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Frá ritnefnd
Ýmsar breytingar hafa orðið á lífi okkar landsmanna
sem og allra jarðarbúa þegar þetta er skrifað og sér
ekki fyrir endann á á COVID-19 faraldrinum sem við
glímum öll við.

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.

Þrátt fyrir allt kemur vorið og nýtt líf kviknar.
Forsíðumyndin minnir okkur á það. Að sjá börn að
leik og sóleyjar í túni gefur tilefni til bjartsýni og
gleði. Við þekkjum allar ilminn af sóleyjum og þá tilfinningu að ganga gegnum blómum skrýtt engi.
Sem fyrr hafa systur tekið vel undir hvatningu ritnefndar og sent inn fróðlegar og skemmtilegar greinar.
Kærar þakkir til ykkar fyrir það.
Við getum verið stoltar af því hvað klúbbar eru að
gera góða hluti og hve Soroptimistar eru duglegir
að láta til sín taka hvarvetna, innan lands sem utan.
Hvort sem það er í Sierra Leone eða á Grænlandi
en gaman er að því að Akureyrarsystur skuli leggja
frændum okkar á Grænlandi lið en þar eru aðstæður
erfiðar, eins og þær voru áður fyrr hér á landi. Við
búum enn að því að hafa fengið aðstoð annarra þjóða
við varðveislu þjóðararfs okkar. Eins leggja Austurlandssystur svo sannarlega sitt af mörkum með öskupokaverkefninu sínu.
Það er aðdáunarvert að lesa um lífshlaup Aðalbjargar
sem ekki lætur deigann síga heldur mætir ótrauð á
fundi hjá klúbbnum sínum, 100 ára gömul. Jafnframt
er ekki annað hægt en að fyllast bjartsýni og von um
bjarta framtíð við að lesa grein Höllu Hrundar Logadóttur en unga fólkið er að gera svo góða hluti, í anda
Soroptimista að sjálfsögðu. Glæsilegar konur hafa
boðið sig fram til embætta að venju og breytingar á
lögum munu án efa hafa góð áhrif á störf klúbba og
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landssambanda.
Það er gleðilegt að sjá núna að mörg af þeim gildum
sem Soroptimistar standa fyrir hafa Íslendingar í öllum
starfsgreinum sameinast um. Hvatning Soroptimista
að setja markið hátt og vinna störf sín af sæmd
og ábyrgðartilfinningu á svo vel við um marga í
þjóðfélaginu núna.
Kæru systur, stöndum keikar þrátt fyrir þær hremmingar sem dynja nú yfir og munum að hlúa að systrum
okkar sem ekki hafa tækifæri til að fara út eða þurfa á
upplyftingu að halda.
Sameinaðar stöndum við sterkar og getum tekist á
við öll skakkaföll.
Með systrakveðju
Ritnefndin
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Kæru systur,
Vorið nálgast og við undirbúum okkur fyrir landssambandsfund í skugga COVID-19 veirunnar. Ekki er
hægt að spá hve lengi við verðum í haldi hennar en
við fylgjumst með og tökum ákvarðanir af yfirvegun.
Vika og jafnvel dagur er langur tími í svona ástandi og
tökum við púlsinn eins seint og við mögulega getum.
Klúbbfundum og fjáröflunarkvöldum hefur verið aflýst
á nokkrum stöðum í stærri byggðakjörnum og er sjálfsagt að hafa varann á og fara eftir heilbrigðri skynsemi
til að hefta útbreiðslu veirunnar eins og kostur er.
Á landssambandsfundi gerum við upp síðasta starfsár

Vorkoma
Dagurinn þegar jörðin
stóð á öndinni og
hugur minn leitaði
út í víðáttuna
upp hæðir og yfir fjöll
var vorið komið.
Sigurður P. Gíslason

en lítum einnig yfir það sem verið er að vinna að á yfirstandandi ári. Vel tókst til við fyrsta verkefnið sem teymi
talskvenna í Evrópu stóð að. Undir forystu Maríu
Bjarkar, talskonu okkar, roðagylltum við sannarlega
heiminn. Á alþjóðlegum baráttudegi kvenna ætluðum
við að gera okkur sýnilegar 8. mars „Allar sem ein“ og
merkja okkur fjólubláa litnum. Sumir klúbbar náðu því
áður en kórónuveiran setti strik í reikninginn. Gleðilegt var að fylgjast með því hve mikla umfjöllun þessi
dagur fékk í þjóðfélagsumræðunni. Mér finnst þetta
vera að gjörbreytast og fleiri kvennasamtök að taka
höndum saman við að vekja máls á þessum degi. Við
höfum sannarlega enn verk að vinna.

