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Myndina tók Mats Wibe Lund og er hún birt með góðfúslegu leyfi hans. 
Eiginkona hans Arndís Ellertsdóttir, var stofnfélagi í Árbæjarklúbbnum og 
tók virkan þátt í starfi hans þar til hún lést árið 2015. 

Umbrot og hönnun blaðs: Gígja Ívarsdóttir - gigja@kompanhonnun.is
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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, frá vinstri:  María Karlsdóttir, Guðný Hinriksdóttir,  Kristjana 
Jónsdóttir ritstjóri, Svanfríður Hjaltadóttir, Eiríka Ásgrímsdóttir og 
Sigrún Arnardóttir.

Kæru systur

Það er okkur Árbæjarsystrum mikill heiður að fá 
að ritstýra Fregnum en við tókum við boltanum frá 
Snæfellsnessystrum sem stýrt hafa blaðinu með 
mikilli röggsemi.
Við munum fylgja braut fyrirrennara okkar að hluta 
en móta blaðið að okkar hugmyndum.  Umhverfis-
mál eru okkur hugleikin og mun sjást þess merki í 
blöðunum. Umræður þessa dagana eru um hvort 
banna eigi plastpoka eður ei, nota einnota drykkjar-
rör eða margnota. Velta má fyrir sér hvort það gæti 
kannski verið farsælt að draga speki þeirra
gömlu vinkvenna, nýtni og nægjusemi fram en 
hún hefur ekki átt upp á pallborðið meðal margra 
síðustu árin.

Undirbúningur þessa fyrsta blaðs var okkur mjög 
lærdómsríkur og hlökkum við til vinnslu næstu 
blaða. Í blaðinu er fjölbreytt efni úr ýmsum áttum. 
Forsetinn á sinn fasta sess í blaðinu, kynnt er 
nýjung sem er sýndaraðild í klúbbi, frásögn er af 
verkefni alheimsforseta og sagt frá óvenjulegu ævi-
starfi systur í Hallormsstað. Haustfundinum á 
Laugarbakka er gerð góð skil, við kynnumst jóla-
haldi á afskekktri eyju í Breiðafirði, heimsókn til 
Afríku og áhugaverðu verkefni Húsavíkursystra.

Viljum við þakka öllum þeim sem lögðu fram efni í 
blaðið og hvetjum ykkur til senda okkur greinar og 
annað efni í næstu blöð.

Nú þegar þetta er skrifað eru jólaljós farin að kvikna 
víða með fyrirheitum um það sem koma skal. 
Jólahald hefur breyst mikið á síðustu áratugum en 
grein Elínar, systur okkar í Árbæjarklúbbnum um 
bernskujól sín vitnar einmitt um það.  Spenning-
urinn fyrir jólunum hefur þó ekki minnkað, einkum 
hjá smáfólkinu og megum við ekki gleyma að njóta 
þeirra. 

Við sendum ykkur, kæru systur og fjölskyldum 
ykkar, bestu óskir um gleðileg  jól og farsældar á 
nýju ári. 

Með systrakveðju,  
Ritnefndin

Frá ritnefnd
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Kæru systur

Aðventan nálgast óðfluga með öllu sem henni tilheyrir. Fyrir flesta 
er þetta tími heimsókna, tónleika, kyrrðarstunda með fjölskyldu og 
vinum, en einnig tími þar sem minningar hlaðast upp, bæði góðar og 
erfiðar. En hvað er notalegra en að hitta vini og fjölskyldu og undir-
búa jólin með bakstri eða setjast niður við kertaljós og skrifa jólakort 
til vina nær og fjær,  hvort sem þau fara í gegnum tölvuna eða á hinn 
hefðbundna hátt. Við skulum muna eftir að senda vinaklúbbum okkar 
út um heim góðar óskir.

Það er mikið að gerast hjá Soroptimistum um allt land. Við lestur 
árskýrslna frá liðnu ári finn ég þennan kraft svo áþreifanlega. Nú bir-
tast einnig í auknum mæli frásagnir af fjáröflunarverkefnum á vefnum. 
Þessi leið til upplýsinga gefur okkur einstakt tækifæri til að taka þátt í 
því sem aðrir klúbbar landsins eru að styrkja og einnig fáum við ef til 
vill hugmyndir að nýjum verkefnum. Endurgerð vefsins mun einnig 
auka aðgengi og gagnsæi. Það er þakkarvert hve tæknikonur okkar 
eru og hafa verið öflugar og unnið óeigingjarnt starf við að gera efni 
samtakanna aðgengilegt á tölvutæku formi í gegnum tíðina.
Tengingin við Evrópu er að aukast jafnt og þétt, þar sem óskað er eftir 
samstarfi systra. Veffundir og vefnámskeið eru haldin um hin ýmsu 
efni svo sem um samstarf og styrkingu kvenna og klúbba. Þetta er 
nokkuð sem gaman verður að fylgjast með og taka þátt í. 

Soroptimstar á alþjóðavísu leggja nú meiri áherslu á að segja frá eða 
boða það sem þeir eru að styrkja um allan heim og er það vel. Hafdís 
Karlsdóttir, aðstoðarverkefnastjóri SI er einmitt í slíku hlutverki. 
Það er sannarlega mikið ánægjuefni hve blómlegt starf klúbbanna er 
og hve mikill fjöldi kvenna hefur gengið til liðs við samtök okkar að 
undanförnu. En munum, að það geta komið erfið ár inn á milli og þá er 
um að gera að leita ráða. Við erum í þessu saman, gleðjumst þegar vel 
gengur og styrkjum hver aðra þegar á þarf að halda.

Ég óska ykkur öllum kæru systur og fjölskyldum ykkar gleðilegrar 
aðventu og jólahátíðar og gæfuríks komandi árs. Ég hlakka til sam-
starfsins á nýju ári og megi það efla okkur í leik og starfi.   
     
Ingibjörg Jónasdóttir
Forseti SIÍ 2018-2020

Lýsi ykkur lífsins sól
ljós á veginn skíni.
Gefist öllum gleði um jól
gæfan aldrei dvíni.
                Vigdís Einarsdóttir

Ingibjörg Jónasdóttir
Forseti SIÍ 2018-2020
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Women, Water & Leadership er verkefni alþjóðaforseta 2017-2019. Verkefnið er eina
alþjóðaverkefnið þar sem Soroptimistar alls staðar að úr heiminum taka höndum saman 
til stuðnings við konur sem eru í þörf fyrir aðstoð okkar.
Þrjú verkefni eru þegar komin á fulla ferð; Mwihoko konur í Kenya, WeWash í Búlgaríu og Hreint vatn fyrir dreifbýlið í Malasíu. 
Einnig er undirbúningur hafinn við fjórða verkefnið sem verður í Sulawesi í Indonesíu við uppbyggingu eftir jarðskjálftann og 
flóðbylgjuna sem urðu þar í lok september. Þessi verkefni eiga það öll sammerkt að það eru Soroptimistar sem annað hvort 
halda utan um verkefnið að öllu leyti eða eiga stóra aðkomu að þeim. Þetta eru jafnframt verkefni sem munu halda áfram eftir að 
sjóður alþjóðaforseta hættir að styrkja þau og þau munu því halda áfram að gefa af sér. Án aðkomu og fjárhagslegs stuðnings frá 
klúbbmeðlimum gætum við ekki stutt við bakið á þeim mörgu konum sem þörf hafa á stuðningi okkar. 

