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HVATNING SOROTIMISTA
Sýnum drenglyndi og verum einlægar í vináttu. 

Verum reiðubúnar til hjálpar og þjónustu.
Sýnum í verki skilning og friðarvilja. 

Setjum markið hátt og vinnum störf okkar 
með sæmd og ábyrgðartilfinningu.

 
MARKMIÐ SOROPTIMISTA
Að vinna að bættri stöðu kvenna
Að gera háar kröfur til siðgæðis 

Að vinna að mannréttindum öllum til handa 
Að vinna að jafnrétti, framförum og friði, 

með alþjóðlegri vináttu og skilningi.
 

SOROPTIMISTAR SKULU BEITA SÉR FYRIR:
Að veita þjónustu í heimabyggð, 
heimalandi og á alþjóðavettvangi

Að taka virkan þátt í ákvarðanatöku 
hvarvetna í þjóðfélaginu.

Ritnefnd, f.v. Þóra Kristín Magnúsdóttir, Drífa Skúladóttir, Gunnhildur 
Kristný Hafsteinsdóttir, Þórunn Hilma Svavarsdóttir og Vilborg Lilja 
Stefánsdóttir.

FRÁ RITSTJÓRN

Hér lítur dagsins ljós síðasta blað Fregna í umsjón okkar systra úr 

Snæfellsnesklúbbnum. Markmiðið var að það kæmist á vefinn okkar 

fyrir Haustfundinn. 

Enn einu sinni erum við minntar á það hvað tíminn er fljótur að líða. 

Það virðist svo ótrúlega stutt síðan við vorum að stíga fyrstu skrefin 

okkar í útgáfuferli jólablaðsins 2016, nánast óreyndar á sviði blaðaút-

gáfu, en með nokkuð skýra mynd af því hvernig við vildum standa að 

verkefninu. Við ákváðum í upphafi ferilsins að þema forsíðumynd-

anna yrði fossar í Snæfellsbæ og ljóð eftir konu af Snæfellsnesi yrði 

í hverju blaði. Ljúffengar uppskriftir hafa verið í öllum blöðunum og 

í þetta sinn er uppskrift frá Gilbakka, kaffihúsi í eigu Önnu Þóru for-

manns okkar. Við ákváðum að varpa kastljósinu á yngstu og elstu 

systur í íslensku samtökunum okkar og fengum góðar undirtektir hjá 

Sigrúnu Erlu Sveinsdóttur, Snæfellsnessklúbbi sem var þá yngsti

Soroptimistinn (vorblað 2017) og Aðalbjörgu Guðmundsdóttur, 

Reykjavíkurklúbbi sem var þá elsti Soroptimistinn (haustblað 2017). 

Meðalaldurinn í klúbbnum okkar lækkaði síðan enn frekar þegar 

Auður Kjartansdóttir gekk til liðs við okkur og því var tilvalið að fá 

hana til þess að kynna sig í lokablaðinu okkar. Við erum afar stoltar 

af öllum ungu og efnilegu systrunum sem við höfum eignast undan-

farin ár.

Samstarfið okkar í ritsstjórninni hefur verið ánægjulegt og gengið 

vel, þrátt fyrir að ýmsar óvæntar  hindranir hafi orðið á veginum. 

Efnisöflun hefur gengið nokkuð vel og gaman að fá skjót og jákvæð 

viðbrögð þegar leitað hefur verið eftir efni í blöðin. Viljum við nota 

tækifærið og þakka öllum þeim sem hafa sent efni í blaðið og hvatt 

okkur til dáða með ýmsum hætti. 

Haustblaðið í ár er fjölbreytt að vanda, umfjöllun um Landssambands-

fundinn, Norrænu vinadagana á Akureyri og Evrópska vinadaga í 

Hollandi. Einnig er skemmtileg endurminning frá Landssambands-

fundi sem var haldinn í Skagafirði 1999. 

Með þakklæti fyrir samfylgdina og góðum óskum til systra í Árbæjar-

klúbbi sem taka við keflinu af okkur. 

F.h. ritstjórnar

Vilborg Lilja Stefánsdóttir, ritstjóri

Kæra systir
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Nú hefur haustblaðið litið dagsins ljós og nýtt starfsár að 

hefjast. Á hverju hausti verða breytingar hjá okkur Sorop-

timistum nýjar stjórnir taka við og annað hvert ár byrja nýir 

formenn hjá klúbbunum með nýjar áherslur. Ný ritnefnd

tekur við Fregnum og spennandi verður að sjá hvernig 

næstu blöð þróast. Soroptimistaklúbbur Snæfellsness fær 

kærar þakkir fyrir vel unnin störf, sex flott blöð komin út 

samkvæmt samþykktum. Í tvö ár hafa fallegar myndir af 

fossum skreytt forsíður blaðanna og að sjálfsöðu var Bæjar-

fossinn í Ólafsvík í vetrarskrúða á fyrsta blaðinu, útgefnu 

jólablaði 2016.

Verðandi forseti, sem hefur starfað með forseta SIÍ í eitt ár, 

tekur við keflinu á haustfundi og verður forseti SIÍ næstu tvö 

árin. Undirritaður forseti SIÍ verður fráfarandi forseti og starfar

 áfram með forseta í eitt ár. Þetta fyrirkomulag þykir gott og 

hefur reynst vel.

Ég tel mikilvægt að við þekkjum samtökin okkar vel en 

hvernig lærum við að þekkja þau? Í klúbbnum mínum hef 

ég fengið að læra hvað Soroptimistasamtökin eru, fyrir hvað 

þau standa, hver markmið okkar eru og þar eru manns 

nánustu Soroptimistasystur.  Að hitta systur úr öðrum klúbbum

gefur manni aðeins aðra sýn, maður heyrir um önnur verkefni

og mismunandi uppbyggingu á fundum. Að hitta systur í 

öðrum löndum og læra um verkefni sem staðið er að um 

allan heim og fá að taka þátt í viðburðum þar sem systur 

koma frá ólíkum löndum er upplifun. Maður lærir mikið en 

það er þó lítið sem kemur á óvart því við vinnum allar að því 

sama og fræðslan sem fer fram er byggð á okkar sameigin-

Kæru systur

legu markmiðum. Við fræðumst líka með því að fylgjast með 

á vefsíðu okkar og öðrum vefsíðum samtakanna. Á efstu 

stiku á www.soroptimist.is eru „Tenglar“ þaðan getum við 

heimsótt níu heimasíður, Alheimssambandið og heimshluta-

samböndin fjögur og þar eru líka heimasíður Soroptimista 

Norðurlandanna. Það getur verið gaman og lærdómsríkt að 

gefa sér tíma og skoða það sem er á þessum síðum. En það 

sem stendur uppúr og hefur gefið mér mest er að kynnast 

þessum frábæru konum hér heima og erlendis og finna 

væntumþykjuna og gleðina. Við erum bestu systur.

Kæru systur, vonandi sjáumst við sem flestar á haustfundi á 

Laugarbakka 5.-7. október. Mikill undirbúningur er fyrir fund-

inn og hefur stjórn og embættismenn SIÍ lagt hart að sér til 

að allt takist sem best. Haustfundurinn er mikilvægur til að 

koma á framfæri upplýsingum og kynna starfsemi metnaðar-

fullra samtaka. Soroptimistar eru samtök kvenna sem vinna 

saman að því að mennta, styrkja og gera konum og stúlkum 

kleift að bæta líf sitt. Nánari upplýsingar um fundinn eru í 

nýjasta (og síðasta) forsetabréfi mínu og á vefnum

 www.Soroptimist.is.

Megi Soroptimistastarfið gefast ykkur vel og njótið þess að 

vera til.

Að lokum þakka ég öllum fyrir gott og gefandi samstarf og 

góð kynni síðustu tvö ár.

