Jane Zimmerman sem var forseti 
Alþjóðasambands Soroptimista 1999-2001. 
Næstu daga hittum við systur úr þremur klúbbum, Burnie, 
Cirkular Head og Devonport og gistum eina nótt á hverjum 
stað nema tvær í Devonport.
Devonport er fallegur 25 þúsund manna bær og þaðan fer ferja
 til og frá meginlandi Ástralíu. Siglingin tekur 11 tíma og er 

yfirleitt siglt yfir nótt. Þetta kvöld fórum við á skemmtikvöld 
fyrir þá sem minna hafa og þar sem Soroptimistar unnu sem 
sjálfboðaliðar. Við fórum snemma heim, gestgjafi okkar sagði 
að okkur veitti örugglega ekki af einu rólegu kvöldi. Hún er 
ekkja og bjó í einkar fallegu, mjög stóru, gömlu húsi. 
Morguninn eftir var okkur boðið í ökuferð upp í sveit, nú inn 
í landið. Landslag við ströndina er frekar flatt en alls staðar 
sést þó til fjalla. Ávalar hæðir og ásar eru svo langt sem augað 

eygir en einnig há fjöll. Við heimsóttum opinn dýragarð þar 
sem við sáum kengúrur af öllum stærðum og Tasmaníu-
skrattann sem er afar sérkennilegt lítið dýr.
Í Devonport er stærsti klúbburinn með 30 félaga og um 
kvöldið komu margar systur saman til fundar, ásamt eigin-
mönnum og var slegið upp stórveislu þar sem allir lögðu eitt-
hvað til. 
Skemmtilegar umræður hófust um klúbbana sem starfa allir 
á svipaðan hátt og við. Þeir veita skólastyrki til stúlkna og 

systur eru virkir þátttakendur í sjálfboðaliðastarfi. 
Allir eru klúbbarnir með sérstakt fjáröflunarverkefni 
til að efla forsetasjóð sem hefur það hlutverk í ár að 
styrkja konur og stúlkur í Nepal eftir jarðskjálftana 
miklu árið 2015. Önnur umræðuefni voru kunnugleg. 
Yngra fólkið fer burt til að afla sér menntunar, ýmist 
til Launceston, höfuðborgarinnar Hobart eða jafnvel 
til meginlands Ástralíu og snýr ekki aftur heim. Eldra 
fólkið situr þá eftir í stórum húsum eða flytur á eftir 
börnunum. 
Nú lá leiðin aftur til Launceston því okkur var boðið 
að sitja aðalfund klúbbsins þar. Okkur þætti víst ein-
kennilegt að halda aðalfund um hásumar og að þessu 

sinni var eiginmönnum einnig boðið. Þetta var styttri aðal-
fundur en ég hef áður setið. Ég spurði gjaldkera klúbbsins 
sem við gistum hjá, hvort nefndir gæfu ekki skýrslur á aðal-
fundi. Sagði hún að klúbburinn væri svo fámennur (16) að 
stjórnarkonur sæju um allt.
Daginn eftir var okkur boðið í hádegismat með klúbbsystrum 
á fallegum stað inni í gljúfrinu. Þangað komu Julie og maður 
hennar en þau ætluðu að aka með okkur suður til höfuðborgar-
innar Hobart. Þau hjónin höfðu verið í fríi á meginlandinu 
og komið með ferju yfir sundið þá um morguninn. Þennan 
dag vorum við óheppin því það var rigning og lágskýjað en 
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þrátt fyrir það var afar fallegt að aka suður vesturströndina 
sem er talsvert fjöllótt. 
Við vorum ekki komin á áfangastað fyrr en rúmlega sjö um 
kvöldið. Búið var að skipuleggja glæsilega grillveislu í fallegum 
garði fyrir klúbbinn en vegna þess að nú var rok og rigning, 
líkt og oft gerist á Íslandi, varð að flytja veisluna inn. Það voru 

heldur engin vandræði því húsið 
var stórt og eitt hið glæsilegasta 
nýja einbýlishús sem ég hef séð. 
Fundurinn var mjög skemmti-
legur og mikið spurt um Ísland. 
Þeim kom á óvart eins og öðrum 
hversu mikið samband er milli 
klúbba heima. Landssambands-
fundur þeirra er aðeins einn dagur 
þar sem eingöngu fulltrúar og 
formenn mæta og allir fara heim 
að kvöldi. 
Húsinu fylgir gestahús upp á tvær 
hæðir með fimm uppbúnum 
rúmum, eldhúshorni og baðher-
bergi. Þar var okkur boðið að 
gista.
Morguninn eftir var okkur 
boðið í siglingu á skútu niður 
Derwent-ána og urðum við því 
að fara á fætur kl. 6 því þá yrðum 
við sótt og ekið með okkur upp