Verkefni alþjóðaforseta

ENGLAND:
Aðventudagatal er útbúið þar sem á hverjum degi frá 1.- 24. 
desember er minnt á notkun vatns og verðmæti þess með 
texta og upphæð. Dæmi: Greiddar eru 100 kr. fyrir hvert 
skipti sem farið er í sturtu; 50 kr. fyrir hvern kaffibolla 
sem drukkinn; 100 kr. ef eldhúsborðið er þrifið; 500 kr. ef 
þvottavélin er notuð; 50 kr. fyrir hvern drukkinn drykk. Hver 
klúbbfélagi fær eitt dagatal sem hún fyllir inn í og leggur svo 
saman upphæðina sem safnaðist á aðventunni. Á janúarfundi 
fær gjaldkeri klúbbsins peningana frá klúbbsystrum og leggur 
þá inn á reikning hjá Landssambandinu fyrir forsetaverkefnið.

EVRÓPA:
Hjá sumum klúbbum mæta konur með litla gjöf á desember-
fundinn til að gefa hver annarri. Í ár var ákveðið að kaupa 
enga gjöf, konur gefa sambærilega upphæð í forsetaverkefnið.

BANDARÍKIN:
Konur hafa útbúið dúkkur skreyttar með Soroptimistmerkinu 
og boðið þær upp t.d. á vinkvennakvöldi eða jólafundi.
Einnig hafa þær útbúið bútasaumsteppi og/eða prjónað og 
boðið upp til styrktar forsetaverkefninu.

Enginn einn getur gert allt en allar getum við gert eitthvað
Markmiðið er að safna 350.000 pundum en nú þegar hafa 
160.000 pund safnast þannig að betur má ef duga skal.

Hafdís Karlsdóttir
Kópavogsklúbbi

Hér eru nokkrar hugmyndir um hvað 
klúbbar gera til að safna fé:
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Haustið 2016 átti ég þess kost að fara til 
Vestur-Afríku, nánar tiltekið til Sierra 
Leone, eða Ljónafjalla eins og landið 
myndi heita á íslensku.  Tilgangur 
ferðarinnar var að sjá ný heimkynni 
systur minnar, sem býr þar og starfar, 
ásamt börnum og eiginmanni. Það er 
sagt að annaðhvort líkar manni við 
Afríku eða ekki og er ég ein af þeim sem 
smitaðist af Afríkuveikinni - þ.e. ég féll 
kylliflöt fyrir landinu og ekki síst fólkinu 
sem býr þar.  

Landið er lýðveldi, en var áður nýlenda 
Breta, eða frá 1808 til 1961. Á tímum 
þrælasölu var landið aðal bækistöð 
þrælaútflutnings, enda liggur landið að 
Atlantshafi og hafnaraðstaða er góð.  
Frjálsir þrælar komu til baka, aðallega 
frá Bretlandi seint á 18. öld og tóku sér 
búsetu. Þeir stofnuðu höfuðborgina 
Freetown – Frjáls bær. Þar búa um 16 
þjóðarbrot og eru flestir múslimar, en 
um fjórðungur er kristinn. Í dag lifa allir 
í sátt og samlyndi, bæði trúarhópar og 
þjóðarbrotin, en á árunum 1991-2002 
geisaði þar blóðug borgarastyrjöld. 
En það er ekki það eina sem hefur 
hrjáð fólk í þessu landi. E-bólan var 
mjög skæð á þessum slóðum og létust 
fjölmargir. Meðalaldur íbúa er um 43 
ár og í heimsókn minni sá ég einungis 
ein eldri hjón allan tímann. Ungbarna- 
og mæðradauði er mjög hár, eða með 
því hæsta í heiminum, ásamt Líberíu 
sem liggur suður af Sierra Leone og 
Fílabeinsströndinni.

Ég ákvað að láta eitthvað gott af mér 
leiða í ferðinni og í samvinnu við for-
varnarsamtökin Blátt áfram heimsótti 

Sierra Leone
ÁHUGAVERT FERÐALAG TIL

ég grasrótar-forvarnarsamtök, skóla, 
fátækrahverfi og munaðarleysingja-
heimili. Í heimsóknum mínum færði 
ég börnum og fullorðnum ljós frá Blátt 
áfram og skiptist á hugmyndum um 
forvarnir.    

Það er ótrúlegt að sjá hvað fólkið er 
brosmilt og lætur sér margt nægja sem 
við teljum okkur varla boðlegt. En landið 
er gjöfult og þar ætti að vera blómlegt en 
sökum þess hve inniviðir eru máttlausir, 
gengur illa að nýta þessar auðlindir. 
Útsjónarsemi íbúanna er mögnuð, allt 
er notað, engu hent.  Mig langar að 
nefna eitt dæmi. Verið var að laga loftið 
í húsinu sem ég bjó í. Plötur voru teknar 
úr loftinu, settar út fyrir og nýjar settar 
í staðinn. Daginn eftir sá ég að verið var 
að flytja brotin úr plötunum út af lóðinni 
og það næsta sem ég sá var að þær voru 
nýttar til að fylla upp í holur í götunni. 
Þar sem ég sá margt sem betur mætti fara 
með utanaðkomandi hjálp hef ég kynnt 
mér ýmis verkefni sem við Soroptimista-
systur gætum svo auðveldlega stutt við 
og er ég meira en tilbúin að koma og 
kynna fyrir öðrum systrum hin fjölmörgu
verkefni sem eiga beint erindi við okkar 
markmið og ekki síst heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna. Má þar nefna 
verkefni tengd vatni, menntun, heilsu-
gæslu, fæðingarhjálp og fleira og fleira.

Nokkrir nemendur með ljós. Tveir litlir strákar, 8-9 ára, 
sem ekki eru í skólanum, komu og stilltu sér upp við 
hliðina á mér og biðu þolinmóðir. Auðvitað fengu þeir 
líka ljós. En það var eins og ég hefði þar með opnað inn 
í almenning í fjárréttum. Rétt eftir að þessi mynd var 
tekin, komu 2-300 önnur börn hlaupandi alls staðar 
frá að fylgjast með mér. Ég deildi út ljósum þangað til 
allt var búið. Þessi skólabörn eru heppin að vera í skóla. 
Skólinn er rekinn af góðgerðarstofnun, en foreldrar 
þurfa að borga sem svarar 1500 kr. á ári fyrir börn sín 
en ekki hafa allar fjölskyldur efni á því.  Skólavörur, 
laun kennara, ein máltíð á dag og skólaföt eru innifalin 
í árgjaldinu.