Laufey Guðrún Baldursdóttir
Forseti Soroptimistasambands Íslands 2016-2018
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Í 112. tbl. Fregna (vor 2017, bls 5) er sagt frá “sögubekkjum”

sem Soroptimistaklúbbur Snæfellsness hefur komið fyrir 

á fjórum stöðum í Snæfellsbæ. Til þess að gefa gleggri 

mynd af verkefninu birtum við eftirfarandi texta. Sá fyrsti 

er við alla bekkina, en hinir við hvern þeirra fjögurra sem 

nánar er getið um hér fyrir neðan.

SÖGUR Á SETBEKKJUM

Soroptimistahreyfingin hefur frá upphafi haft það að mark-

miði að láta gott af sér leiða og vera málsvari kvenna um 

víða veröld. Samtökin eiga sér langa sögu en þau voru stofn-

uð árið 1921. Fyrsti 

klúbburinn hérlendis

var stofnaður 

árið 1959 af átján 

stórhuga konum 

sem flestar voru 

frumkvöðlar í sínum 

störfum.

Soroptimistaklúbbur

Snæfellsness var 

stofnaður 9. nóvem-

ber 1991. Eitt af 

verkefnum klúbb-

sins er að halda 

á lofti sögum um 

konur og stúlkur. Við fengum Anton Ingólfsson til að smíða 

fjóra trébekki sem hafa þann tilgang að minna á sögu á hver-

jum stað. Fyrir nokkrum árum fékk klúbburinn skógræktar-

reit til umráða í Tröð á Hellissandi. Á sumardaginn fyrsta árið 

2013 gaf klúbburinn trébekk í Tröð með frásögnum af konum 

sem sóttu sjóinn frá Dritvík og fleiri verstöðvum á Snæfells-

nesi fyrr á öldum. Sæmundur Kristjánsson tók saman þessar

frásagnir. Þann 16. september 2014 afhenti klúbburinn 

trébekk við Hvalsá í Ólafsvík. Ottó Árnason, einn af stofn-

félögum Ungmennafélagsins Víkings, beitti sér fyrir því að 

gerð var stífla í Hvalsá. Þannig byrjaði sundkennsla í Ólafsvík. 

Þann 14. apríl 2015 vígði klúbburinn bekk við Lýsulaugar. Þar 

má lesa um heita ölkelduvatnið á Lýsuhóli og sögu þessa 

baðstaðar allt frá landnámsöld. Í ágúst 2015 var síðasti bekk-

urinn tekinn í notkun og er staðsettur í kirkjugarðinum á Hell-

num. Þar er Helgu Halldórsdóttur frá Dagverðará minnst og 

lesa má ljóð eftir hana og barnabarn hennar, Ólínu Gunn-

laugsdóttur frá Ökrum.

BEKKJAKYNNING
STORIES ON BENCHES

Soroptimists are women in professions 

and business who work together at lo-

cal, national and international levels to 

educate, empower and enable women 

and girls with an aim to improving their 

lives. Soroptimists have addressed 

women’s issues in their communities and beyond since So-

roptimist International was founded in 1921. Today, we are a 

strong international network of some 75,000 women, who 

are powerful and effective advocates of women’s and girls’ 

rights.

SJÓKONUR Á 

ÁRASKIPUM 

Frásagnir af sjósókn á 

fyrri öldum greina flestar 

frá afrekum karla.

Konur voru ekki síður 

liðtækir sjómenn þess 

tíma, það má glögglega 

sjá af slysfarasögum og 

fleiri heimildum. Fáein 

dæmi verða nefnd hér.

Veturinn 1809 varð það 

slys í Dritvík að skip fórst í lendingu. Þremur skipverjum var 

bjargað og voru þar tvær konur. Þessar konur voru Guðný 

Pálsdóttir, (d. 1847) dóttir formannsins, og Þuríður Jónsdóttir, 

(d. 1858) vinnukona Ebenesers Þorsteinssonar sýslumanns. 

Guðný var til sjós eftir þetta og fórst út af Vatnabúðum í Eyrar-

sveit.

Þuríður átti langan sjómannsferil. Hún réði sig ekki í vist 

nema að fá loforð um að vera send í verið, eða svo segir 

séra Friðrik Eggerz um Þuríði Jóndóttur og lagskonu hennar

Kristínu Halldórsdóttur (d. 1872) en þær voru vinnukonur 

hans í Akureyjum og reru á hans vegum í Dritvík áratugum 

saman.

Árið 1820 fórst annað skip í Dritvík þar voru þrjár konur um 

borð: Guðrún Jónsdóttir, Anna Hákonardóttir og Sigríður 

Guðmundsdóttir, Sigríður komst lifandi úr þessu slysi.

Þrjár konur eru nefndar í áhöfn skipa sem fórust árin 1842 og 

1863 við Öndverðarnes og Gufuskála.

Þórunn Jónsdóttir í Holtskofa á Brimilsvöllum var formaður 
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á sexæringi tvítug að aldri og var for-

maður frá Völlum í þrjátíu ár. Munn-

mæli herma að Þórunn hafi sumar 

vertíðir einungis haft konur í áhöfn. 

Hún var aflasæl en úr hófi ölkær og 

hélst illa á fjármunum. Hún dó á Hauka-

brekku í Fróðárhreppi árið 1872.

Eins eru til sagnir um Halldóru Ólafs-

dóttur í Flatey. Hún varð formaður inn-

an við tvítugt og var oft með konur 

einar í áhöfn. Hún reri frá Oddbjarnar-

skeri samtímis bræðrum sínum og 

aflaði oft betur en þeir.

Í eyjabúskap ólust konur upp við 

skipstjórn líkt og akstur bifreiða nú til 

dags, sumar voru afburðasjómenn og 

heppnar við stjórn.

Guðrún Jónsdóttir (1822-1906) bjó í 

Firði á Múlanesi. Henni þótti sjaldan 

ófært á sjó. Maður nokkur kom á nesið

og bað um flutning út í Hergilsey en 

enginn vildi flytja hann því veður var 

vont. Guðrún spurði hvort hann væri 

sjóhræddur. Hann svaraði neitandi. 

„Þá skal ég reyna,“ sagði hún og fór 

þessa leið fram og aftur með tvær 

unglingsstúlkur og pilt sér til hjálpar.

Samantekt: Sæmundur Kristjánsson

SUNDLAUGIN Í HVALSÁNNI

Ungmennafélagið Víkingur í Ólafsvík 

var stofnað 14. október 1928. Ottó 

Árnason, þá næstum tvítugur að aldri, 

var einn af stofnfélögunum og fyrsti 

ritari hins nýja félags. Hann sá þörfina 

fyrir sundkennslu í Ólafsvík og lagði til 

að gerð yrði stífla í Hvalsána sem er 

skammt innan við þorpið. Með styrk 

úr ríkissjóði, sveitarsjóði og sýslusjóði 

ásamt sjálfboðaliðastarfi félaganna 

varð þessi hugmynd hans að veruleika.

Steyptur var veggur þvert yfir ána og 

árið 1930 fór fyrsta sundkennslan 

fram og var Ottó fyrsti sundkenn-

arinn. Þetta framtak þótti mikið fram-

faraspor í byggðarlaginu.

„THE SWIMMING POOL“ IN THE 

RIVER

Umf. Víkingur ( Viking, the Sport club 

in Ólafsvík) was founded 14th Octo-

ber 1928. Ottó Árnason, then almost 

twenty years old, a founder-member 

and the first secretary of the new club 

saw the need for swimming instruc-

tion in Ólafsvík and recommended a 

dam to be built in the river Hvalsá. 

With financial backing of the National 

Treasury and the local community his 

idea became reality. A concrete wall 

was built across the river and in 1930 

the first swimming lessons were held 

there and Ottó was the first instruc-

tor. This was regarded as a great ad-

vancement for the community.