með ánni til skips en gististaðurinn var í um 50 km. fjarlægð 
frá miðborginni. Nú hafði veðrið batnað og sigldum við í fall-
egu veði í u.þ.b. einn og hálfan tíma niður í miðbæ. Þar tók 
formaður klúbbsins á móti okkur og fór með okkur á lista-
safnið MONA. Það er mjög sérstakt, byggt inn í klettana og á 
sér ævintýralega sögu.
Það sem eftir lifði dags röltum við um hafnarsvæðið sem er 
mjög snyrtilegt og fallegt og að síðustu var okkur boðið á kín-
verskan veitingastað en eigandinn er systir í Hobart-klúbbn-
um. Julie, sem tekur við sem landssambandsforseti í haust 
var einnig með okkur og áttum við mjög skemmtilegt kvöld. 
Það var ekki laust við að við værum dálítið þreytt þegar við 
komum í náttstað um kl. 23. Morguninn eftir kvöddum við 
Tasmaníu og flugum til Sydney.
Oft var ég spurð hvers vegna ég hefði sótt um þennan styrk. 
Ég sagði að það væri einkum þrennt sem lægi þar að baki: Í 
fyrsta lagi er hásumar á Tasmaníu í febrúar/mars. Í öðru lagi 
er mér ákaflega minnisstætt þegar Jane Zimmerman tók við 

sem forseti Alþjóðasambands Soroptimista í Helskinki árið 
1999 og ég frétti að þessi lágvaxna kona væri frá Tasmaníu. 
Jane hlaut að vera mjög einstök kona að ná þessum árangri og 
vera frá svona afskekktum stað. Í þriðja og síðasta lagi hefur
svo saga Jörundar hundadagakonungs alltaf heillað mig 
þannig að mig hafði lengi langað að fara á slóðir hans. En það 
kom á óvart hversu margir þekktu sögu Jörundar.
Þessi dvöl var ákaflega fróðleg og skemmtileg en óneitanlega 
dálítið strembin. Reynt var að sýna okkur sem mest og séð til 
þess að við hittum sem flesta. 
Mér var sagt að þetta væri í annað sinn sem klúbbarnir á 
Tasmaníu sendu út svona boð. Undirbúningurinn kallaði á 
talsverða samvinnu milli klúbba sem þær töldu mjög jákvæða 
fyrir klúbbastarfið og því væru þær ákveðnar í að endurtaka 
svona heimboð.
Tasmanía er afar áhugaverð og forréttindi að fá að kynnast 
landi og þjóð á þennan hátt. Ég mæli eindregið með því að 
sem flestir grípi þau tækifæri sem gefast og sæki um svona 
styrki þegar þeir bjóðast.  

Kristín Einarsdóttir
Soroptimistakl. Hfj./Gbæjar

Jane Zimmerman - forseti SI 1999-2001
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Sælar kæru Soroptimistasystur.
Hér kemur smá pistill frá okkur systrum á Akranesi.
Eftir frábært sumar leggst haustið og starfið í klúbbnum vel 
í okkur. Við höldum okkar fundi annan mánudag í mánuði 
og fara fundirnir fram í Hver endurhæfingarhúsi. Við kaup-
um mat sem búinn er til þar og styrkjum þannig ferðasjóð 
hússins.
Við reynum að brjóta upp starfið öðru hvoru, fundum annars 
staðar og gerum eitthvað skemmtilegt og fróðlegt í leiðinni. 
Síðasta vetur fórum við t.d. tvisvar sinnum til Reykjavíkur.
Fyrra skiptið var í nóvember þegar við fórum á laugardag-
smorgni í heimsókn á Korpúlfsstaði og skoðuðum þar fall-
ega listmuni, síðan út að borða og enduðum á því að halda 
fund í Hamraborginni sem var mjög gaman. Í apríl fórum 
við síðan í heimsókn og héldum fund hjá Faxaflóahöfnum 
þar sem tekið var á móti okkur með pompi og prakt og glæsi-
legum veitingum. Mjög fróðlegt var að fá að sjá kvikmynd 
um þá miklu starfsemi sem þar er í gangi.