Mentorverkefnið hefur verið lengi í undirbúningi. Við
höfum verið á reiki með hvernig við ættum að byrja og
hvaða stefnu við ættum að taka. Við höfum ákveðið
að einbeita okkur að erlendum konum í samfélaginu,
sem standa okkur nærri. Hvernig getum við stutt þær
til að að fóta sig í íslensku samfélagi? Við ættum að
geta það með okkar starfsgreina tengslaneti. Við erum
ekki þær fyrstu og einu sem gera þetta en þetta er þarft
og verðugt verkefni. Einnig munum við bjóða SNLA

Verkefnastjórar SIÍ hafa verið ötular að vera í sambandi

stúlkunum okkar að komast í samband við mentora/

við klúbbana og natnar að aðstoða við útfyllingu á PFR

leiðbeinanda innan okkar samtaka.

skýrslum en það er afar mikilvægt að við látum vita um

Snæfellsnessystur voru komnar langt með að undirbúa

verkefni okkar á Evrópuvísu. Það eru svo mörg verkefni
í farvatninu hér og finnum við í stjórn SIÍ vel hve öflugt
starf er unnið í klúbbum landsins.

komu okkar á landssambandsfund síðustu vikuna í
apríl eða 24.-26. Ég var viss um að þetta yrði skemmtilegur fundur á Lýsuhóli þar sem systur dreifðust um

Sendifulltrúar ásamt laganefnd fylgjast vel með þeim

sveitina í gistingu og mættu svo hressar í móttöku, á

lagabreytingum sem standa fyrir dyrum í SIE og hafa

fundinn og síðan í veislu um kvöldið. En skjótt skipast

kynnt þær fyrir fulltrúum. Við þurfum að vera búnar

veður í lofti og vonandi geta Snæfellsnessystur haldið

undir miklar breytingar sem framundan eru í sumar á

utan um fundinn að ári.

sendifulltrúafundinum í Prag í júní en þær eru margar

Kæru systur, ég hlakka til að hitta ykkur sem allra fyrst

til bóta og til þess fallnar að einfalda flókið lagabákn
samtakanna. Næsta ár verður ár reglugerðarbreytinga
hjá okkur og viljum við því stuðla að kynningum strax
til að undirbúa fulltrúa okkar.

og bið ykkur að huga vel að systraþelinu. Á þessum
tíma er það mikilvægast og stundum það eina sem við
getum gert, vera til staðar og huga að heilbrigði sálar
og líkama. Styðja og styrkja þá sem erfitt eiga en í því

Enn og aftur minni ég á ferðasjóð SIÍ og hvet konur

erum við jú svo góðar. Við munum standa upp sterkar

til að sitja fundi erlendis og sækja um styrk í sjóðinn.

að loknu þessu tímabili álags eins og við höfum gert

Stjórn SIÍ hefur einnig hvatt klúbba til að styrkja konur

hingað til.

til að mæta á innlenda fundi.

Ég þakka notalegt samstarf á þessum vetri og sendi ykkur

Vefurinn er að taka á sig æ betri mynd og vona ég að

og fjölskyldum ykkar bestu óskir um gleðilegt vor og

systur séu ánægðar með hann. Hann verður í stöðugri

sumar.

þróun og hvet ég systur til að hafa samband við vefstjóra og ritnefnd ef þær hafa tillögur um breytingar
eða ef eitthvað vantar. Við eigum allar að hafa skoðun
á málefnum okkar.