STURLUNGA SAGA - ÚR ÞORGILS 

SÖGU SKARÐA:

Það var einn dag er Þorgils reið til 

Lýsuhvolslaugar að skemmta sér og 

fylgdarmenn hans með honum. Þar 

bjó Vestar Torfason. Jóreiður var 

kona hans. Hún var væn. Þeir Þorgils 

stigu af baki við sundlaug. Jóreiður 

var þar fyrir og þó klæði. Þorgils tók 

í hönd henni og glensaði við hana. 

Þetta sér Vestar og hljóp að heiman 

og til vopna þeirra og tekur eitt sverð 

og bregður og hleypur upp að laugin-

ni. Og er fylgdarmenn sjá það hlaupa 

þeir upp og taka Vestar og vilja hrekja

hann og tóku af honum sverðið. En 

er Þorgils sá þetta hleypur hann til 

og biður þá eigi hrekja hann „því að 

hann er maður að vaskari þótt hann 

vildi hefna svívirðu sinnar er hann 

hugði honum væri ger þótt hér væru 

eigi þau efni í. En legg ekki hug á 

það Vestar að eg vilji nokkura þá 

hluti eiga við konu þína að hún sé þá 

verri kona en áður. En fyrir raun þína 

vaska vil eg gefa þér öxi þessa.“ Og 

skildu þeir að því (Þorgils saga skarða 

1988: 619-620). Heimild: Þorgils saga 

skarða. 1988. Sturlunga saga, bls. 

570-627. Ritstjóri Örnólfur Thorsson. 

Svart á hvítu, Reykjavík.

ÖLKELDUVATNSLAUGIN

„Þarna ætti að rísa upp heilsumiðstöð,

ekki einungis fyrir landið heldur 

nálæg lönd, vestan hafs og austan, 

þar sem hraðasligað fólk og hálf-

brjálað og náttúrulaust eftir áratuga 

þátttöku í lífsgæðakapphlaupinu, 

gæti ekki einungis endurheimt heilsu 

sína að meira eða minna leyti, heldur 

kjark og náttúru, og breyst aftur í 

nokkurn veginn eðlilegar manneskjur,

svo fremi sem þess er þá nokkur 

kostur. Sá undramáttur, sem forfeður 

okkar klæddu í gervi Bárðar gamla 

Snæfellsáss býr enn þarna í umhverf-

inu, og hjálpar þeim, er til hans leita, 

ekki síður en forðum.“ (Þórður frá 

Dagverðará 1973: 98) Heimild: Þórður 

frá Dagverðará. 1973. Mannleg 

náttúra undir jökli. Loftur Guðmunds-

son skráði. Örn og Örlygur, Reykjavík.

Í textanum sem er við bekkinn á Hell-

num er tveimur ljóðskáldum undir 

Jökli gefið orðið, þeim  Helgu Hall-

dórsdóttur frá Dagverðará og Ólínu 

Gunnlaugsdóttur, barnabarni Helgu. 

Textinn um Helgu og ljóð sem hún 

orti birtist í 112. tbl. Fregna, en hér 

birtist textinn um Ólínu ásamt ljóði 

eftir hana..



SOROPTIMISTASAMBAND 
ÍSLANDS6

Ólína Gunnlaugsdóttir er fædd árið 1962 og hefur alltaf búið 

á Ökrum á Hellnum. Hún hefur unnið flest hefðbundin störf 

í landbúnaði, sjávarútvegi og ferðaþjónustu. Hún á nú og 

rekur Samkomuhúsið á Arnarstapa. Þar er fjölbreytt menn-

ingarlíf allt árið um kring. Árið 2000 gaf hún út geisladisk 

sem heitir einfaldlega Ólína. Þar syngur hún og spilar eigin 

ljóð og lög, m.a. þetta hér:

Hleinin 

Í hleininni var hlúð að bát 

sem hlaðinn kom að landi, 

ef aldan var þeim eftirlát 

og ekkert varð að grandi. 

Er klöppina yfir kæna dróst, 

kjölurinn særði steininn. 

Ummerki, það enn er ljóst, 

sem öldruð geymir hleinin 

Þarna út tók afa minn 

sem oft við brimið háði 

baráttu um bátinn sinn 

er barðist fyrir láði.

Sitja varð hans sonur hjá 

er sunnan brimsins löður, 

hjálparvana honum frá 

hrifsaði gamlan föður.

Menn hafa til sjávar sótt 

síðan fyrr á öldum 

Dæmdir verið um dimma nótt 

og dáið á beði köldum. 

Brotið hafa bátinn sinn 

er bjargið kaus þeim mæta 

og leyfði ekki lendingin 

lagi þeim að sæta.

En þrátt fyrir að þungur sjór 

oft þreytti sterkar hendur, 

línuafli og lúða stór 

í lokin eftir stendur. 

Soðning þegar sultur að 

svarf, í litlum kofa. 

Og gleðin við að gefa það 

sem Guð þeim vildi lofa. 

Það fjölgaði heldur betur í Soroptimistaklúbbi Keflavíkur á dögunum þegar tíu nýjar systur gengu

 í klúbbinn. Þessi góði liðsauki á eftir að styrkja klúbbinn svo um munar ásamt því að lækka 

meðalaldurinn.

Það er engin nýlunda að klúbbar geri gangskör í að fjölga systrum og ákváðu Keflavíkurkonur að 

byggja á góðri reynslu þeirra sem það hafa gert. Á vordögum var fjölda kvenna boðið á fund til að 

kynna sér starfsemi Keflavíkurklúbbsins og kynnast systrum í klúbbnum. 

Í þessari fyrstu atrennu voru tíu nýjar systur teknar inn á fyrsta fundi klúbbsins þann 11. september sl. 

Systrum mun fjölga enn frekar í vetur og er bara tilhlökkun að styrkja og efla klúbbinn með þessum 

hætti. Fjöldi systra er nú 37 og standa vonir til að klúbbsystur verði um eða yfir 50 talsins áður en 

vetrarstarfi lýkur.

Keflavíkurklúbbur fjölgar um 
rúmlega þriðjung

Á myndinni má sjá systurnar tíu ásamt for-

manni klúbbsins. Standandi f.v. Súsanna 

Björg Fróðadóttir formaður, Guðrún Sig-

ríður Jóhannesdóttir, Kolfinna Njálsdóttir, 

Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Sigrún Gróa 

Magnúsdóttir, Aðalheiður Hilmarsdóttir 

og Sigurbjörg Sigurðardóttir. Sitjandi f.v. 

Inga Brynja Magnúsdóttir, Arna Hrönn 

Sigurðardóttir, Jónína Steinunn Helgadót-

tir og Bjarnfríður Bjarnadóttir.
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Ó, DÝRA LÍF Innsetning Jónínu Guðnadóttur, listamanns (og 

Soroptimista), í vitanum á Malarrifi 30. júní - 2. september 

2018  var opin daglega frá kl. 12.00–16.30. Að sögn Ragn-

hildar Sigurðardóttur framkvæmdastjóra Svæðisgarðsins 

Snæfellsness (og Soroptimista), sem hélt utan um verkefnið, 

tókst vel til. Ekki er hægt að segja til um nákvæman fjölda

gesta, en gestabækur hreinlega spændust upp í sumar og 

vitaverðir sumarsins töldu sig flestir hitta yfir 100 gesti á 

hverjum degi. Hugmyndina að verkefninu áttu Hollvina-

samtök Þórðar frá Dagverðará og átti stjórn félagsins fund 

með Svæðisgarðinum Snæfellsnesi s.l. haust. Vinnuhópur var 

stofnaður. Svæðisgarðurinn sem er farvegur fyrir samstarf á 

Snæfellsnesi sótti um styrk í verkefnið í Uppbyggingarsjóð 

Vesturlands og til menningarnefndar Snæfellsbæjar. Þaðan 

kom fjármagn sem fékk hjólin til að rúlla. Aðrir helstu sam-

starfsaðilar voru Vegagerðin sem ber ábyrgð á vitanum og 

vitavarðarhúsinu á Malarrifi, og Þjóðgarðurinn Snæfells-

LISTVIÐBURÐUR Í MALARRIFSVITA 
- sumarið 2018

jökull. Ekki má svo gleyma vitavörðunum en auglýst var eftir 

vitavörðum til að passa vitann og listsýninguna. Stór hluti So-

roptimistasystra á Snæfellsnesi voru vitaverðir í sumar. 