FRÁ AKRANESKLÚBBI
Okkar aðal fjáröflun er pönnukökusala á bóndadaginn. Við 
bökum ca 3.500 pönnukökur á fimmtudagskvöldi og hittumst 
síðan í Hver klukkan sex á föstudagsmorgni og setjum á 
sykur og rjóma og afgreiðum pantanir í mjög mörg fyrirtæki
á Akranesi. Þetta er mikil törn en innkoman er góð og 
stemningin virkilega skemmtileg.
Við vorum sex konur sem mættum á Landsfund í Skagafirði 
sem var að öllu leyti frábær og vil ég þakka kærlega fyrir glæsi-
legar móttökur.
Oftast höfum við farið í einhverja ferð á vorin en það varð 
ekki af því í vor. Við fórum síðast vorið 2015. Þá hittumst við 
systur við Húnaflóa og systur á Snæfellsnesi og skoðuðum 
okkur um á Nesinu og héldum sameiginlegan fund á Hellnum.
Þar enduðum við í fínum kvöldverði og skemmtilegheitum.
Ég læt þetta nægja og vonandi sjáumst við sem flestar á 
haustfundi á Bifröst.

Fh. Soroptimistaklúbbs Akraness
Unnur Guðmundsdóttir formaður.



11Soroptimistasamband Íslands

Þann 26. ágúst buðu systurnar við Húnaflóann systrum sínum á Austur-
og Norðurlandi til haustfagnaðar. Dagskráin hófst kl. 11:00 með 
móttöku í Félagsheimilinu á Blönduósi, hópurinn taldi 45 systur. 

Eftir smá næringu voru fyrirtækin Léttitækni og 
Ísgel heimsótt. Jakob og Katrín, eigendur Léttitækni 
tóku fyrst á móti hópnum og sýndu fyrirtæki sitt, 
framleiðslu- og innflutningsvörur. Zophanías Ari, 
einn eigenda Ísgels, fékk hópinn svo til sín og kynnti 
sína starfsemi og vöruþróun.
Hádegismatur var snæddur í Félagsheimilinu og að 
honum loknum hélt hópurinn í Kvennaskólann á 
Blönduósi en þar er til húsa Þekkingarsetrið á Blöndu-
ósi sem stofnað var árið 2012.
Katharina Schneider, framkvæmdastjóri Þekkingar-
setursins, kynnti starfsemi setursins, Jóhanna Pálma-
dóttir sagði frá starfi Textílseturs Íslands sem hefur
aðsetur í húsinu og Aðalbjörg Ingvarsdóttir sagði 
frá starfi Vina Kvennaskólans og minjastofu þar sem 
munir Kvennaskólans hafa verið varðveittir og eru 
til sýnis. Meðal muna er húsbúnaður sem gefinn var 
til minningar um Elínu Briem fv. forstöðukonu. 
Systur fengu líka kynningu á verkefninu Vatnsdæla á 
refli og skoðuðu Kvennaskólann hátt og lágt.
Systur heimsóttu einnig Vilkó/Primakrydd þar sem 
Kári Kárason framkvæmdastjóri tók afar vel á móti 
systrum, leiddi þær um húsakynni fyrirtækisins og 
kynnti starfsemi þess.
Öll eiga þessi fyrirtæki og stofnanir miklar þakkir 
skildar fyrir frábærar móttökur og glæsilegar veit-
ingar.
Eftir kaffi og meðlæti í Félagsheimilinu var frjáls tími 
til 19:30 en þá hófst hátíðarkvöldverður í Félags-
heimilinu þar sem systur skemmtu sér vel fram eftir 
kvöldi. 
Við systurnar Við Húnaflóann þökkum fyrir 
heimsóknina, það var afar gefandi og ánægjulegt að 
fá þessa heimsókn.