Kærleikskveðja,
Ingibjörg Jónasdóttir
Forseti SIÍ 2018-2020
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8. mars 2020
ALÞJÓÐLEGUR BARÁTTUDAGUR KVENNA
Soroptimistar um allan heim vöktu athygli á 8. mars

Við berjumst fyrir jafnrétti kynja í stjórnunarstöðum

sem er alþjóðlegur baráttudagur kvenna. Yfirskriftin í

fyrirtækja og ríkisstjórnum og jöfnum fréttaflutningi

ár var: Allar sem ein eða Each for Equal.

um konur og karla í fjölmiðlum. Við viljum jafnrétti

„Allar sem ein“ þemað þýðir að ef allir eru jafn réttháir

kynja á vinnustaðnum, jafna umfjöllun í íþróttum,

þátttakendur þá ríkir jafnrétti. Við erum öll ábyrg fyrir

aukið jafnrétti kynjanna í heilsu og auðsæld og við

eigin hugsunum og athöfnum - allan daginn, alla daga.

skulum láta það gerast.

Við getum með virkum hætti ögrað staðalímyndum,

Verum Allar sem ein #EachforEqual.

barist gegn hlutdrægni, aukið skilning, bætt aðstæður

Þema herferðarinnar 2020 er dregið af hugmyndinni

og fagnað árangri kvenna.

um sameiginlega einstaklingshyggju. Við erum öll hluti

Sameiginlega getum við öll hjálpað til við að skapa

af heildinni. Sérstakar aðgerðir okkar, samtöl, hegðun

heim þar sem ríkir kynjajafnrétti. Við skulum vera allar
sem ein.
Jafnrétti er ekki einkamál kvenna, það kemur öllum við.
Jafnrétti kynjanna er nauðsynlegt til þess að hagkerfi

og hugarfar geta haft áhrif á stærra samfélag okkar.
Sameiginlega getum við gert þær breytingar sem þarf.
Við getum hvert og eitt okkar hjálpað til við að skapa
jafnan heim kynjanna.

og samfélög dafni. Heimur þar sem jafnrétti kynja ríkir

Lesið meira um átakið á vefsíðunni:

er heilbrigðari, auðugri og í slíkum heimi ríkir sam-

https://www.internationalwomensday.com/Theme

hljómur - og hvað er ekki frábært við það?

Saga 8. mars á Íslandi
Hér á landi hefur verið haldið upp á 8. mars síðan árið

Árið 1978 stóðu MFÍK, Rauðsokkahreyfingin og Kven-

1932. Menningar- og friðarsamtök íslenskra kvenna,

félag sósíalista fyrir dagskrá 8. mars sem bar heitið

MFÍK, voru stofnuð árið 1951 og urðu strax deild í

“Kjör verkakvenna fyrr og nú”. Árið 1984 efndu átta

Alþjóðasambandi lýðræðissinnaðra kvenna. Þau stóðu

kvennasamtök til sameiginlegrar dagskrár 8. mars og

fyrir opnum fundi 8. mars 1953 og hafa síðan minnst

hafa staðið fyrir almennum fundi ásamt fjölda annarra

dagsins með fundi þar sem ávarp Alþjóðasambandsins

samtaka og stéttarfélaga þennan dag. Fleiri samtök

hefur verið lesið upp og samþykktar ályktanir í tilefni

hófu að minnast 8. mars á 10. áratugnum með

dagsins. Á þessum fundum hefur fjöldi þjóðkunnra

sérstökum hætti. Geta má þess að samtökin

kvenna lagt sitt af mörkum. Þannig flutti Vigdís Finn-

Stígamót voru stofnuð 8. mars 1990.

bogadóttir ræðu um starf hernámsandstæðinga árið

https://kvennasogusafn.is/index.php?page=8-mars

1961.
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Ellen Tyler og Anna Hugrún Jónsdóttir
Verkefnastjórar Landssambandsins

ALLAR SEM EIN 8. MARS
Hvað eiga kröfur um kosningarétt, brauð og frið, launa

oft í samstarfi við önnur kvennasamtök og verka-

jafnrétti og leikskólarými og baráttan gegn kynbundnu

lýðshreyfinguna.