Þarna er nýja vinkona mín. Hún á forláta saumavél, 
fótstigna og leynist þarna inni á bak við mig. Hún sýndi 
mér hvernig hún gæti notað ljósið til að þræða og sauma 
lengur fram á kvöld. Með þeim 11 ljósum sem fór inn á 
þetta heimili, var hægt að sauma 1 klst. lengur á dag.  Á 
þessu heimili búa 2 fullorðnir og 2 börn. Börnin í þessu 
þorpi í Goderich ganga ekki í skóla. Nýlega var opnað 
baðhús og salerni, þar sem börn, óléttar konur og konur 
með ungabörn fá ókeypis aðgang. Aðrir þurfa að borga 
lægstu mynt sem gild er hverju sinni. 

Hýbýli manna. Ekkert rennandi vatn - ekkert rafmagn. 
Myrkrið getur verið svo svart á þessum slóðum.

Guðrún Helga 
Bjarnadóttir
Soroptimistaklúbbi 
Árbæjar
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Soroptimistasamband Íslands hefur 
staðið fyrir haustfundum fyrstu helgina 
í október allt frá 1994. Dagskrá haust-
funda er í umsjón stjórnar Landssam-
bandsins en fundirnir eru oftast helgaðir 
innra starfi klúbbanna þótt ekki sé það 
einhlítt. Fræðsluefni haustfunda er mis-
munandi frá ári til árs en alltaf eru nokkrir 
fastir liðir á dagskrá, s.s. frásagnir af 
sendifulltrúafundi og þingum sem hafa 
verið haldin á erlendum vettvangi. Auk 
þess má nefna að stjórnarskipti fara 
fram á haustfundi því þá er upphaf hvers 
starfsárs.
Embættismenn klúbba eru hvattir til 
að mæta á haustfund, einkum fulltrúar 
sem fara með æðsta vald í umboði sinna 
klúbba. Mikilvægt er að fulltrúar og aðrir 
embættismenn tileinki sér allt sem að 
gagni má koma um þau hlutverk sem 
embættin fela í sér. Auk þess er haust-
fundur fyrirtaks tilefni til að komast í 
burtu frá amstri hversdagsins, fræðast 
um starfsemi klúbbanna og gleðjast í 
góðum hópi systra.
Þetta er tekið upp af vefnum okkar, 
www.soroptimist.is, Fróðleikur - Fastir 
viðburðir: „Haustfundir“.
Í ár héldum við haustfund í tuttugasta 
og fjórða sinn og var dagskráin nokkuð 
hefðbundin. Þetta var annað árið í röð 
sem við vorum í Miðfirðinum á heima
svæði Soroptimistaklúbbsins Við Húna-
flóa. Systur við Húnaflóann hafa bæði 
árin tekið á móti okkur með viðhöfn, í 
fyrra var flott móttaka á föstudagskvöld-
inu, með léttum veitingum og tónlist og 

í ár afhentu þær okkur ljóð 
eftir Birgittu H. Halldórs-
dóttur „Sterkar konur“ en 
ljóðið var ort til kvenna í 
Soroptimistaklúbbnum Við 
Húnaflóa á frídegi kvenna 24. október 
2017. Þakkarljóð sem segir margt um 
hug og markmið Soroptimista til að bæta 
samfélagið.

24. haustfundur SIÍ hófst með 
hefðbundnum hætti; kveikt var á kertum 
og markmið og hvatning lesin. Systra, 
sem höfðu látist frá Landssambands-
fundi, var minnst þegar kveikt var á kerti 
og ljóð lesið eftir Valbjörgu Kristmunds-
dóttur.

Nú húmar að og hljóðnar vorsins ómur,
horfið sumar finnst oss alltof fljótt,
það er lífsins dapri skapadómur,
dagur styttist, óðum lengist nótt.
En haustið það á margan dýrðardag,
dásamlega liti og fagurt sólarlag.

Landssambandsstjórn hefur skipulagt 
vinnusmiðjur á haustfundi síðustu 
fjögur ár og hefur það fyrirkomulag 
reynst vel og systur verið mjög áhuga-
samar. Hverri systur gefst kostur á að 
sækja tvær smiðjur þar sem þær eru 
endurteknar einu sinni og ef klúbbsystur 
skipta sér niður á smiðjurnar er hægt að 
segja frá efni allra þeirra á klúbbfundi. 
Í ár var lögð áhersla á innra starf klúbba. 

Fjörugar umræður sköpuðust í smiðj-
unum og hefðu konur getað haldið áfram 
lengur en þessa klukkustund sem gefin 
var. Þetta  smiðjufyrirkomulag hefur svo 
sannarlega sannað sig og ber að þakka 
þeim konum sem eru ávallt tilbúnar til 
þess að gefa af sér og fræða okkar hinar 
þegar til þeirra er leitað. Í ár voru eftir-
taldar smiðjur: 

• Hvers vegna er ég Soroptimisti – 
heimur án landamæra. Umræður 
voru um samskipti innanlands sem og 
erlendis. Talað var um hvað væri okkur 
mikilvægast og þau markmið sem við 
erum að vinna eftir. Virkni systra og 
umburðarlyndi er stór þáttur í klúbb-
starfinu.

• Lög og reglugerðir. Þar var farið í 
stórum dráttum yfir allan laga- og reglu-
gerðarbálkinn. Sérstaklega var farið 
yfir inntöku nýrra systra og hversu 
mikilvægt embætti fulltrúa er.

• Systraþel – lífið er núna. Í þeirri smiðju 
var látið gott af sér leiða með því að 
búa til armbönd fyrir Kraft (stuðnings-
félag fyrir ungt fólk sem greinst hefur 
með krabbamein og aðstandendur). 
Systur perluðu 221 armband sem var 
skilað til Krafts. Jafnframt var spjallað 
um systraþelið í klúbbunum og sungið.

• Verkefnakjarnar SIE - hugmyndavinna
 fyrir ný verkefni.  Verkefnamarkmið 
SIE eru unnin út frá heimsmarkmiðum 
Sameinuðu þjóðanna. Hver verkefna-
kjarni fyrir sig var ræddur og systur 
komu með ýmsar góðar tillögur um 
hvern kjarna sem verkefnastjórar halda 
utan um og verða kynntar klúbbum.

Haustfundurinn
að Laugarbakka í Miðfirði

6. október 2018
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Stutt dagskrá var fyrir smiðjur þar sem 
forseti var með ávarp, sendifulltrúar 
sögðu frá sendifulltrúafundinum sem 
haldinn var í Lucerne í Sviss, nokkrar 
ferðasögur af erlendum vettvangi voru 
sagðar á skemmtilegan hátt og viðtakandi
vefstjóri kynnti áætlun um nýjan Soropti-
mistavef.
Eftir smiðjur og samantekt úr þeim 
fengum við heimsókn ungrar stúlku sem 
tók þátt í leiðtoganámskeiði í Noregi, 
SNLA. Sagði hún frá sinni upplifun af 
námskeiðinu og sýndi myndir. Það voru 
fimm stúlkur sem fóru frá Íslandi á 
vegum SIÍ. Að síðustu voru stjórnarskipti
og nýr forseti tók við keflinu.
Eftir fundarslit voru embættismanna-
fundir haldnir. Fundir voru hjá for-
mönnum, fulltrúum, gjaldkerum, verk-
efnastjórum og riturum ásamt nettenglum
eða vefstjórum klúbba.