Sigríður B. Aadnegard 

HAUSTFUNDUR
VIÐ HÚNAFLÓA
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Ég er bókaormur og hef verið alveg frá 
því ég byrjaði að geta stautað mig fram 
úr lestexta.
Sem barn las ég allt sem ég náði í, barna-
bækur, fullorðinsbækur, ljóðabækur, 
ævisögur, jafnvel ritsöfn. Sumar bækur 
þótti þeim fullorðnu ekki vera við barna
hæfi. Þá var bara eitt í stöðunni, fela 
bókina á góðum stað þar sem hægt væri 
að skjótast og njóta þessarra forboðnu 
ávaxta þegar færi gafst. Flestar bækur 
var þó leyfilegt að lesa og í þær var allt 
í lagi að glugga í sófanum hjá ömmu, 
eldhúsinu hjá mömmu eða hvar sem 
var. Ég var ástríðufullur lesari, kannski 
lestrarfíkill og átti bókahreiður hér og 
þar til að grípa í. Stundum kom fyrir 
að mamma eða amma voru hálfgert 
að pukrast með bækur sem þær höfðu 
fengið lánaðar hjá vinkonum sínum. 
Þá var nokkuð augljóst, fannst mér, 
að þetta væri lesefni sem ekki mæti 
láta fram hjá sér fara og þarfnaðist 
það töluverðrar útsjónarsemi að finna 
tækifæri til að komast í þessar bækur. 
Það þurfti að laumast, láta lítið á sér 
bera og nýta tímann vel, enda varð ég 
fljótt mjög hraðlæs. Kannski á ég það 
þessum laumugangi að þakka.
Ég átti mér líka uppáhaldsbækur sem 
voru lesnar aftur og aftur og bera þess 
skýr merki. Þetta voru ekkert frekar 
barnabækur. Ein mín uppáhaldsbók 
voru æskuminningar konu sem fædd 
var um miðja nítjándu öld. Hana las ég 
margoft og er svo heppin að eiga hana í 
bókahillunni minni í dag. Önnur uppá-
halds var þykk bók sem geymir ljóða- 
og leikritasafn Páls J. Árdal. Um tíma 
viku svo slík menningarverk að mestu 
fyrir ástar- og spennusögum. Alltaf hef 
ég þó verið alæta á lesefni en legg þó 
mismikla alúð í lesturinn. Glími þó við 
það vandamál að spennandi bók þarf 
ég helst að lesa í einni lotu og hefur 
það kostað margar vökunætur. Ef ég 
ætti að nefna bækur sem hafa hrifið 
mig á fullorðinsárum koma mér fyrst 
í hug Híbýli vindanna og Lífsins tré 
eftir Böðvar Guðmundsson, Karitas og 
Óreiða á striga eftir Kristínu Marju og 
þríleikur Jóns Kalmanns sem hófst með 
bókinni Himnaríki og Helvíti. Böðvar

BÓKAORMURINN
hreif mig með sér aftur í tímann, 
persónurnar urðu ljóslifandi og frásagnar-
snilld Böðvars naut sín til fulls. 
Persónusköpun Kristínar Marju heillaði
mig og einnig stíll hennar í þessum 
tveimur bókum. Finnst ég þurfi að lesa 
þær árlega. Bækur Jóns Kalmans finnast
mér alger snilldarverk. Áhrif þess að 
lesa þær má líklega frekast skýra með 
svari mínu til samstarfskonu sem var 
algerlega að gefast upp á þessari lang-
loku eins og hún sagði ,,það gerist bara 
ekkert!“  ,,Hvað segirðu“ sagði ég alveg 
ofandottin ,,mér finnst að lesa Jón Kal-
mann sé eins og að komast í fínasta
konfektkassa þar sem maður nýtur 
hvers mola og reynir að treina hann 
sem lengst“. Mér finnst vald hans á 
íslenskri tungu engum öðrum líkt. Þær 
bækur eru ekki lesnar í striklotu heldur 
smjattað á hverju orði og stundum lesin
sama blaðsíðan aftur og aftur.
Mér varð það snemma ljóst að ekki 
voru allir rithöfundar í miklum metum 
á mínu bernskuheimili. Má þar nefna
nóbelsskáldið Halldór Laxness og 
alþýðukonuna úr Fljótunum, Guðrúnu 
frá Lundi. Ég var komin á fullorðinsár 
þegar ég fór að lesa Laxness og varð nú 
ekki fyrir vonbrigðum. Guðrúnu lét ég 
bíða lengur en byrjaði svo á Dalalífi og 
tók svo hverja bókina á fætur annarri 
og skemmti mér vel. Svo ég vitni aftur 
í samstarfskonur þá var ein þeirra búin 
að verjast lengi hvatningu okkar hinna 
til að lesa Dalalíf, lét loks undan þrýst-
ingi en lét í veðri vaka að hún hefði nú 
ekki miklar væntingar, lofaði ekki að 
hún myndi klára bókina . Næstu daga 
lifði hún og hrærðist í lífinu í Dalnum. 
Einn morgun í kaffitímanum segir hún 
svo upp úr eins manns hljóði: ,,Helv... 
kerlingin hún Ketilríður!“ Þá töldum 
við hinar að nú væri Guðrún heldur 
betur búin að ná tökum á henni. 
Þar sem ég er kennari er mér lestur 
barna og unglinga afar hugleikinn. 
Lestrarfærni barna og þá ekki síst 
drengja hefur verið umfjöllunarefni 
undanfarin ár. Það er gjarnan sagt að 
bóklestur sé ekki lengur hluti af dag-
legu lífi barna. Í mínum skóla, eins og 
eflaust mörgum öðrum, höfum við gert 