Viðbrögðin voru einstaklega ánægjuleg og var nánast slegist 

um dagana. Jónína setti upp glæsilega innsetningu í vitann, 

með innblæstri frá hafinu, ströndinni og umhverfinu á Malar-

rifi. Vitar eru einstakt sýningarrými, í þessu tilfelli byrjar sýningin 

undir sjávarmáli og endar í fuglum himinsins á efsta palli. Á 

opnunarhátíðinni söng karlakórinn Heiðbjört í vitanum og 

þar er mjög góður hljómburður.

Það er alveg ljóst eftir sumarið að gestir og heimamenn á 

Snæfellsnesi hafa mikinn áhuga á listviðburði sem þessum og því að 

fá að komast inn í vita og skoða hann. 

Hér á eftir kemur útdráttur úr bæklingi sem gefinn var út í tilefni 

sýningarinnar. Textinn er eftir Reyni Ingibergsson:

Einn af glæsilegustu vitunum á Íslandsströndum er Malarrifsviti á 

Snæfellsnesi. Hann nýtur sérstakrar friðunar. Fyrst var reistur viti á 

Malarrifi árið 1917 en núverandi viti var reistur 1946. Hann er tæplega 

24 metra hár og ljóshúsið er úr eldri vitanum. Að baki Malarrifsvita er 

Snæfellsjökull en segja má að Jökullinn hafi þjónað hlutverki vita allt 

frá landnámi Íslands kringum árið 874. Síðasti vitavörður bjó á Malarrifi 

til 1994. Hann heitir Pétur og forfeður hans hétu Pétur í marga ættliði. Í 

sögu landnámsmannsins Bárðar Snæfellsáss segir frá hálftröllinu Sval 

sem stalst til þess að skera sér hval sem rak þarna á land. Þessu undi 

Bárður illa og tókust þeir á sterklega í glímu sem endaði með því að 

Bárður hryggbraut Sval og var hann síðan urðaður í mölinni.

Öldum saman var róið til fiskjar frá Malarrifi, en lendingin þótti erfið 

og hættuleg. Margt er að skoða við lendinguna, ekki síst malar-

dyngjurnar beggja vegna, þar sem svart hraunið er orðið að smáum 

steinvölum eftir núninginn af sjávarbriminu. Frábærar gönguleiðir eru 

út frá Malarrifi, bæði að Lóndröngum og Svalþúfu og í gagnstæða átt 

að Djúpalónssandi og Dritvík. Þá er vert að koma við í litlu húsi við 

lendinguna – sem kallað er Salthúsið. Þar er að finna merkilega sýningu

um mannlífið og lífsbaráttuna á Malarrifi gegnum aldirnar. Sýninguna 

gerðu nemendur í Lýsuhólsskóla (sem er deild í Grunnskóla Snæfells-

bæjar), litlum sveitagrunnskóla á sunnanverðu Snæfellsnesi. Á Malar-

rifi er Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull með gestastofu, þar sem finna má 

mikinn fróðleik um stórbrotna náttúru undir Jökli. Sumir segja að hvergi

 sé fallegra að horfa til Snæfellsjökuls en frá Malarrifi.
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Ég heiti Auður Kjartansdóttir og er 

fædd 23. ágúst 1991. Foreldrar mínir 

eru Kjartan Páll Einarsson, fyrrum 

útibússtjóri Arion banka og Dagný 

Þórisdóttir, skrifstofustjóri. Ég á tvær 

systur, eina eldri, Önnu Jónu og eina 

yngri, Hildi Björgu. 

Ég er fædd í Reykjavík en uppalin í 

Stykkishólmi. Í Hólminum stundaði 

ég íþróttir, tónlistarskóla og aðrar 

tómstundir af miklum krafti. Tími eftir 

grunnskóla og síðar fjölbrautaskóla 

var því fullskipaður meðal annars af 

körfubolta, sundi, frjálsum íþróttum, 

píanó- og söngnámi og á sumrin eyddi 

ég miklum tíma á golfvellinum í Stykkis-

hólmi. 

Ég útskrifaðist úr Grunnskólanum í 

Stykkishólmi með árganginum á undan

mér þar sem ég fór á milli bekkja, 

beint úr 7. bekk í 9. bekk. Ég kláraði 

stúdentspróf af náttúrufræðibraut frá 

Fjölbrautaskóla Snæfellinga á þremur 

árum og útskrifaðist þaðan vorið 2009. 

Í kjölfarið fluttist ég til Kaupmannahafnar

í tæpt ár þar sem ég fór og starfaði sem 

EVS sjálfboðaliði á skrifstofu hjá ISCA, 

alþjóðlegum æskulýðs- og íþrótta-

samtökum. Ég fór sem sjálfboðaliði 

í gegnum Evrópu unga fólksins, EVS 

sjálfboðaliðar er verkefni sem styrkt er 

af Evrópuráðinu sem veitir ungu fólki 

tækifæri til að kynnast starfsháttum 

og menningu í öðrum Evrópulöndum. 

Þessi tími hjá ISCA var mjög skemmti-

AUÐUR KJARTANSDÓTTIR
legur og lærdómsríkur en þar  kom 

ég meðal annars að skipulagningu á 

námsskeiðum fyrir annað ungt fólk 

í Evrópu. Að auki fékk ég tækifæri til 

ferðast um Evrópu og sækja náms-

skeið og fyrirlestra.

Eftir þetta lá leið mín til Reykjavíkur 

þar sem ég stundaði lögfræðinám við 

Háskóla Íslands og útskrifaðist ég með 

meistaragráðu í lögfræði vorið 2016. 

Samhliða meistaranáminu og eftir 

það starfaði ég í útibúi Sýslumannsins 

á Vesturlandi í Ólafsvík. Nú starfa ég 

sem fjármálastjóri hjá Fiskmarkaði 

Íslands og hef gert síðan í janúar 2017.

Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á 

félagsstörfum og hef ég ekki langt að 

sækja hann. Foreldrar mínir, sem eru 

mínar helstu fyrirmyndir, voru virkir 

þátttakendur í félagsstörfum og hafa 

verið í stjórnum ýmissa félaga. Ég hef 

gegnt ýmsum félagsstörfum, var til 

dæmis gjaldkeri Nemendafélags FSN 

og formaður Ungmennaráðs UMFÍ á 

árunum 2008-9 og sat í stjórn Snæ-

fríðar - félags ungs fólks á Snæfells-

nesi árið 2014. Þá var ég varamaður í 

fræðslunefnd og umhverfis- og skipu-

lagsnefnd í Snæfellsbæ árin 2014-

2018. Í maí síðastliðnum náði ég kjöri 

sem bæjarfulltrúi og sit því í bæjar-

stjórn Snæfellsbæjar ásamt því að vera 

varaformaður umhverfis- og skipu-

lagsnefndar. 

Unnusti minn er Pétur Pétursson, 

sjómaður, og erum við búsett í Ólafsvík 

með strákana okkar tvo, Pétur, fæddur 

í júlí 2015 og Rúrik, fæddur í apríl 2018. 

Pétur, unnusti minn, ólst upp á Malar-

rifi og Arnarstapa. Foreldrar hans eru 

Lovísa Olga Sævarsdóttir og Pétur 

Pétursson. Pétur, sonur minn, er sjö-

undi Péturinn í beinan karllegg. Pétur 

minn útskrifaðist með fjórða stigs skip-

stjórnarréttindi og fyrsta stigs vél-

stjórnarréttindi úr Stýrimannaskólanum

árið 2006 og starfar nú sem sjómaður 

hjá föður sínum á Bárði SH 81.  