Í fyrra haust fórum við af stað 
með nýtt verkefni sem var sjálf-
styrkingarnámskeið fyrir telpur 
á þrettánda ári sem er í anda 
stefnu Soroptimista: Styrkur 
kvenna hvar sem er, heima og 
að heiman.  
Þetta verkefni heppnaðist vel og dag-
ana 9. - 10. nóvember sl. endurtókum
við leikinn.  Öllum stúlkum fæddum 
2006 í Þingeyjarsýslum var boðið að 
taka þátt í námskeiðinu þeim að 
kostnaðarlausu. Að þessu sinni voru 
það 18 stúlkur sem þáðu boðið og 
nutu leiðsagnar þeirra Ingibjargar
Þórðardóttur félagsráðgjafa  og 
Sigríðar Ástu Hauksdóttur náms-, 
starfs- og fjölskylduráðgjafa sem 
einnig sáu um námskeiðið  í fyrra.  
Námskeiðsgögnin voru þau sömu. 

Soroptimistaklúbbs Húsavíkur 
og nágrennis

Fréttir af starfi

Markmiðin voru fyrst og fremst að 
styrkja sjálfsímynd telpnanna, læra 
að  standa með sjálfri sér, virða aðra, 
átta sig á öllum þeim hættum sem 
steðja að unglingum í dag og þora að 
leita aðstoðar fullorðinna ef eitthvað 
bjátar á. 
Eins og í fyrra höfðum við aðsetur í 
Þingeyjarskóla okkur að kostnaðar-
lausu. Klúbbsystur sáu um gæslu 
og máltíðir.  Námskeiðið hófst á 
föstudagskvöldinu og lauk seinnipart 
laugardags. Telpurnar gistu á stað-
num, nánast í einni stórri flatsæng í 
einni skólastofunni og var glatt á hjalla
er kom að náttum. Ánægja ríkti að loknu
námskeiði og gengu allar nokkuð 
sáttar frá borði. Hugmynd kviknar og 
verkefni eins og þetta verður til með 
stuðningi samfélagsins, okkar systra 

Áður en að hátíðarkvöld-
verðurinn hófst  gátu systur 
slakað á, farið í pottinn eða 
spjallað. Austurlandssystur 
tóku að sér að vera gestgjafar 
kvöldsins og má segja að þær 
hafi slegið í gegn. Gestgjafarnir 
voru með happdrætti til styrktar 
byggingu Kvennaathvarfsins sem 
gekk vel og voru margir og flottir 
vinningar. Óvæntir gestir komu, 
„Nonni hennar Örnu“ kom með 
félaga sinn, þeir spiluðu, sungu 
og kenndu dans. Allar tókum við undir 
og sungið var og dansað fram eftir kvöldi 
sem var fjörugt og skemmtilegt.
Á haustfundum er ekki síður mikilvægt 
að njóta samveru hverrar annarrar, 
styrkja systraböndin og mynda ný 
tengsl. Ég heyrði ekki annað en að það 
hafi tekist vel, allur aðbúnaður og matur 

var góður og systur frábærar. Vil ég nota 
tækifærið hér og þakka enn og aftur 
systrum fyrir alla vinnuna og skemmti-
legan og gefandi fund.
Frekari upplýsingar um haustfundinn 
eru á innra vef www.Soroptimist.is 
undir „Fundir“.

Laufey Guðrún Baldursdóttir, 
fráfarandi forseti

er að finna leiðir. Allir voru tilbúnir að 
láta af hendi það sem vantaði: Þingeyjar-
sveit lagði til skólahúsnæðið, Norðlenska,
Nettó, Heimabakarí og Hveravellir (Garð-
ræktarfélag Reykhverfunga) gáfu þá mat-
vöru sem þurfti og við systur bökuðum 
meðlæti. Styrk fengum við frá Lýðheilsu-
sjóði, hluti af afrakstri SÁÁ-álfasölu 
rann til verkefnisins og einnig nutum við 
stuðnings nokkurra Kvenfélaga í Þingey-
jarsýslum. Við þökkum öllum þeim sem 
studdu okkur við þetta litla en vonandi 
árangursríka verkefni.

Fyrir hönd Soroptimistaklúbbs 
Húsavíkur og nágrennis
Undirbúningsnefndin.



Kæru systur og fjölskyldur
Okkar bestu óskir um gleðiríka jólahátíð og farsæld á nýju ári.
Þökkum samstarfið á árinu.

Hátíðarkveðja frá systrum í Árbæjarklúbbi

Gleðilega hátíð

Kæru systur
Við sendum ykkur

okkar bestu óskir um gleðileg jól
og  farsælt komandi ár

takk fyrir samverustundir á líðandi ári.

Jólakveðja
Soroptimistaklúbbur

Mosfellssveitar

Kæru systur
Sendum ykkur hugheilar jóla- og nýárskveðjur. Þökkum allar 

skemmtilegu samverustundirnar á liðnu ári. 
Systrakveðja frá Suðurlandssystrum

Kæru systur
Sendum hugheilar hátíðarkveðjur til ykkar allra 

með kærum þökkum fyrir gleðilega samveru
á Norrænum vinadögum í sumar.
Soroptimistaklúbbur Akureyrar

Þökkum ánægjulegar samverustundir á árinu

Soroptimistaklúbbur Austurlands

Hugheilar jóla- og nýárskveðjur
til systra um land allt

Gleðilega hátíð

Sendum okkar bestu óskir um gleðileg jól og farsæld á komandi árum. 

Þökkum allar góðar systrastundir á liðnum árum.
Hittumst hressar með hækkandi sól. 

Soroptimistaklúbbur Snæfellsness

Soroptimistaklúbbur Kópavogs 
sendir systrum og fjölskyldum þeirra
um land allt hugheilar jóla - og
nýárskveðjur.  Þökkum samstarf
og ánægjulegar samverustundir
á árinu sem er að líða.
Hittumst hressar á nýju ári!

Gleðilega hátíð
Við þökkum liðnar samverustundir.

Hlökkum til að hitta ykkur á nýju ári og sérstaklega á Góðgerði 

þann 7. mars þegar við fögnum 60 ára afmæli klúbbsins.

Hátíðarkveðjur, 
Soroptimistaklúbbur Reykjavíkur

kæru systur til sjávar og sveita



Kæru systur 

Sendum ykkur og fjölskyldum ykkar bestu jóla- og nýárskveðjur. 

Þökkum gott samstarf og ánægjulegar samverustundir. 

Systur í Soroptimistaklúbbi Hóla og Fella

Kæru Soroptimistasystur og fjölskyldur ykkar

Megi jólahátíðin færa ykkur hlýju í hjarta og birtu í hug.

Með ósk um farsæld á nýju ári

og þakkir fyrir góðar stundir á liðnum árum.