ofbeldi sameiginlegt? Jú, allar þessar kröfur og

Árið 1975, á því ári sem markaði upphaf kvenna-

þúsundir annarra hafa verið letraðar á kröfuspjöld
kvenna um veröld alla 8. mars, á alþjóðlegum baráttudegi kvenna. Soroptimistar á Íslandi undirbjuggu í
tilefni dagsins fundi og aðra viðburði víða um land um
ýmis mál sem núna brenna á konum undir kjörorðinu
Allar sem ein. Með því kjörorði vildu soroptimistar vísa
til magnaðrar samstöðu kvenna þvert á þjóðfélagshópa, kynslóðir, stjórnmálaflokka, lönd og álfur sem
svo oft hefur lyft grettistaki til í þágu mannréttinda og
framfara á Íslandi sem annars staðar.

áratugar Sameinuðu þjóðanna, var ákveðið á þeim vettvangi að marka deginum sess í starfi S.Þ. alþjóðlega
og ber hann formlega yfirskriftina: Dagur Sameinuðu
þjóðanna fyrir réttindum kvenna og heimsfriði. Síðan
1996 hafa S. Þ. jafnframt valið sérstök áherslumál þar
sem kastljósi er varpað á allt frá aðstæðum flóttakvenna,
baráttunni gegn AIDS, fyrir menntun kvenna og stúlkna,
svo fátt eitt sé nefnt af þeim baráttumálum kvenna sem
brýnast er að leggja lið alþjóðlega. Dagurinn gengur ekki
alltaf og alls staðar átakalaust fyrir sig eins og nýlegt

Þessi dagur á rætur að rekja allt til 1910 þegar víðfræg

dæmi er um frá Egyptalandi þar sem lögreglan stóð

baráttukona, Clara Zetkin, lagði til í Kaupmannahöfn

aðgerðalaus hjá árið 2011 þegar hundruð karlmanna

að stofnað yrði til alþjóðlegs baráttudags verkakvenna.

hófu barsmíðar á konum sem minntust dagsins á

Konur voru þá í iðnvæddum löndum ódýrt og fjölmennt

Tahrir-torgi.

vinnuafl í daunillum og hættulegum verksmiðjum þar

Í ár helguðu Sameinuðu þjóðirnar daginn ungum

sem ofan á hrópandi, almennt réttindaleysi bættist
gróf mismunun miðað við karla. Tveimur árum áður,
1908, höfðu konur í fataiðnaði í New York krafist bættra
launa.

stúlkum undir yfirskriftinni: I am Generation Equality: Realizing Women’s Rights. Með því eru ungar
stúlkur hvattar til að grípa öll tækifæri sem gefast til
menntunar, sjálfstæðis og jafnréttis í eigin lífi sem og

Í Rússlandi í febrúar 1917 eru konur taldar hafa kveikt

að efla meðvitundina um að konur um allan heim og

elda í púðurtunnum komandi byltingar með fjöldakröfu-

af öllum kynslóðum þurfti að vera tilbúnar til að verja

göngum um brauð og frið, mitt í sultinum og mann-

áunnin réttindi gegn hvers konar bakslagi hvenær sem

fórnum fyrri heimsstyrjaldar. Fram eftir öldinni

er og hvar sem er.

héldust kröfur um launajafnrétti, mannsæmandi

Heiðrum baráttu kvenna, hér á landi sem alþjóðlega 8.

aðbúnað og krafan um kosningarétt hönd í hönd
í kvennabaráttunni. Þegar svokölluð önnur bylgja
kvennabaráttunnar breiddist út eins og eldur í sinu
um 1970 var nýju lífi hleypt í áttunda mars og lét
íslenska Rauðsokkuhreyfingin ekki sitt eftir liggja,

mars – allar sem ein.
Hildur Jónsdóttir
Suðurlandsklúbbi
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STELPUR styðja STELPUR
Halla Hrund Logadóttir var uppalin í Árbænum. Hún er stjórnmálafræðingur að mennt
og hefur unnið víða um heim á sviði orku, umhverfis og alþjóðamála. Hún er stofnandi
miðstöðvar Norðurslóða við Harvard háskóla þar sem hún kennir og stýrir rannsóknum.
Hún hefur búið í Boston undanfarin ár ásamt eiginmanni og tveimur dætrum. Hún
kom á fund hjá Árbæjarklúbbi í febrúar síðasliðnum og sagði okkur frá verkefninu sem
hún hefur stýrt og heitir Stelpur styðja stelpur eða Girls for Girls.
„Stelpur styðja stelpur“ er mjög áhugavert verkefni sem