Dagarnir hjá mér eru ekki hefðbundnir 

þessa dagana þar sem ég er í fæðingar-

orlofi með einn tæplega hálfs árs gaur. 

Dagarnir eru því flestir þannig að Pétur 

fer á sjóinn áður en við hin vöknum. 

Ég kem svo Pétri syni mínum á leik-

skólann, eyði þeim stundum sem Rúrik 

er vakandi með honum og sinni öðrum 

verkefnum á meðan hann sefur, eins 

og heimilisverkum, bæjarmálum og 

vinnunni minni, en ég er í hlutastarfi 

með fæðingarorlofinu. Um klukkan 

16 förum við Rúrik og sækjum stóra 

bróður á leikskólann og eftirmið-

dagurinn einkennist af gæðastundum 

með strákunum heima eða útivið og 

heimsóknum til fjölskyldu eða vina. 

Því næst er það að elda kvöldmatinn, 

eiga góða stund við eldhúsborðið með 

fjölskyldunni og koma strákunum í 

háttinn. Eftir að allt er komið í ró finnst 

mér gott að geta sest niður fyrir framan 

sjónvarpið, tek jafnvel upp prjónana 

og á rólega stund fyrir svefninn. 

Ég heyrði fyrst af Soroptimistaklúbb-

num fyrir um það bil sex árum síðan í 

gegnum tengdamóður mína, Lovísu, 

en hún hefur verið meðlimur í Soropti-

mistaklúbbi Snæfellsness síðan 2001. 

Ég heillaðist strax af markmiðum 

klúbbsins og var því glöð þegar mér 

var boðið að koma og halda erindi um 

muninn á því að vera í skráðri sam-

búð og í hjónabandi á fundi hjá þeim 

veturinn 2017. Þegar Lilja bauð mér á 

fund um haustið sama ár þá þurfti ég 

ekki að hugsa mig tvisvar um áður en 

ég þáði boðið. Ég var svo formlega 

tekin inn í klúbbinn á síðasta jólafundi 

ásamt vinkonu minni Þorbjörgu Erlu 

Halldórsdóttur, lögreglukonu.

Yngsta systirin
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Brátt eru liðin tvö ár frá því að ég sýndi það hugrekki að taka að 

mér formennsku í Soroptimistaklúbbi Akraness. Þá hafði ég starfað 

með klúbbnum síðan síðla árs 2014, þannig að ég var blaut á bak 

við bæði eyrun en ég er vön að taka áskorunum. Sá eiginleiki er oft 

jákvæður en hefur sínar skuggahliðar eins og gengur og gerist með 

flesta okkar kosti. Ég ákvað að sinna starfinu af kostgæfni, sýna 

djörfung og dug og vera góð fyrirmynd. 

Í formannsstarfinu felast mörg tækifæri og áskoranir í mínum huga. 

Spennandi var hvort mér sem  formanni lánaðist að útdeila verkefnum,

að hafa yfirsýn og stýra klúbbnum af festu, áreiðanleika en jafn-

framt gefa nægt rými fyrir kæti og þá hleðslu, sem systrasamfélag 

af þessum toga á að rúma. Ég vildi koma til dyranna eins og ég er 

klædd og vera fyrirmynd um slíkt. Ég held að á stundum geti fram-

hleypna ég virkað dálítið ógnvekjandi og feimna og ófullkomna ég 

getur hæglega dottið í stjórnsemi og tekið að sér að halda í alla 

spotta og þannig verið reynsluþjófur og gengið langt á eigin orku-

tank í hamhlaupinu. 

Þegar á reyndi nýttust kostir mínir og brestir ágætlega og ég sleppi

formannstaumnum fegins hendi, vitandi það að ég dansa áfram 

uppi á sviðinu. Ég verð varaformaður næstu tvö árin með spennandi 

þætti á minni könnu; verkefnastjórn, fjáröflun og boðun. Þekking 

mín úr formannssætinu mun gagnast sérdeilis vel sem stoð við ný-

jan formann. Það hlutverk veitir mér færi á að æfa mig í að sleppa 

aðeins tökunum á ofstjórn og minnka þannig hættuna á að ég fái 

sigg í lófana af áreynslu og tæmi orkutankinn. 

Árin tvö hafa liðið ótrúlega hratt og hef ég þegar skrifað pistla í 

Fregni um einhver af þeim spennandi verkefnum sem klúbburinn 

FEIMIN, FRÖKK, FRAMHLEYPIN EÐA FÍFLDJÖRF?

Sigríður Kristín Gísladóttir 
formaður Akranessklúbbs 2016-2018

Formennskan:

hefur haft í brennidepli. Þetta árið var stærsta viðfangsefnið fólgið 

í því að halda utanum Landssambandsfundinn, sem haldinn var hér 

á Akranesi í lok apríl. Þar kom enn á ný í ljós sá ofurkraftur sem 

leysist úr læðingi þegar margar konur koma saman. Það sem ég er 

glöð og stolt af því að tilheyra Soroptimistahreyfingunni og vera í 

þeim öfluga 41 systra hópi sem er Soroptimistaklúbbur Akraness. 

Látum myndirnar sem Ingibjörg Óskarsdóttir klúbbsystir mín tók, 

tala af stemmingunni á Landssambandsfundinum.
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Norrænir vinadagar voru haldnir á Akureyri daga-

na 22. - 23. júní 2018 undir yfirskriftinni ,,Our En-

vironment and Energy - using it without losing it“..

Þátttakendur voru um 200 talsins. Soroptimistar 

og gestir frá átta löndum. 

Dagskráin hófst með móttöku í Flugsafni Íslands á föstu-

dagskvöldinu.  Bryndís Björg Þórhallsdóttir formaður 

Soroptimistaklúbbs Akureyrar og ráðstefnustjóri bauð gesti

velkomna og flutti ávarp. Ýmsir aðrir  tóku líka til máls.  

Boðið var upp á mjög flottar veitingar og um alla þjónustu 

sáu eiginmenn Akureyrarsystra. Í lok frábærs kvölds voru 

gestir keyrðir heim í Metan-strætó í boði Akureyrarbæjar.

Laugardagurinn var bjartur og fagur eins og öll helgin. 

Ráðstefnan hófst í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri  kl. 

9.30 á laugardeginum með fallegri athöfn í umsjón Laufeyjar

G. Baldursdóttur forseta Landssambandsins. Aðalumfjöllunar-

efnið voru umhverfismál út frá sjálfbærri orkunýtingu og 

verndun náttúrunnar og mikilvægi þess að konur taki þátt. 

Einnig var fjallað um mannréttindabaráttu í þágu kvenna.

Ráðstefnan hófst með fyrirlestrum þeirra  Mariet Verhoef-

Cohen alþjóðaforseta Soroptimista og Renötu Trottmann 

Probst Evrópuforseta. Mariet fjallaði um verkefni hennar 

sem alþjóðaforseta “Women, Water and Leadership“ og 

Renata fjallaði um ákall hennar sem Evrópuforseta “We 

stand up for women“ sem snýst um mannréttindabaráttu 

NORRÆNIR VINARDAGAR Á AKUREYRI
í þágu kvenna. Þau sem á eftir komu voru Guðmundur Sig-

urðsson framkvæmdastjóri Vistorku á Akureyri, hann sagði 

frá stefnu, aðgerðum og lausnum Akureyrarbæjar á sviði um-

hverfis- og orkumála.  Birgitta Stefánsdóttir sérfræðingur á 

sviði sjálfbærni hjá Umhverfisstofnun, hún talaði um skugga-

legt neyslumynstur okkar íbúa á Vesturlöndum.  Brynhildur 

Davíðsdóttir prófessor í umhverfis- og auðlindafræðum við HÍ 

flutti afar fróðlegt erindi um sjálfbæra orkunýtingu á Íslandi.        