yndislestur að föstum lið á hverjum 
degi. Þá verjum við, bæði nemenur og 
kennarari, tuttugu mínútum til lestrar 
okkur til ánægju. Það er dálítið nota-
legt þegar allir taka sína bók, finna sér 
góðan stað og lesa. Og það snertir lestrar-
hjartað mitt að finna að þessar stundir 
verða stöðugt eftirsóknarverðari.
Það hafa alltaf verið einhverjir sem eiga 
erfitt með lestur og verður alltaf. Fyrir 
þá eru hljóðbækur frábær lausn. Mér 
finnst það svo ómetanlegt að þessir 
krakkar fái líka að njóta þess að ,,lesa“ 
bók, án þess að þurfa að nota alla ork-
una í að stauta sig í gegnum textann og 
eiga ekkert eftir til að njóta sögunnar.
Þvílík framför! Mér verður oft hugsað 
til skólafélaga minna sem stóðu í þess-
um sporum og fátt um bjargir. Ein-
hverjir þeirra hafa e.t.v. aldrei notið
þeirrar ánægju að lesa heila bók, hvorki 
með auga né eyra. Aldrei fundið óþreyj-
una sem felst í spennandi sögu, aldrei 
notið konfektmolanna sem felast í vel 
skrifuðum texta. Hljóðbókasafnið fær 
svo sannarlega hrós frá mér fyrir sinn 
þátt í yndislestri.
Einhverjum finnst kannski að það sé 
ekki lestur að hlusta á sögu. Ég held að 
fátt sé meira lestrarhvetjandi en einmitt 
það að upplifa tilfinninguna að fylgja 
söguþræði og langa til að fylgja honum 
til enda. Um þetta má ef til vill deila. 
Það eru heldur ekki allir sammála 
hvað sé bók. Ég deili stundum við 
tengdaföður minn um hvort kiljur séu 
bækur. Það eru þær ekki að hans mati. 
Lesefni eru þær að vísu en bækur verða 
þær aldrei í hans augum. Bækur er inn-
bundnar! Í mínum huga skiptir það 
ekki máli í hvaða formi lesefnið er. Ég 
nýt þess að lesa og skiptir þá engu máli 
hvort um er að ræða hljóðbók, kilju, 
bók í leðurbandi eða rafbók, það eina 
sem skiptir mig máli er að ég fái njóta 
góðs texta.

Harpa Þ. Hólmgrímsdóttir
Soroptimistaklúbbi Húsavíkur 
og nágrennis
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Eins og margir soroptimistaklúbbar á Íslandi eigum við 
Skagafjarðarsystur tvo vinaklúbba. Annar þeirra er klúbbur-
inn í Silute í Litháen en stutt er síðan að samband komast á 
milli klúbbanna og því eru samskiptin á byrjunarreit við þær 
systur okkar þar. Hinn vinaklúbburinn
okkar er hollenskur frá bænum 
Alpehn aan den Rijn. Á síðast-
liðnum 20 árum hafa verið mikil 
og góð samskipti milli okkar og 
hollenskra systra okkar. Þær hafa 
komið í heimsókn til okkar fjórum 
sinnum á þessum tíma og við sótt 
þær heim þrisvar sinnum. Nokkrar 
af þeim hafa komið í öll skiptin og 
svo bætast alltaf ný andlit í hópinn og núorðið er þetta eins 
og við séum að hitta gamlar vinkonur svo vel erum við farnar 
að þekkjast. 
Það voru 14 hollenskar, hressar 
og kátar systur okkar sem mættu í 
Skagafjörðinn seinnipart nýliðins 
ágústmánaðar og dvöldu þær hjá 
okkur frá föstudegi til mánudags. 
Klúbbsystur skipulögðu þó nokkra 
dagskrá fyrir þessa daga sem varði 
frá morgni til kvölds. Tekið var á 
móti hópnum á föstudagskvöldi og 
gistu systurnar í heimahúsum hjá 
skagfirskum systrum. Á laugardags-
morgni voru konurnar sóttar á 
stórum björgunarsveitarbíl sem ók 
þeim fram að bænum Gilsbakka 
á Kjálka. Þaðan gekk hópurinn 
að Merkigili og sem leið lá niður í 
gilið og upp að sunnan en þetta er 