þróuð á þessu sviði, s.s. í Bandaríkjunum, er atvinnuþátt-

er alþjóðlegt og hefur hjálpað mörgum ungum stúlkum

taka kvenna einungis um 50% m.a. vegna stutts fæðingar-

út um allan heim.

orlofs og himinhárra gjalda fyrir daggæslu barna. Meira

Það hafa allir eitthvað fram að færa, einstaka reynslu,

að segja á Íslandi, sem trónir í efstu sætum jafnréttis-

hæfileika og rödd sem þarf að heyrast svo að samfélagið

lista heimsins, er aðkoma kvenna að lykilákvörðunum

starfi í þágu okkar allra. Án breiðrar þátttöku er hætt við

innan einkageirans í höndum karla en einungis sex konur

að einsleitni ráði ríkjum, líkt og ein nóta sé slegin í sífellu

stýra 50 stærstu fyrirtækjum landsins (skv. úttekt Kjarnans

og yfirgnæfi tónsviðið. Það er þó ekki sjálfgefið að raunveru

frá 2017).

leikinn sé hljómfagur eins og sést til dæmis þegar tölur

Árið 2016 hittust átta konur frá jafnmörgum ríkjum við

um stöðu kvenna í heiminum, helming mannkyns, eru
skoðaðar. Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum geta eiginmenn í tæplega tuttugu ríkjum heims bannað konum
sínum að vinna. Í hátt í fjörutíu ríkjum hafa dætur og synir
ekki jafnan erfðarétt og á fimmta tug ríkja skortir lög sem
vernda konur gegn heimilisofbeldi. Í ríkjum sem sem teljast
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nám í Harvard háskóla og ákváðu að vinna saman að því
að takast á við þessar stóru áskoranir. Í kjölfarið varð til
verkefnið Project Girls for Girls sem kallast á íslensku
Stelpur styðja stelpur. Líkt og heiti þess ber með sér, er
markmið þess að fá konur til að vinna saman að því efla
stöðu og styrk hverrar annarrar til að láta til sín taka í

Halla Hrund Logadóttir

samfélaginu. Flestar þekkjum við sem eldri erum hversu

kvenna sem tekið hafa þátt ómað hærra undir leiðsögn á

krefjandi það getur verið að sækja fram og finna út úr

fjórða hundrað mentora og leitt til margvíslegs persónu-

öllum tækifærum og áskorunum, einar og sér, ekki síður

legs árangurs s.s. aukins sjálfsmats, hærri launa og nýrra

þegar tíminn í sólarhringum styttist með barneignum og

starfstækifæra. Að auki hefur byggst upp mikilvægt

fjölskyldu. Í slíkum aðstæðum getur það að hafa aðgengi að

alþjóðlegt tengslanet sem vinnur saman að breyting-

þekkingu, s.s. samningatækni, og stuðningsneti sem veitir

um, ekki ólíkt því hvernig Soroptimistar starfa.

innblástur, hugrekki og úthald, verið ómissandi og skipt

Það sem við höfum lært í gegnum þessa starfsemi er að

sköpum fyrir þann árangur sem næst. Að vera ein á báti
leiðir skammt en saman má sigla langt.

stuðningur þeirra sem hafa náð lengra á vinnumarkaði
við þær sem yngri eru skiptir sköpum fyrir starfsþróun

Verkefnið fer þannig fram að ungar konur, yfirleitt á

og tækifæri. Við hvetjum ykkur til að líta í kringum ykkur

aldrinum 20-25 ára, sem sóst hafa eftir þátttöku í hverju

á vinnustaðnum og hnippa í unga konu, veita henni

landi fyrir sig, hittast í litlum hópum sem leiddur er af

stuðning og miðla ráðum. Þegar stelpur styðja stelpur

reynslumikilli konu (mentor) úr ýmsum geirum sam-

verðum við sterkari og samfélagið nýtir krafta sína til

félagsins, s.s. úr viðskiptalífi eða hjá hinu opinbera. Í hvert

fulls.