Rakel Guðmundsdóttir stjórnmálafræðingur,  áhugakona um  

umhverfismál, talaði um mikilvægi þess að allir leggi sitt af 

mörkum og taki þátt í umhverfismálum.  Auður Nanna Baldvins-

dóttir viðskipta-þróunarstjóri hjá Landsvirkjun sagði frá Félagi 

kvenna í orkumálum en hún er þar stofnfélagi.  Fida Abu Libdeh

iðn- og tæknifræðingur og framkvæmdastjóri GeoSilica,  

fyrirlestur hennar bar yfirskriftina ,,From Waste to Value“  

Talaði hún um baráttu sína til að komast til mennta. Fida fluttist

til Íslands frá Palestínu 16 ára gömul og hefur vakið athygli.  

Guðrún Bergmann rithöfundur og heilsumarkþjálfi fjallaði um 

áhrif umhverfisins á heilsu. 

Dagskrá Norrænna vinadaga lauk svo  með hátíðarkvöldverði 

í Hofi  með skemmtilegri dagskrá, góðum mat og  dansi fram 

á nótt.  Þetta voru  alveg frábærir dagar og fyrirlesararnir allir 

mjög athyglisverðir. Nánari umfjöllun um Norrænu vinadagana

má finna inná vefnum okkar www.soroptimist.is.

Drífa Skúladóttir 
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Hiltrud Hildur Guðmundsdóttir fæddist 29. júlí 1935, hún lést 28. ágúst síðastliðinn.  Hildur var 

lærður verkmenntakennari frá Stuttgart.  Árið 1965 flutti hún  ásamt eiginmanni sínum, Guðmundi 

Ó. Guðmundssyni til Íslands.  Árið 1971 settust þau hjón að á Akranesi og kenndi hún lengst af við 

Fjölbrautaskóla Vesturlands Akranesi.  Hún var ein af stofnendum Soroptimistaklúbbs Akraness 

árið 1983 og gaf honum starfskrafta sína af heilum hug.  Hildur „okkar“ var mikill soroptimisti.  Hún 

var formaður klúbbsins á árunum 1986-1988 og gegndi auk þess ýmsum störfum bæði fyrir klúbbinn

og landssambandið okkar.  Í okkar huga var Hildur ávallt hvetjandi, leiðbeinandi og hrósandi.  Um-

hverfismál voru henni hugleikin og var hún iðin við að miðla okkur fróðleik á því sviði.  Einnig voru 

heilbrigðismál og listir í miklum metum hjá henni.  Að leiðarlokum minnumst við systur, í Soropti-

mistaklúbbi Akraness,  Hildtrud Hildar með virðingu og þökk.

Andlát

Gilbakki stendur við þjóðveg 54, nánar tiltekið á 

Hellissandi. Um er að ræða kaffihús sem opnaði

í byrjun júní s.l. og er rekið af Önnu Þóru Böðvars-

dóttur, formanni Soroptimistaklúbbs Snæfells-

ness. Lúðvík Smárason, eiginmaður Önnu Þóru 

teiknaði og smíðaði húsið frá grunni. Kaffihúsið 

hefur verið vel sótt frá opnun, bæði af ferða-

mönnum og heimafólki. 

DÖÐLU- 
OG ÓLÍFUPESTÓ

Uppskrift

DÖÐLU- OG ÓLÍFUPESTÓ 
1 bolli steinselja, smátt söxuð

1 bolli brotnar kasjúhnetur, saxaðar

1 bolli döðlur, saxaðar

2 hvítlauksrif, kramin eða smátt söxuð

1 lítil krukka fetaostur í olíu

1 krukka rautt tómatpestó

Allt sett saman í skál og hrært saman. 

Best að geyma í nokkra klukkutíma í kæli.

Gott er að byrja með 1 dl af steinselju, kasjúhnetum og döðlum

(í fyrstu uppskrift), en best er að gera nóg af þessu hnossgæti

Í boði 
Gilbakka Kaffihúss 
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Nokkrar systur úr Snæfellsnes-
klúbbi fóru á vordögum í átthaga-
fræðiferð í Þjóðgarð Snæfells-
ness með samkennurum sínum.
Átthagafræði er ein af þeim 
greinum sem kenndar eru við 
grunnskóla Snæfellsbæjar og 
því nauðsynlegt að kennarar 
auki þekkingu sína markvisst 
á grenndarsamfélaginu. Því 
var ákveðið að ganga eina af 
fjölmörgum gönguleiðum innan 
þjóðgarðsins. 

Margar og fjölbreyttar gönguleiðir eru 

í og við Þjóðgarðinn Snæfellsjökul, og 

ættu allir að geta fundið leið við sitt 

hæfi. Sumar þeirra eru stikaðar eða 

merktar og flestar er auðvelt að rata. 

Hægt er að tengja gönguleiðirnar 

saman á ýmsan hátt. Vert er að hafa 

í huga að lítið er um yfirborðsvatn í 

þjóðgarðinum, því er nauðsynlegt að 

hafa með sér eitthvað að drekka þegar 

lagt er í göngu. Ein þessara göngu-

leiða er leið, sem er hluti af Efstaveg 

og liggur hún í fjallsrótum jökulsins. 

Áður fyrr lágu fjölfarnar þjóðleiðir um 

svæðið undir Jökli og eru tvær þeirra

enn mikið notaðar, þó ekki sem 

þjóðleiðir heldur sem skemmtigöngur, 

enda landslag með eindæmum fallegt. 

Á Arnarstapa skipt-

ust vegir. Efri vegurinn lá um ofanvert 

Hellnahraun fyrir ofan Laugarhöfuðið 

ÁTTHAGAFRÆÐIFERÐ Í 
ÞJÓÐGARÐ SNÆFELLSNESS

og bæina Laugarbrekku, Miðvelli og 

Dagverðará. Þaðan svo undir Háa-

hrauni Háahraunsgötuna svonefndu 

yfir Dranga- og Beruvíkurhraun. Síðan 

vestan undir jöklinum í norður fyrir 

ofan Beruvík og þaðan inn í Ingjalds-

hólssókn. 

Háahraunsgatan er víða ágætlega 

vörðuð og auðgengin og var það sá 

hluti sem við gengum. Sú leið er 4 

km og gengur upp með Háahrauni og 

að Purkhólum. Ein varðan þar heitir 

Prestsvarða. Ásgrímur Vigfússon 

hleður þessa vörðu 1781-1785, þegar 

hann er prestur í Hellnasókn og situr 

í Einarslóni og þjónar kirkjunni þar og 

á Laugarbrekku.

Einhvern tímann þegar hann var á leið 

til messu á Laugarbrekku mun hann 

hafa gleymt helgisiðabókinni, sendi 

fylgdarmanninn eftir henni en sjálfur 

dundaði hann sér við að hlaða vörðu-

na á meðan hann beið.  

Fáir prestar íslenskrar kirkju hafa 

verið jafnumdeildir um sína daga og 

Ásgrímur Vigfússon Hellnaprestur 

(1758-1829). hann var kallaður Ás-

grímur illi af fjandmönnum sínum en 

þeir voru án alls vafa hálfu fleiri en 

vinir hans. Virðist Ásgrímur hafa haft 

alveg sérstakt lag á að vekja hatur og 

óvild sóknarbarna sinna. Tvisvar

missti hann hempuna en tókst í bæði 

skiptin að endurheimta kjól og kall en 

12 árum ævinnar þurfti hann að verja 

í það vafstur, sem því fylgdi. Nálega 

öllum heimildum ber þó saman um að

hann hafi verið vel að sér gjör bæði til 

munns og handa. Hann var listaskrifari 

og samdi m.a. biskupasögur, 

búsýslumaður mikill og hlaut oft 

verðlaun fyrir jarðabætur, ekki síst 

túngarðahleðslu. Hann var allra manna

hagastur á tré og járn og silfursmiður 

mikill. Hann smíðaði timburstofur í 

Hítardal og á Staðarstað, skip og báta 

smíðaði hann eftir eigin teikningu, 

gróf fyrir brunnum á Laugarbrekku 

og í Brekkubæ á Hellnum. Hann hjó 

brunn í bergið fyrir ofan lendinguna 

við Hellnasand, þar sem aldrei hafði 

áður vatn fengist og er hann kallaður 

Ásgrímsbrunnur. 