HEIMSÓKN
VINAKLÚBBS 

þó nokkuð brött leið og þótti sumum okkar hollensku systra 
nóg um en allar komust þó klakklaust yfir gilið. Þá lá leiðin 
áfram að bænum Merkigili þar sem skagfirskar systur buðu 
upp á kjötsúpu og tilheyrandi sem snædd var undir bæjar-
veggnum í veðurblíðu. Þá lá leiðin í heimsókn til klúbbsystur
okkar Evelyn Ýr sem sagði þeim frá íslenska hestinum og 
sýndi torfbæ sem reistur hefur verið á jörð þeirra hjóna. 
Næsti viðkomustaður var í hinni margrómuðu sundlaug á 
Hofsósi. Þá höfðum við ferðast frá innstu dölum Skagafjarðar 

og út í Hofsós og þennan dag var 
einstaklega gott veður og nutu þær 
hollensku þess svo sannarlega þar 
sem útsýnið á leiðinni frá Merki-
gili er einstakt. Á sunnudeginum 
hittust svo systur á Skörðugili hjá 
Ásdísi formanni og þaðan var lagt 
í bíltúr yfir í Húnavatnssýslu þar 
sem Blöndustöð var heimsótt og 
fyrirtækið Lagður einnig. Dag-

urinn endaði svo á kvöldverði í sumarhúsi sem Ingunn Ásdís 
ritari klúbbsins var svo elskuleg að lána okkur þessa kvöld-

stund. Á mánudagsmorguninn 
heimsóttu systur Gestastofu sút-
arans og verslunina Lotta K. 
á Sauðárkróki en bæði þessi 
fyrirtæki eru rekin af systrum í 
Skagafjarðarklúbbi. Að lokum var 
svo sest niður í Áshúsi í Glaumbæ 
þar sem snæddur var hádegismatur,
skyr með rjóma og nýtíndum 
bláberjum og rúgbrauð. Það voru 
sælar og kannski smá lúnar holl-
enskar systur sem við kvöddum á 
hlaðinu við Áshús eftir alveg yndis-
lega samveru í þrjá daga. 

Með systrakveðju 
f.h. Skagafjarðarsystra 
Kristjana Jónsdóttir 
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Landssambandsfundurinn var að þessu sinni haldinn í Varma-
hlíð í Skagafirði 22.-24. apríl 2016 í boði Soroptimistaklúbbs 
Skagafjarðar. Í stuttu máli sagt var fundurinn einstaklega 
ánægjulegur og kom margt til. Veðrið var eins og best var á 
kosið, bjartviðri, logn og allt að því 13 stiga hiti þegar best 
lét. Öll umgjörð fundarins var glæsileg. Fundaraðstaðan í 
Miðgarði rúmaði vel allan hópinn sem var á þriðja hundrað 
systur. Móttaka systra og veitingar voru afar höfðinglegar og 
allt skipulag og undirbúningur var til fyrirmyndar. 
Strax á föstudagskvöldið var boðið til hátíðar í Kakalaskálann 
sem er skammt frá Varma-
hlíð. Skálinn sem var reist-
ur árið 2012 tengist sög-
unni. Á þessum slóðum 
var Haugsnesbardagi
háður árið 1244, sá 
mannskæðasti á Sturl-
ungaöld. Þar börðust 
Sturlungar undir forystu 
Þórðar Kakala og Ásbirn-
ingar undir forystu Brands 
Kolbeinssonar sem féll. 
Þegar komið var inn í skálann biðu okkar afbragðs veitingar 
og hlýlegar móttökur systra. Mikið var sungið í skálanum að 
hætti Skagfirðinga og stiklað á stóru um sögu héraðsins. Tvær 
systur úr sveitinni um 8 og 12 ára sungu og spiluðu fyrir okkur
og bræddu hjörtu okkar gersamlega með fallegum söng og 
einlægri framkomu. Ekki má gleyma henni  „Maju móður-
systur“ sem spilaði á gítarinn sinn og söng eins og henni einni 
er lagið. Það var einhver hógvær gleði og notalegheit sem gerði 
þessa kvöldstund ógleymanlega .     
Laugadaginn 23. apríl mættu systur í Félagsheimilið í Miðgarði 

til fundar. Skráning gekk fljótt fyrir sig og systur gátu fengið sér 
kaffi og meðlæti áður en gengið var inn í salinn. Ásdís S. Sig-
urjónsdóttir formaður Soroptimistaklúbbs Skagafjarðar bauð 
systur velkomnar. Áður en fundurinn hófst var tónlistaratriði 
frá Tónlistarskóla Skagafjarðar. Fjórir ungir sveinar léku, ýmist 
hver fyrir sig eða saman, nokkur lög á harmoniku og gítar. 
Fyrsta lagið sem þeir tóku var „Skín við sólu Skagafjörður“ 
eftir Matthías Jochumsson, sem var mjög táknrænt því sólin 
yfirgaf okkur ekki allan tímann. Kvennakórinn Sóldís undir 
stjórn Helgu Rósar Indriðadóttur og við undirleik Rögnvaldar 