Jólakveðja frá

Soroptimistaklúbbi Húsavíkur og nágrennis

Systur í Soroptimistaklúbbi Keflavíkur
senda bestu jóla- og nýárskveðjur

til systra og fjölskyldna þeirra
með þökk fyrir ánægjulegar samverustundir 

á árinu sem er að líða.

G l e ð i l e g a  h á t í ð

Kæru
Soroptimistasystur

Við sendum okkar bestu óskir 
um gleðileg jól og farsæld

á nýju ári. 

Soroptimistasystur
á Tröllaskaga

Við sendum okkar bestu óskir 
um gleðileg jól og farsæld á nýju ári.

Kæru Soroptimistasystur

Soroptimistasystur á Tröllaskaga

Sælar kæru systur 
um land allt.

Sendum ykkur hugheilar jóla- 
og nýárskveðjur, með þökk fyrir 
ánægjulegar samverustundir 
á liðnum árum.

Hlökkum til endurfunda.
Soroptimistasystur Við Húnaflóa.

Við þökkum fyrir ánægjuleg og gefandi samskipti á liðnum árum.
Megi ljós og friður jólanna lifa með okkur öllum.

Soroptimistaklúbbur Seltjarnarness

Við óskum Soroptimistasystrum og fjölskyldum þeirra um land allt 

gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Kæru systur um land allt!
Við sendum ykkur og fjölskyldum ykkar

hugheilar jóla- og nýárskveðjur
og óskum ykkur farsældar á komandi ári.

Þökkum góðar samverustundir á árinu
og hlökkum til samverunnar á nýju ári. 

Vináttukveðja
frá systrum í Skagafjarðarklúbbi

Akranesklúbbur – Gígja velur mynd

Kæru Soroptimistasystur!

Við Soroptimistar á Akranesi óskum ykkur og fjölskyldum 
ykkar gleðilegra jóla, friðar og blessunar á komandi ári.

Þökkum góðar samverustundir á liðnu starfsári og liðinni tíð.

Hátíðarkveðjur
Akranesklúbburinn



Bergrún Arna Þorsteinsdóttir, aðstoðarskógarvörður á 
Hallormsstað, er í Soroptimistaklúbbi Austurlands.  
Starf hennar er mjög fjölbreytt og árstíðabundið.  
Skógarhögg og viðarvinnsla, umsjón með tjaldsvæðum 
á sumrin og þegar líður á haustið hefst jólaundbúningur
 í hennar vinnu.  Höggva þarf jólatré, sækja greinar og 
tína köngla.  Þetta allt þarf síðan að merkja og pakka 
og koma til söluaðila vítt og breitt um landið.  Töluvert 
er sérpantað af trjám og þegar myndirnar voru teknar, 
var torgtré fyrir Norðfirðinga tilbúið á bílnum og í 
skemmunni myndarlegt tré sem sent verður til 
Bessastaða á næstu dögum.
Skógardagurinn mikli á Hallormsstað og Jólaköttur-
inn, markaður þar sem seldar eru alls kyns vörur sem 
tengjast jólum, eru líka að hluta til á hennar ábyrgð. 
Bergrún, eða Begga eins og hún er yfirleitt kölluð, 
stýrir hópi starfsmanna og sér um að hlutirnir gangi 
rétt fyrir sig og þeir gera það yfirleitt.

Þórunn Hálfdánardóttir, 
Austurlandsklúbbi

Kæru Soroptimistasystur

Hugheilar jóla- og 
nýárskveðjur sendum við 
ykkur og fjölskyldum ykkar.
Sjáumst á nýju ári.

Systur úr Soroptimistaklúbbi Bakka og Selja

Kæru systur

Hjartanlegar óskir um gleðileg jól

og farsæld á komandi ári.
Þökkum ánægjulegar samverustundir á liðnum árum.

Soroptimstaklúbbur
Hafnarfjarðar og Garðabæjar

Kæru systur

Hjartanlegar óskir um gleðileg jól

og farsæld á komandi ári.
Þökkum ánægjulegar samverustundir á liðnum árum.

Soroptimstaklúbbur
Hafnarfjarðar og Garðabæjar

Gleðilega há�ðGleðilega há�ð

Stjórn Soroptimistasambands Íslands
óskar systrum og fjölskyldum þeirra

gleðilegra jóla og farsæls komandi árs.
Við hlökkum til að starfa með ykkur á komandi ári.

Stjórn Soroptimistasambands Íslands
óskar systrum og fjölskyldum þeirra

gleðilegra jóla og farsæls komandi árs.
Við hlökkum til að starfa með ykkur á komandi ári.

Í nógu að snúast í 
Hallormsstað



S O R O P T I M I S TA S A M B A N D  Í S L A N D S 11

Mikil umræða hefur átt sér stað í Evrópu hvernig við getum 

fjölgað Soroptimistum. Á Íslandi hefur staðan verið sú að okkur 

fjölgar aðeins á hverju ári en í heildina, í Evrópu, fækkar okkur 

töluvert. Auðvitað er þetta misjafnt eftir löndum. Mesta fækkunin 

hefur átt sér stað í Frakklandi, Danmörku og Svíþjóð, meira en 

500 konur í hverju landi.  

Nýjasta hugmynd SIE er sú að ná til kvenna í netheimum. Þetta 

væru systur sem tilheyrðu ekki einum ákveðnum klúbbi eða tilheyrðu

klúbbi sem væri bara með sýndarmeðlimi (virtual members).

Hugmyndin er sú að ná til stærri hóps kvenna og jafnvel ná til 

kvenna sem ættu heima á stöðum þar sem ekki eru starfandi klúbbar.

Þær gætu strax tekið þátt en væri ekki í biðstöðu þar til að næðist 

að stofna klúbb á svæðinu. Þannig mætti fjölga Soroptimistum og 

með því gera samtökin öflugri í að ná markmiðum okkar.

Yngri konur eiga mikið af sínum samskiptum í netheimi. Með því 

að bjóða upp á sýndaraðild er hugsanlegt að við næðum til þessa 

hóps kvenna.  Markmið okkar og stefnumál eru málefni sem höfða 

til allra kvenna.  Nú hefur framsetning okkar tekið stakkaskiptum á 

netinu. Við erum með kynningar og upplýsingar alfarið í netheimum. 

Myndir, texta og myndbönd sem eru glæsilega unnin. Það þarf 

bara að koma þessu betur á framfæri.  Við, allar systur, eigum t.d. 

að taka þátt í orange verkefninu, deila á okkar eigin síður efni frá 

SIE og vera sýnilegri sem Soroptimistar. 

Með því að bjóða yngri konum að taka þátt á þennan máta þá 

erum við að ná til næstu kynslóðar kvenna.

En það eru fleiri hópar sem sýndaraðild gæti höfðað til. Það eru 

konur í forystu (VIP konur) sem hafa lítinn tíma til að mæta á fundi

 en vildu taka þátt með sýndaraðild. Þessar konur vinna mikið af 

sinni vinnu í netheimi og eru mikið á ferðalögum.  