Við beygðum út af stígnum við Vatn-

shelli enda gott aðgengi þar fyrir bíla 

og við vorum óskaplega fegnar að 

komast inn í þurra og hlýja rútuna.

Vatnshellir er hraunhellir í 

suðurhlíðum Purkhólahrauns. Hellir-

inn er talinn vera um 5-8000 ára 

gamall. Vatnshellir er um 200 m langur

og þar er hátt til lofts og vítt til veggja. 

Hellirinn hefur verið gerður aðgengi-

legur með hringstiga en umferð um 

hann er aðeins leyfð með leiðsögn. 

Við mælum að sjálfsögðu með að 

enda ferð um Prestagötuna með 

leiðsögn um hellinn. 

Fyrir þær sem vilja vita meira um 

hvernig hraunhellar eins og Vatns-

hellir myndast látum við stuttan 

fræðihluta fylgja. Hraunhellar mynd-

ast meðan hraunið rennur og það er 

enn að storkna og kólna. Þeir verða 

til þegar kvika tæmist úr lokaðri 

hraunrás, þegar hraunhella lyftist eða 

þegar kvika sígur undan storknuðu 

yfirborði. Nokkrir stórir dropasteinar 

hafa myndast í hellinum sem hafa 

verið lagfærðir eftir skemmdir.

Þórunn Hilma Svavarsdóttir
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Það voru sex íslenskir soroptimistar frá fjórum klúbbum sem héldu til Hollands þann 

13. september síðastliðinn, að taka þátt í hátíðarhöldunum. Hafdís Karlsdóttir stjórnar-

meðlimur í SI var einnig þátttakandi í vinadögunum. Klúbburinn Alpen an den Rijn 

sem er vinaklúbbur Skagafjarðar notaði tækifærið og hélt upp á afmæli klúbbsins 

síns á sama tíma og gerði úr helginni mikla hátíð. Systur úr Alpen an den Rijn klúbb-

num hafa verið duglegar að heimsækja Ísland og eignast þar vini, buðu þær okkur 

sérstaklega og dvöldum við fyrstu nóttina á hóteli einnar klúbbsystur. Þar snæddi 

stór hluti klúbbsins kvöldverð með okkur.  Daginn eftir var farið með okkur um sveitir

landsins og margir fallegir og áhugaverðir staðir skoðaðir. Enduðum við á fallegu 

sveitahóteli utan við Leeuwarden, þar sem vinadagarnir fóru fram. þar komu einnig 

fimm systur úr vinaklúbbi Alpen klúbbsins frá Þýskalandi og skemmtum við okkur 

vel saman.  Sjálfa vinadagana sóttu yfir 500 systur frá 16 þjóðlöndum og var boðið 

upp á fjölbreytta dagskrá. Að morgni  laugardagsins voru mjög áhugaverð erindi 

m.a. erindi Mariet Verhoef-Cohen um verkefni alþjóðaforseta í Kenía, Búlgaríu og 

Malasíu. Í eftirmiðdaginn var boðið upp á gönguferðir og bátsferðir um þessa fallegu

borg sem er menningarborg Evrópu 2018. Auk þess var í ráðstefnuhöllinni boðið 

upp á tónlistaratriði, tískusýningar og vinnustofur þar sem unnið var með bæði leir 

og ull. Það verður aldrei ofsagt hversu mikilvægar slíkar ferðir eru til að styrkja 

vinaböndin og hnýta ný.

FERÐ Á EVRÓPSKA VINADAGA 
- og 90 ára afmæli hollenska sambandsins
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Sem fulltrúi Soroptimistaklúbbs 

Húsavíkur og nágrennis á landsfundi

sem fram fór í Skagafirði 16. – 18. apríl 

1999 skrifaði ég skýrslu og gerði grein 

fyrir á klúbbfundi á Húsavík stuttu

síðar. Við nýlega tiltekt í gömlum 

gögnum fann ég þessa frásögn mína 

af ferðalaginu á landsfundinn fyrir 19 

árum. Svo skemmtilega vildi til að laugar-

daginn 1. september sl. var haustfund-

ur norðan- og austanklúbbanna hald-

inn á Sauðárkróki. Við fórum þangað 

átta systur frá Húsavík og nágrenni,  

hafði ég gulnuðu blöðin með til að 

lesa upp á haustfundinum ef tækifæri 

gæfist. Svo varð og var gaman að 

rifja upp þetta eftirminnilega ferðalag 

og skemmtilega samveru. Laufey G. 

Baldursdóttir forseti var á fundinum 

og fannst skýrslan eiga erindi í Fregnir, 

hef því sett á blað glefsur úr skýrslunni 

sem hér birtast.

Að þessu sinni vorum við aðeins þrjár 

frá Húsavík og nágrenni sem höfðum 

skráð okkur til þátttöku, Halla Lovísa 

Loftsdóttir verðandi forseti Landssam-

bandsins og við Guðrún Aðalsteinsdóttir

(Gurrý), fulltrúar. 

Ferðin vestur í Skagafjörð hófst um 

hálf þrjú föstudaginn 16. apríl með því 

að við Hallgrímur maður minn sóttum 

Gurrý og lögðum af stað til Akureyrar 

í veg fyrir systur á Akureyri, sem við 

ætluðum með vestur. Veður var ekki 

sem best á Húsavík þegar við ókum 

af stað en við vorum viss um að birta 

mundi til við Heiðarendann sunnan við 

Húsavík, þar skiptir svo oft um veður. 

Ekki rættist ósk okkar en við lifðum í 

voninni. Við Tjörn í Aðaldal tókum við 

Höllu Lovísu upp í. Þokkalega bjart var 

nú um stund en smátt og smátt fór að 

verða erfiðara að sjá nokkuð milli stika.

Þegar komið var í Ljósavatnsskarð fór

okkur ekki að lítast á blikuna, einn 

bíll yfirgefinn í brekkunni austan í 

Víkurskarði, stór flutningabíll með tengi-

vagn kominn út í snjóskafl, en við 

héldum samt áfram í von um betra

veður. Það er skemmst frá því að segja

að ferðin til Akureyrar tók rúma tvo 

tíma, jeppinn fór útaf einu sinni vestan-

vert í Víkurskarðinu. Nokkrir ungir 

menn hjálpuðu til við að koma bílnum 

aftur upp á veg og tókst með harðfylgi

að koma okkur alla leið til Akureyrar.

Þar biðu fimm Akureyrarsystur á 

tveimur bílum og héldum við af stað 

vestur í Skagafjörð. Nú gekk miklu 

betur og var veður mjög gott að okkar 

mati, þó fór skyggni að daprast þegar 

komið var í Blönduhlíðina. Þegar við 

komumst í Varmarhlíð rúmlega sjö 

kom í ljós að sunnankonur voru ekki 

komnar en væntanlegar á tveimur rút-

um. Við ákváðum að fá far með þeim 

út á Hofsós, þar sem skoða átti Vestur-

farasafnið og taka þátt í skemmti-

dagskrá þeirra Skagafjarðarsystra í 

Pakkhúsinu á Hofsósi. Veður tók enn 

að versna og ekki árennilegt að fara 

til Hofsóss en sumar að sunnan, að 

talið var, tóku ekki annað í mál en að 

halda ótrauðar áfram í stað þess að 

Skagafjarðarsystur kæmu með veit-

ingar og skemmtiatriði í Löngumýri,

þar sem við áttum að gista. Úr varð að 

brotist var til Hofsóss og loks komið 

þangað um klukkan tíu um kvöldið. 