Valbergssonar söng nokkur lög eftir 
hádegismat.
Þóra Guðnadóttir, forseti lands-
sambandsins setti fundinn og fór 
með ljóð Vigdísar Einarsdóttur 
„Heyrið vorsins vængjaþytinn“.  
Ásdís S. Sigurjónsdóttir kveikti á 
kerti fyrir landsambandsfund sor-
optimista, Jónína Magnúsdóttir 
fyrir Soroptimistasamband Íslands, 
Ásgerður Kjartansdóttir fyrir Evrópu-
samband soroptimista og Harpa 

Hólmgrímsdóttir fyrir Alþjóðasamband soroptimista. Hvatn-
ingu og markmiði soroptimista var brugðið upp á skjá og lásu 
systur það saman sem var áhrifamikið. Forseti kveikti á kerti til 
minningar um þrjár systur sem hafa látist frá haustfundi 2015 
og minntist þeirra. Þetta voru þær Gerður Hjörleifsdóttir úr 
Reykjavíkurklúbbi, Helga Magnúsdóttir úr Húsavíkurklúbbi
og Solveig Eggertz Pétursdóttur úr Seltjarnarnesklúbbi. Þá 
hófst hin eiginlega dagskrá. Fundarstjóri var kosinn Mjöll 
Flosadóttir fyrrverandi forseti landssambandsins. Fundar-
ritarar voru Vilborg Lilja Stefánsdóttir og Margrét Loftsdóttir.

LANDSSAMBANDSFUNDUR 
SOROPTIMISTA 2016
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Þar sem allar skýrslur eru aðgengilegar á netinu kusu flestar 
systur að flytja annað hvort stuttan útdrátt úr skýrslum og/
eða fara aðeins út fyrir efnið með ýmsar hugleiðingar tengdar 
soroptimistum.
Þóra Guðnadóttir forseti kom í skýrslu sinni inn á eflingu og 
tengsl systra með innra starfi bæði innan klúbba og innan 
Landssambandsins. Hún lagði áherslur á að halda vel utan um 
nýjar systur og einnig þær sem eldri eru. Íslenskir soroptimist-
ar eru nú 605 talsins og hefur fjölgað um 35 systur á síðastlið-
num tveimur árum. Þóra kom víða við svo sem inn á verkefni
klúbba, ræddi um hlutverk Fregna, rifjaði upp heimsóknir 
sínar til klúbba, minntist á formannafundi, þríhyrninginn og 
vinnusmiðju sem var á síðasta haustfundi og verður líklega 
með svipuðu sniði í haust. Hún lýsti yfir ánægju með að nýr 
klúbbur, Soroptimistaklúbbur Tröllaskaga hefði séð dagsins 
ljós.  
Ekki gefst tækifæri til að fara yfir þær skýrslur sem fluttar voru 
en engu að síður gegna þær mikilvægum hlutverkum innan 
samtakanna og þær má finna á innri vef.
Að skýrslum loknum fóru fram kosningar. Sjálfkjörið var í öll 
embætti nema embætti varasendifulltrúa en Ragnheiður Gunn-
björnsdóttir var kosin næsti varasendifulltrúi. 
Ákvörðun um næsta Landssambandsfund var tilkynnt af 
Ingibjörgu Harðardóttur sem bar jafnframt kveðju frá for-
manni klúbbsins, Þórdísi Björnsdóttur.  Ingibjörg bauð systur 
velkomnar á næsta Landssambandsfund sem verður í umsjá 
Soroptimistaklúbbs Hóla og Fella. 