skipti sem hópurinn hittist er farið í gegnum færnimiðað
efni, s.s. samningatækni, og lærdómurinn heimfærður yfir
á vegferð þátttakenda. Færnimiðaða efnið sem unnið er
með hefur verið þróað með hjálp fjölmargra prófessora við
Harvard sem stutt hafa Project Girls for Girls frá byrjun.
Nú er Project Girls for Girls með starfsemi í yfir 15 löndum,
þar á meðal Bandaríkjunum, Íslandi, Bútan, Indlandi,
Mexíkó, Úganda, Malasíu, Sambíu og Kenýa. Í þessum
löndum hafa raddir þeirra tæplega tvö þúsund ungra

Halla Hrund Logadóttir, er einn af stofnendum verkefnisins
Stelpur styðja stelpur (e. Project Girls for Girls) á heimsvísu,
sem og stjórnandi og kennari á sviði umhverfismála við
Harvard háskóla. Auk Höllu Hrundar eru stjórnendur
verkefnisins á Íslandi, Sigrún Ingibjörg Gísladóttir lögfræðingur og Fanney Hrafnsdóttir stjórnmálafræðingur.
Finna má nánari upplýsingar um verkefnið á https://
www.facebook.com/Projectg4g/ eða https://www.projectg4g.org/.
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KJÖRTÍMABILIÐ
2020 TIL 2022

FRAMBOÐ TIL EMBÆTTA OG NEFNDA FYRIR
SOROPTIMISTASAMBANDS ÍSLANDS

Soroptimistaklúbbur Árbæjar
býður fram til embættis gjaldkera
(endurkjör).

Soroptimistaklúbbur Akureyrar
býður fram til embættis 2. varaforseta.

Nafn: Jóna Th. Viðarsdóttir
Soroptimisti síðan 1994-2009
í Soroptimistaklúbbi Árbæjar
síðan 2012

Nafn: María Björk Ingvadóttir
Soroptimisti síðan 2015

Embætti sem frambjóðandi hefur
gegnt innan klúbbs:
• Formaður
• Meðstjórnandi x3
• Ritari
• Gjaldkeri og fulltrúi

Embætti sem frambjóðandi hefur
gegnt innan klúbbs:
• Skoðunarkona reikninga
• Fulltrúi í ferðanefnd
Störf/embætti sem frambjóðandi
hefur gegnt fyrir SIÍ:
• Boðunarkona (advocacy)

Störf/embætti sem frambjóðandi
hefur gegnt fyrir SIÍ:
• Gjaldkeri 2018-2020

Soroptimistaklúbbur Bakka og
Selja býður fram til embættis
sendifulltrúa.

Soroptimistaklúbbur Bakka og
Selja býður fram til embættis
varasendifulltrúa.

Soroptimistaklúbbur Kópavogs
býður fram til embættis verkefnastjóra (endurkjör).

Nafn: Rannveig Thoroddsen

Nafn: Ingibjörg Jónasdóttir

Nafn: Ellen Tyler

Nafn: Þórunn Hálfdanardóttir

Soroptimisti síðan 2002

Soroptimisti síðan 2009

Soroptimisti síðan 1991

Soroptimisti síðan 2014

Embætti sem frambjóðandi hefur
gegnt innan klúbbs:

Embætti sem frambjóðandi hefur
gegnt innan klúbbs:
• Ritari
• Formaður
• Fjáröflunarnefnd
• Uppstillinganefnd
• Nettengill
• Varafulltrúi

Embætti sem frambjóðandi hefur
gegnt innan klúbbs:

Embætti sem frambjóðandi hefur
gegnt innan klúbbs:

• Gjaldkeri
• Fulltrúi
• Verkefnastjóri umhverfismála
• Verkefnastjóri alþjóðaskilnings
• Skemmtinefnd
• Fjáröflunarnefnd

• Verkefnastjóri
• Varaformaður

Störf/embætti sem frambjóðandi
hefur gegnt fyrir SIÍ:
• Forseti
• Sjóðanefnd

Störf/embætti sem frambjóðandi
hefur gegnt fyrir SIÍ:
• Verkefnastjóri umhverfismála
• Varasendifulltrúi
• Sendifulltrúi
• Verkefnastjóri 2018-2020