Síðasti hópurinn sem er nefndur sem væri áhugavert að ná til eru 

svokallaðir áhrifavaldar (trend-setters). Þetta eru líka konur sem 

eru alfarið í dag í netheimum. Oft yngri konur en alls ekki alltaf.  

Við höfum allar heyrt af þessum konum og séð viðtöl þar sem þær 

eru að segja frá sinni vinnu í netheimum. Kynna hugmyndir og 

vörur.

Hverju myndi sýndaraðild breyta fyrir Soroptimista? Auk þess 

að fjölga okkur þá fengjum við með þessu nýjar hugmyndir,  

nýja tegund samskipta og meiri sýnileika. Því samskipti eru 

að færast meira og meira í netheima. Þetta er staðreynd hvort 

sem okkur líkar betur eða verr. Þið getið séð myndband um 

sýndaraðild á FB síðunni okkar. https://www.facebook.com/

groups/380092132014436/

Hvernig vinnum við þetta? Nú þegar eru nokkur landssambönd 

farin af stað með þessa vinnu. En SIE hefur ekki enn breytt sínum 

lögum og reglugerðum til að gera pláss fyrir sýndaraðild. Frakkland

leysti það þannig að þær bjuggu til klúbb sem er aðeins fyrir 

meðlimi sem eru sýndarmeðlimir. Í Hollandi er konum sem af 

einhverjum ástæðum vildu hætta í klúbbum, boðið að vera áfram 

sýndarmeðlimir í klúbbnum.  

En hvernig eiga samskiptin að vera? Það þarf að 

ákveða:

- hvar samskiptin eiga sér stað

- hver eru verkefnin

- á hvern hátt gerast konur sýndarmeðlimir

- félagsgjöld

- hvernig þarf að breyta lögum og reglugerðum

- hvernig verður eftirfylgnin og þróunin

- hvernig kynnum við þetta í landssamböndunum 
   og í netheimum

Nú er SIE að stofna vinnuhóp með systur frá mörgum löndum 

til að vinna að þessu verkefni. Mörgum spurningum er ósvarað. 

Stjórn Landssambandsins er búin að skipa vinnuhóp hérna á 

Íslandi til að fylgjast með þessu verkefni. Í honum eru Sigrún Ása 

Sigmarsdóttir, Ellen Tyler og ég, Margrét Rögnvaldsdóttir. Við 

hlustuðum á kynningu ásamt 75 öðrum systrum.  Þessi kynning 

var á netinu, það sem kallað er webinar.

Þetta er spennandi verkefni og ég hlakka til að sjá meira frá SIE 

um þessa vinnu við að opna samtökin fyrir stærri hópi kvenna. 

Fyrsti fundur vinnuhópsins verður núna í desember. Þannig að 

við ættum að sjá eitthvað af hugmyndum hópsins á næsta sendi-

fulltrúafundi sem verður í Zagreb 25.-27. maí 2019.   

Ég vil minna á að núna eru þessir fundir opnir fyrir allar systur. 

Endilega mætið, sýnið ykkur og sjáið aðrar systur og kynnið ykkur 

hvað er að gerast hjá SIE.  

Margrét Rögnvaldsdóttir

Sendifulltrúi

Sýndaraðild
- Virtual membership
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Hvallátur er lítil eyja á Breiðafirði þar sem ég er 
fædd og uppalin. Á eyjunni voru tvö íbúðarhús, 
Húsið og Bærinn, fjárhús, fjós, hænsnahús og 
smíðahús. Í Húsinu bjó fjölskylda mín, þ.e. pabbi 
og mamma með okkur átta systkinin og í Bænum
bjuggu afi og amma, Anna frænka (sem var 
föðursystir pabba), föðurbróðir minn og kona 
hans.  Afi og föðurbróðir minn voru bændur en 
pabbi smíðaði báta.  

Desember einkenndist af bið eftir jólunum hjá okkur krökk-
unum. Mamma bakaði, þvoði og þreif samhliða öðrum heimilis-
störfum. Amma mjólkaði og 
hugsaði um kýrnar í fjósinu.  Anna 
frænka sem var mikil saumakona 
saumaði föt á okkur krakkana, því 
ekki máttum við fara í jólaköttinn. 
Það var mikið að gera í fjárhúsunum.
Hrútarnir voru sóttir á bát í úteyjar 
því ekki máttu þeir ganga í fénu 
fyrr en á réttum tíma, en þetta var 
gleðimánuður kinda og hrúta, því 
þarna var ekki farið að fá mann 
með sprautu fyrir féð. 

Við krakkarnir hjálpuðum til eftir 
getu innanhúss sem utan, það þurfti 
að smala fénu eftir sjávarföllum,
gefa hey og brynna og vatnið var 
borið í fjárhúsin úr brunni sem 
var stutt frá. En þrátt fyrir annir fannst okkur tíminn standa í 
stað. 
Í nokkra daga fyrir jól settum við skóinn út í glugga og fengum 
í hann smákökur, ávexti ef þeir voru komnir, rúsínur eða 
eitthvað smávegis til að borða, en aldrei „dót“. Minnist ég þess 
að einn bróðir minn hafði miklar áhyggjur af jólasveininum ef 
vont var veður, hvernig hann kæmist þá út í eyjar til að gefa í 
skóinn.

Samgöngur voru ekki miklar á þessum tíma, póstferð einu 
sinni í viku frá Stykkishólmi og allar nauðsynjar þurfti að 
panta úr verslunum þaðan, því ekki fékkst margt í Jónínubúð 
í Flatey.  Föðursystkini mín sem voru flutt suður komu heim, 
ef þau gátu og með þeim kom alls konar munaðarvara svo 
sem ávextir og sætindi sem við sáum sjaldan og við vissum að 
frænka okkar hafði verslað fyrir pabba og mömmu jólagjafirnar
handa okkur systkinunum.

Strákarnir höfðu líka mikið að gera við að smíða jólagjafir í 
Skemmunni hjá pabba en það var smíðahúsið hans kallað. 
Oftast voru það bátar eða rellur, en stundum bílar, en þá 
þurfti líka að binda þá vel eins og bátana, ef vikið var frá þeim 
um stund.

Pabbi og mamma skreyttu stofuna á Þorláksmessukvöld og 
enginn mátti sjá þar inn fyrr en kl. 18 á aðfangadag.  Á aðfanga-
dag var borðuð kjötsúpa í hádeginu og um miðjan daginn 
fengum við að smakka á jólakökunum, sem annars voru vand-
lega geymdar í búrinu og ekki mátti stelast í þær.  Þegar við 
vorum búin að klæða okkur í sparifötin þurftum við að bíða 
til kl. 18, en þá var loksins opnað inn í stofu og jólatréð sem 

jólasveinninn í Reykjavík hafði sent 
okkur var svo ótrúlega fallegt. 
Skrautið var alltaf jafn spennandi
að horfa á. Ég man sérstaklega 
eftir fuglunum með mjúku stélin og 
ljósunum sem bobbluðu, en þau hafði 
föðursystir okkar í Kanada sent okkur.