Þá var alveg ófært rútunum að Vestur-

farasafninu og urðu konur að klöng-

rast niður snarbratta snjóskafla til að 

komast í Pakkhúsið. Þar var aldeilis 

frábærlega tekið á móti okkur með 

ljúfum veitingum undir harmoniku-

spili ungra sveina sem kölluðu sig 

Fimmkallana. Sigríður soroptimisti, 

forstöðumaður byggðasafnsins að 

Glaumbæ fræddi okkur um Guðríði 

Þorbjarnardóttur, minnti okkur á tengsl 

hennar við Skagafjörð og benti okkur 

á lesefni um hana , m.a. í Eyrbyggju og 

Grænlendingasögu. Forstöðumaður 

GLEFSUR ÚR MINNINGAKISTUNNI  
- Eftirminnilegur landsfundur í Skagafirði árið 1999
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Vesturfarasafnsins, Valgeir Þorvalds-

son, sagði okkur einnig frá safninu 

sem skoða átti og afhenti ég Valgeiri 

gjöf til safnsins frá Björgu Friðriksdóttur,

systur okkar á Húsavík. Í pakkanum 

voru margar bækur sem fjalla um 

Vestur-Íslendinga og líf þeirra í nýjum 

heimkynnum.

Það var óskaplega gott að fá glæsi-

legar veitingar sem þarna voru fram 

bornar, allt heimafengið hráefni eins 

og flatbrauð og hangikjöt, hveitikökur 

og reyktur lax, hákarl og brennivín, og 

kæfa og síld á rúgbrauði. Var þessu 

rennt niður með alls konar drykkjum, 

meira að segja hörðustu bindindis-

konur létu sig hafa það að fá brennivíns-

tár út í kaffið til að fá hlýju í kroppinn. 

Ferðin til baka gekk þokkalega og var 

gott að komast í náttstað í Löngumýri 

um kl. eitt um nóttina. 

Á laugardeginum hafði veður að mestu 

leyti gengið niður og vorum við mættar 

á fundarstað í Fjölbrautaskólanum á

Sauðárkróki um kl. níu. Um 120 konur 

voru mættar á fundinn þrátt fyrir 

veðurlagið. María Lóa Friðjónsdóttir

formaður Skagafjarðarklúbbsins 

bauð okkur velkomnar, tónlistarfólk 

úr héraði skemmti okkur, þrjár stúlkur 

léku á flautur og karlmaður á óbó.  

Síðan tóku við aðalfundarstörf og var 

„illa gaman“ að vera Húsavíkursystir 

þegar Halla Lovísa,  frambjóðandi 

okkar til forsetaembættisins, kveikti 

á kerti fyrir Landssambandið.  Martha 

Hildur Richter var röggsamur fundar-

stjóri og braut upp hefðbundin fundar-

störf með því að lesa skemmtileg ljóð 

eftir börn og unglinga milli þess sem 

skýrslur voru fluttar. Eftir hádegishlé 

var komið að kosningum, rann Halla 

Lovísa mjúklega inn í forsetaembættið 

og var vel fagnað. Fyrsti varaforseti var 

kosin Guðný Hinriksdóttir í Árbæjar-

klúbbi. Systir okkar, Auður Gunnars-

dóttir var kosin varasendifulltrúi.

Í þessum pistli sleppi ég nánari lýsingu 

á aðalfundarstörfum sem er all ítarleg 

í frumskýrslu minni en gríp aftur niður í 

lok fundarins:

Forsetinn, Lilja Guðlaugsdóttir Akra-

nesi, flutti svo lokaorð og þakkaði 

þeim sem úr stjórn ganga, Snjólaugu 

Sigurðardóttur, Þórunni Hafstein og 

Salóme Þorkelsdóttur (var fjarveran-

di). Fundurinn hafði gengið það vel að 

tími gafst til að spjalla saman fram að 

stundinni hjá Hitaveitu Skagafjarðar, 

þar sem okkur var boðið upp á hitave-

itudrykk úr holu 12, sjálfrennandi rom-

mtoddý sem bragðaðist vel í sumum 

munnum en miður í öðrum. Eftir ágæta

stund í dælustöðinni var tími til að 

skreppa í Löngumýri og slaka aðeins 

á fyrir kvöldið sem í vændum var og 

þvílíkt kvöld!

Vorum mættar um kl.  átta í fordrykkinn,

dregið var um sæti þannig að létt var 

að blanda geði við aðrar en nánustu 

systur. Við hvern disk voru tvær gjafir, 

náttúruleg sápa sem ein heima-

systranna bjó til og næla úr fiskroði og 

refahárum sem klúbbsystur höfðu

unnið handa okkur öllum. Veislusalurinn

var fagurlega skreyttur sjávarfangi 

allskonar og fjörusteinum og netadræsum,

því sjávarréttir voru á boðstólum. Það 

er skemmst frá því að segja að kvöldið 

var mjög skemmtilegt, tíu ára afmælis 

Skagafjarðarklúbbsins var minnst og 

skammaðist ég mín fyrir að hafa ekki 

munað eftir þessu en ákvað frekar að 

þegja en vera að afsaka gleymsku, 

því það kom í ljós að stofndagurinn 

var ekki fyrr en í lok maí. Ingunn Sig-

urðardóttir stiklaði á stóru gegnum 

tíu árin á mjög skemmtilegan hátt. 

Glæsileg ung kona söng klassísk lög 

við undirleik ungrar dóttur einnar 

Skagafjarðarsystur við mikinn fögnuð 

okkar. Matur var sérlega góður og 

fengum við m. a. að smakka Barra, 

hlýsjávartegund sem veiðist í Suðurhö-

fum en er um þessar mundir ræk-

taður í eldisstöð á Sauðárkróki. Undir 

borðum sungu Álftagerðisbræður, ein 

Skagafjarðarsystra er gift einum þeirra 

og taldi Ásdís á Skörðugili veislustjóri 

að nú værum við systur búnar að ei-

gnast mága í Skagafirði og bað okkur 

um að rækta þau fjölskyldubönd vel 

hér eftir!. Þeir bræður sungu eins og 

englar við mikil fagnaðarlæti. Var meira

að segja blístrað í salnum, nokkuð sem 

ég hef aldrei heyrt fyrr á kvenna-

skemmtun. Urðu bræður að taka 

auka- og aukalög. Ekki gerðu þær 

Skagafjarðarsystur það endasleppt því 

ein systirin steig fram og söng vinsæl 

dægurlög á fjórum tungumálum.  Leið 

kvöldið fljótt í góðum félagsskap og 

var því gott að leggjast á koddann í Löngu-

mýri eftir viðburðaríka daga. Heim kom-

umst við klakklaust því heldur betra

veður var á sunnudeginum og má segja

að þá hafi sólin skinið glatt í Skagafirði. 

Þetta er landsfundur sem seint mun 

gleymast. 

                                                                                                             

Björg Sigurðardóttir 

Soroptimistaklúbbi Húsavíkur og 

nágrennis
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Það þarf meiri kjart til að segja satt en ljúga,

sjáfstraust til að efast, er aðrir trúa,

djörfung til að mæla gegn múgsins boðun,

manndóm til að hafa eigin skoðun.

Það þarf viljastyrk til að lifa eigin ævi,

einurð til að forðast heimsins lævi,

visku til að kunna að velja og hafna

velvild, ef að andinn á að dafna.

Þörf er á varúð víðar en margur skeytir.

Víxlspor eitt oft öllu lífi breytir.

Þá áhættu samt allir verða að taka 

og enginn tekur mistök sín til baka.

Því þarf magnað þor til að vera sannur maður,

meta sinn vilja fremur en fjöldans daður,

fylgja í verki sannfæringu sinni,

sigurviss, þó freistingarnar ginni.

Höf. Árni Grétar Finnsson
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