Dr. Hólmfríður Sveinsdóttir frá sprotafyrirtækinu Iceprotein 
á Sauðárkróki flutti mjög áhugaverðan fyrirlestur um fram-
leiðslu á fiskpróteini sem er framleitt m.a. úr sæbjúgum og 
fiskafskurðum. Þessi starfsemi fer fram í samvinnu við Fisk 
Seafood á Sauðárkróki. Hólmfríður hlaut hvatningarverðlaun 
sjávarútvegsins í apríl 2016 og segir í verðlaunaafhendingunni
að Hólmfríður sé öflugur frumkvöðull sem skapi tækifæri 
í heimabyggð. Hún hefur um skeið unnið að rannsóknum á 
heilsubætandi áhrifum fiskpróteins. Fyrirtækin Iceprotein og 
Protis hafa nýlega sett á markað nýja vörulínu undir nafninu 
AMINO: amino liðir, amino létt og amino 100%. 
Í fundarlok afhenti Þóra Guðnadóttir sem lætur af embætti
forseta Landssambandsins á haustfundinum, Laufeyju G. 
Baldursdóttur forsetakeðjuna og forsetanæluna en Laufey 
tekur við embættinu í haust. Tilkynnt var að Ragnheiður 
Ólafsdóttir Soroptimistaklúbbi Akureyrar yrði ritari.
Um kvöldið var mikil gleði í Miðgarði. Systur áttu saman yndis-
lega kvöldstund með dásamlegum veitingum, söng og dansi. 
Gunnar Rögnvaldsson og fjölskylda hans var með skemmtilega
og fjölbreytta söngdagskrá. Mörgum fannst hápunkturinn vera 
þegar sjálfur Geirmundur Valtýsson kom, söng og spilaði fyrir 
dansi og systur létu sannarlega ekki sitt eftir liggja og sungu og 
dönsuðu fram undir miðnætti. 
 Kristín Norfjörð
 Rannveig Thoroddsen
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Soroptimistaklúbbur Árbæjar hefur starfað í 36 ár. Fyrsti formaður klúbbsins var Kristín Sjöfn Helgadóttir og starfar hún 
enn af fullum krafti með okkur systrunum.
Aðalfjáröflunarleið klúbbsins okkar er svokallað vinkvennakvöld sem við höldum árlega í félagsheimili íþróttafélagsins 
Fylkis. Þetta kvöld bjóða systur vinkonum, systrum, mæðrum og öðrum venslakonum að koma og eiga skemmtilega 
kvöldstund saman. Afrakstur kvöldsins er notaður til að styrkja hin ýmsu málefni.
Undanfarin ár höfum við styrkt Ljósið, Miðstöð foreldra og barna, Styrktarfélagið Líf og nú síðast Dyngjuna, áfangaheimili 
fyrir konur sem hafa lokið áfengis- eða fíkniefnameðferð. Auk þess hefur klúbburinn ýmis föst verkefni  m.a. veitum við 
peningastyrki fyrir hver jól til bágstaddra í hverfinu okkar.

Gömul saga segir frá tveimur múrurum sem unnu alla ævi 
við að hlaða hús úr múrsteinum. Annar var spurður: ,, Hvað 
gerir þú ?“ Hann andvarpaði og svaraði: ,, Ég mæti hér á 
hverjum degi og set einn fjárans stein ofan á annan.“ Hinn 
var spurður sömu spurningar en svarið var allt annað. Augu 
hans leiftruðu þegar hann sagði stoltur: ,,Ég er listamaður og 
hef tekið þátt í að reisa margar fallegar byggingar. Ef ég hefði 
ekki lagt fram vinnu mína stæði ekkert af þessum húsum hér  
allt um kring.“ Boðskapur sögunnar er einfaldur, báðir menn-
irnir sögðu satt en viðhorfið var gjörólíkt.  
Sumir dagar eru verri enn aðrir og stundum ná erfiðleikarnir 
að beygja okkur – þó við brotnum ekki. Það sem mestu máli 
skiptir er að láta smámálin ekki ergja okkur og þegar erfið 

KVEÐJA FRÁ ÁRBÆJARKLÚBBNUM

Ýmis þemu eru á þessum kvöldum, síðast var hatta- eða hárskrauts þema.

Jákvæða hornið

BJÖRGUNARVESTIÐ 
verkefni banka á dyrnar - reyna þá að sjá ljósu punktana.  
Við höfum alltaf þetta val. Annars vegar jákvæða Pollíönnu-
leikinn eða neikvæða viðhorfið sem dregur úr okkur allan 
mátt. Hæfileikinn til að koma auga á björtu hliðarnar í þeim 
aðstæðum sem lífið býður upp á er án efa besti eiginleiki 
hverrar manneskju. Það er björgunarvestið sem við þurfum 
á að halda í lífsins ólgusjó. Það heldur okkur á floti þegar 
öldur áfalla og vonbrigða skella á okkur og bjargar okkur 
frá drukknun. 

Elfa Bryndís Kristjánsdóttir 
Sorpoptimistaklúbbi Húsavíkur og nágrennis. 