Það var eins gott að hafa eitthvað að 
horfa á, því á meðan messan var í 
útvarpinu urðum við að sitja og hlusta,
ekkert mátti heyrast í okkur og það gat 
verið mjög erfitt, sérstaklega fyrir þau 
yngstu og þessi seta var ótrúlega löng. 
Eftir messuna tók við önnur bið,  því 
að við vorum alltaf úti í Bæ hjá ömmu 
og afa á aðfangadagskvöld. Amma 
þurfti að mjólka kýrnar og ganga frá 

mjólkinni eftir messu (afi mjólkaði með henni þetta kvöld 
ársins) og alltaf fór hún í peysufötin sín þegar hún var búin. 
Þannig að klukkan var kannski orðin 20:00-20:30 þegar við 
loksins fórum til þeirra út í Bæ.

Í stofunni hjá þeim var lítið gervijólatré sem stóð uppi á litlu 
hornborði og músastigar í öllum regnbogans litum héngu í 
loftinu.  Eitt hornið í stofunni var fullt af pökkum en þar var 
þeim safnað saman.  Og loksins var sest að borðum en það 
var ekki hefðbundinn kvöldmatur, heldur kökur af öllu tagi, 
rjómatertur, smákökur og vínartertur, sem í dag kallast 
randalínur og ýmislegt fleira.  

Afi og amma töluðu mikið um gamla daga, þá höfðu ekki verið 
svona miklar kræsingar á borðum heldur pönnukökur og 
kleinur með heitu súkkulaði.  Alltaf var rifjað upp hvað elsti 
bróðir minn hafði sagt einhvern tímann þegar rjómatertan var 

Bernskujólin min
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skorin ,,Og var þá kaka inn í þessu”. Hvað þetta fullorðna 
fólk gat talað og masað.  Okkur krökkunum fannst biðin 
stundum óbærileg og oft var augunum gjóað út í pakka-
hornið en biðin tók enda þegar afi sagði: ,,Jæja er ekki best 
að fara að opna pakkana?“ og það þurfti ekki að segja það 
tvisvar.  

Og nú varð kátt í Bænum, pakkarnir opnaðir og þá var nú 
handagangur í öskjunni. Ég minnist þriggja yngri bræðra 
minna kófsveittra í alls konar hamagangi eftir því hvað 
kom upp úr pökkunum.

Áður en við fórum heim í Hús að sofa bar amma fram epli 
og appelsínur en líka niðursoðna ávexti með þeyttum 
rjóma og það var oftast komið að miðnætti þegar við 
fórum. Við máttum hafa ljósin logandi á jólanótt og 
það var alveg sérstaklega góð tilfinning í öllu myrkrinu.  
Jóladagur var líka hefðbundinn, í hádeginu var borðað 
hangikjöt með tilheyrandi og um miðjan daginn var 
mamma með kaffiboð fyrir fólkið í Bænum, síðan var 
spilað og annað til gamans gert. 
Milli jóla og nýárs fór tíminn í að koma upp blysum og 
safna í brennu fyrir gamlárskvöld sem var höfð uppi á 
hæsta stað eyjarinnar “Rananum”. Ef gott var veður sáum 
við brennur og flugelda í næstu eyjum og jafnvel uppi á 
fastalandi.  Og eftir alla biðina voru hátíðirnar allt of fljótar 
að líða og við elstu krakkarnir þurftum að fara að heiman í 
skólann og það var ekkert sérstakt tilhlökkunarefni, en það 
er önnur saga.

Ég óska ykkur öllum systur mínar gleðilegra jóla og góðs 
komandi árs.

Elín Aðalsteinsdóttir, 
Soroptimistaklúbbi Árbæjar.

Ort um og til kvenna í Soroptimistaklúbbnum 
Við Húnaflóa á Frídegi kvenna 24. október 2017, 
sem einnig er dagur Sameinuðu þjóðanna (vel 
við hæfi þar sem þær eru málsvarar kvenna og 
eru að stuðla að friðsamlegum samfélögum í 
heiminum).

Sterkar konur, stelpur, mæður
standa vörð um frið og ást.
Fóstra einnig feður, bræður
frelsi boða, það mun nást.
Allar konur kjósa megi
kærleiksljós og menntun fá.
Heimsmynd bætist dag frá degi
draumur þeirra er að sjá.
Við ykkur því vongóð segi, 
vil að þeirra rætist spá.

Samfélögin systur vilja
sjá sem tæra fjallalind.
Auðvitað þær ekki skilja 
ofbeldi í neinni mynd.
Ólíkar en undur góðar
efla styrk og kenna frið.
Kappsamar með kinnar rjóðar
ef komnar eru þær á skrið.
Duglegar og alveg óðar
ef að rangt menn hafa við.

Sé ég ykkur stelpur sterkar
standa vörð um kvenna hag.
Þið eruð allar mætar, merkar
muna vil ég þennan dag.
Hæfileika viljið virkja
vissulega gott það er.
Samfélögin sterkar styrkja
stoðir góðar, hugnast mér.
Þess vegna ég þarf að yrkja, 
þakkarljóð til ykkar hér.

Höfundur: Birgitta H. Halldórsdóttir 
~ Flutt á tónleikum í Hólaneskirkju á Skagaströnd 
þann 18. nóvember 2017.



Það er orðin árleg hefð hjá okkur systrum í Árbæjarklúbbi að gefa 
gjafakort frá Krónunni fyrir jólin til þeirra sem eru illa staddir 
fjárhagslega í hverfinu okkar. Undanfarin ár höfum við gefið tuttugu 
kort, hvert að upphæð 15.000 kr. Presturinn í hverfinu okkar hefur 
séð um að finna þá sem þurfa mest á því að halda og dreifa kortunum.
Við systur kaupum sextán kort og verslunin Krónan hefur gefið 
fjögur kort á móti. Við leggjum áherslu á að gjafakortin fari til ein-
stæðra mæðra eða eldri einstæðra kvenna í hverfinu og finnst okkur 
það samrýmast vel markmiðum Soroptimista.

Með systrakveðju
Árbæjarklúbbur

Gjafakort
fyrir jólin

Margir eru farnir að leita leiða til að minnka 
eiturefnanotkun í daglegu lífi.Tvær ungar konur, 
Anna Sóley Viðardóttir og Eva Dögg Rúnardóttir
hafa gert sínar eigin náttúrulegu snyrti- og heimilis-
vörur undir nafninu Ampersand Alkemí. Við 
birtum hér uppskriftir frá þeim sem eru marg-
prófaðar og vænar fyrir náttúru og menn.

SÍMARÍN
rósmarín og sítrónu skrúbbur fyrir baðherbergi
2 msk. fljótandi sápa 
¾ bolli matarsódi
2-3 msk. vatn (svo úr verði þykkt krem)
10 dropar af rósmarín ilmkjarnaolíu 
6-10 dropar af sítrónu ilmkjarnaolíu 

Öllu er hrært saman svo það verði að kremi.  Ef blandan 
er of þykk má bæta vatni við og matarsóda ef hún er of 
þunn.  Gott er að setja blönduna í brúsa sem hægt er að 
kreista úr.  Þessi skrúbbur virkar vel á vaska, baðker og 
sturtubotna. Olíurnar gefa ekki bara góða lykt, þær eru 
jafnframt bakteríudrepandi og hafa margvísleg bætandi
áhrif á manninn.

Umhverfishornið

RÉTTU UPP HÖND - svitalyktareyðir
½ bolli lífræn kókosolía 
⅓ bolli matarsódi 
20-30 dropar af ilmkjarnaolíu að eigin vali

Kókosolían er brædd og ilmkjarnaolíunni bætt saman 
við.  Matarsódanum er því næst hrært saman við þar til 
þéttri áferð er náð.  Blandan er sett í loftþéttar umbúðir 
eða tómt hylki undan svitalyktareyði (stifti) og leyft 
að harðna yfir nótt.  Sumir geta verið viðkvæmir fyrir 
matarsóda og má þá minnka magn hans.

Undirbý eignir fyrir
skoðun og myndatöku.

Anna Gunnarsdóttir
Grafarvogsklúbbi

Anna F. Gunnarsdóttir
Löggildur fasteignasali og útlitshönnuður
Sími 892 8778
anna@valholl.is

Síðumúla 27 • 108 Reykjavík
sími 588 4477 • www.valholl.is

VEITI RÁÐ VIÐ SÖLU 
FASTEIGNA
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Sterkar tilfinningar vakna 
þegar við sjáum fyrstu jóla-
ljósin eða heyrum jólalögin 
í útvarpinu sem gefa til 
kynna að hátíð ljóss og 
friðar er framundan, 
fæðingarhátíð frelsarans. 
Um jólin og á jólum gerast 
skemmtilegir hlutir, við 
gerum vel við okkur, gefum 
gjafir og fáum gjafir og 
góðan mat.  
Aldrei sem fyrr gefum við okkur 
tíma frá amstri hversdagsins að 
huga að vinum og fjölskyldu sendum
kveðjur hvort heldur yfir í næsta hús 
eða einhvers sem bæði fjöll og haf 
skilja að, en hugur stendur
nærri aldrei meira en á aðventu og 
jólum.  Það er aldrei sem á jólum að 
við hugum að velferð hvers annars.
Blessunarlega höfum við tekið upp
þann sið að „lengja“ á þessum 
dögum fyrir jólin og njótum hverrar
stundar til hins ýtrasta. Það er sæt-
leiki í lofti á dögum aðventunnar. 
Hann sest að í vitund og klæði og 
umbreytist í eftirvæntingu
ekki aðeins ungra heldur og okkar 
sem eldri eru. Aldrei sem nú 
verðum við að leyfa sætleikanum,
eftirvæntingunni að ná tali af 
okkur. Setjast niður horfa á og eiga 
samtal við það sem býr innra með 
okkur um leið og við leyfum því 
sem fyrir utan stendur og knýr á 
dyr væntinga okkar, að styðja og 
hreyfa við okkur - því það er tilefni 
til og tími.

Aðventan er og ætti að vera einmitt 
sá tími þegar við gefum okkur tíma 
frá „öllu.“ Horfum ekki á „allt“ 
heldur hið smáa sem við erum ekki 
að horfa á eða velta fyrir okkur á 
degi hverjum.  Leyfum „öllu“ hinu 
sem við erum ekki búin að klára 
að koma til okkar setjast hjá okkur 

og eiga samtal við okkur. Því það 
er „allt“  í aðventunni sem segir 
okkur það. Aðventan fer ekki hratt 
yfir og hún vill svo sannarlega eiga 
orðastað við okkur. Okkur sem eru 
svo upptekin við að „klára allt“ fyrir 
jólin að við heyrum ekki ómþýða 
rödd englanna á Betlehemsvöllum. 
„Dýrð sé Guði í upphæðum og 
friður á jörðu og velþóknun Guðs 
yfir mönnunum.“
Það er velþóknun yfir okkur mönn-
unum að við fáum að taka þátt og 
eiga stundir sem þessar í aðdraganda
jóla. Við megum og við eigum að 
staldra við á þessum tíma, á tíma 
aðventunnar mitt í öllum jólaundir-
búningnum og spyrja okkur í 
einlægni.

Hvers vegna erum við 
að halda jól?   
Ástæðurnar kunna að 
vera  margar og marg-
víslegar, sem sum hver 
okkar vilja bara hafa 
fyrir sig. Hver sem 
ástæðan kann að vera, 
trúarlegs eða verald-
legs eðlis þá er eitt sem 
sameinar en það er 
mennska okkar. Þörfin 
til að tilheyra einhverjum eða ein-
hverju. Þörfin að vera til gagns án 
þess að vita af því.  
Konurnar í Soroptimistaklúbbi Ár-
bæjar án þess að vita af því eða hafa 
hátt um það hafa undanfarin ár 
tendrað á ljósi vonar og ómældrar 
gleði hjá fjölmörgum einstaklingum 
og fjölskyldum í Árbæjarsöfnuði 
sem hafa minna en ekkert á milli 
handanna til að halda jól. Kvíði og 
vonleysi víkur fyrir að eiga færi á 
að veita sér og sínum hátíðarmat 
og gjafir. Framlög kvennanna 
í klúbbnum hefur oftar en ekki 
kallað fram tár, gleðitár þeirra sem 

framlags þeirra njóta á aðventunni 
í aðdraganda jóla.

Tími aðventunnar er ekki aðeins 
hið ytra heldur og það sem býr 
innra með okkur. Kann að vera 
að við berum kvíðboga fyrir því 
sem kemur - jólunum og öllu því 
tilstandi sem þeim fylgir.  Minna á 
milli handanna en áður til að gefa 
eða ástvinur kvatt þennan heim og 
einsemdin blæs á blaktandi kerta-
ljós þess sem var, en er ekki lengur.
Gefum okkur þá gjöf dagana fyrir 
jól að tendra ljós innra með okkur 
þar sem vindar þess ytra ná ekki 
að slökkva. Megi dagarnir fyrir og 
um jólin vera þér lesandi góður 
dagar gleði og uppbyggingar og 

birtu á tímum sem fátt eitt 
gefur tilefni til. Þannig var 
það líka þegar hirðarnir á 
Betlehemsvöllum ornuðu 
sér við eldinn og myrkrið 
grúfði yfir, ekkert sem sagði 
eða gaf til kynna að þar 
yrði breyting á sem varð. 
Þannig skulum við nálgast 
jólahátíðina. 
Leyfum eftivæntingu
hugans sækja okkur þar 
sem við erum stödd og færa 

okkur sanninn um birtu og gleði 
jólanna er okkur gefin og við erum 
velkomin að taka þátt og eiga hlut-
deild í þeirri gleði hvort heldur sem 
við erum ung eða gömul.
Guð gefi þér og þínum gleðileg jól.

Þór Hauksson
Sóknarprestur Árbæjarsafnaðar

Frá öllu til alls um jólin

Aðventan 
er og ætti 

að vera 
einmitt sá 
tími þegar 
við gefum 

okkur tíma 
frá „öllu.“ 
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