• Ritari
• Meðstjórnandi
• Varafulltrúi x2
• Fulltrúi x2
• Gjaldkeri x2
• Varaformaður,
• Formaður
• Ýmsar nefndir
Störf/embætti sem frambjóðandi
hefur gegnt fyrir SIÍ:
• Verkefnisstjóri mennta- og
menningarmála x2
• Fjárhagsnefnd
• Varasendifulltrúi
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Soroptimistaklúbbur Austurlands
býður fram til embættis vefstjóra
(endurkjör)

Störf/embætti sem frambjóðandi
hefur gegnt fyrir SIÍ:
• Vefstjóri 2018-2020

Soroptimistaklúbbur Reykjavíkur
býður fram til laga- og reglugerðarnefnd (endurkjör).

Soroptimistaklúbbur Hafnarfjarðar
og Garðabæjar býður fram til
starfsgreinanefndar.

Soroptimistaklúbbur Grafarvogs
býður fram til fjárhagsnefndar.

Soroptimistaklúbbur Keflavíkur
býður fram til sjóðanefndar.

Nafn: Margrét Rögnvaldsdóttir

Nafn: Mjöll Flosadóttir

Nafn: Kristín S. Björnsdóttir

Nafn: Melkorka Sigurðardóttir

Soroptimisti síðan 1998

Soroptimisti síðan 1989

Soroptimisti síðan 2010

Soroptimisti síðan 1996

Embætti sem frambjóðandi hefur
gegnt innan klúbbs:

Embætti sem frambjóðandi hefur
gegnt innan klúbbs:
• Formaður,
• Fulltrúi
• Verkefnastjóri efnahags- og
félagsmála
• Skoðunarmaður reikninga
• Starfsgreinanefnd
• Ferðavikunefnd
• Verkefnanefnd

Embætti sem frambjóðandi hefur
gegnt innan klúbbs:

Embætti sem frambjóðandi hefur
gegnt innan klúbbs:

• Gjaldkeri
• Fjáröflun
• Skoðunarmaður reikninga

• Formaður
• Gjaldkeri
• Meðstjórnandi
• Skemmtinefnd
• Fjáröflunarnefnd

• Formaður
• Meðstjórnandi
• Fulltrúi
• Varafulltrúi
• Skoðunarmaður
• Fjáröflunarnefnd
• Styrktarsjóður
• Móttökunefnd
• Ferða- og skemmtinefnd
• Systranefnd
Störf/embætti sem frambjóðandi
hefur gegnt fyrir SIÍ:
• Sendifulltrúi,
• Varasendifulltrúi,
• 2. varaforseti,
• Útbreiðslunefnd,
• Laga- og reglugerðarnefnd
• Ritnefnd Fregna

Störf/embætti sem frambjóðandi
hefur gegnt fyrir SIÍ:
• Verkefnastjóri

Störf/embætti sem frambjóðandi
hefur gegnt fyrir SIÍ:
• Forseti
• Sendifulltrúi
• Varasendifulltrúi
• Ritari
• Gerðadómur,
• Ritnefnd Fregna
• Verkefnastjóri efnahags- og
Félagsmál
• Skoðunarmaður reikninga
• Fjárhagsnefnd

Soroptimistaklúbbur Akraness
býður fram til útbreiðslunefndar.

Soroptimistaklúbbur Reykjavíkur
býður fram til starfsgreinanefndar.

Soroptimistaklúbbur Snæfellsness
býður fram að vera skoðunarmaður reikninga.

Soroptimistaklúbbur Hafnarfjarðar
og Garðabæjar býður fram til
embættis ritstjórna Fregna.

Nafn: Sigríður Kristín Gísladóttir

Nafn: Ásta Thoroddsen

Nafn: Helga Guðjónsdóttir

Nafn: Sigríður Inga Sigurðardóttir

Soroptimisti síðan 2018

Soroptimisti síðan 1998

Soroptimisti síðan 2004

Embætti sem frambjóðandi hefur
gegnt innan klúbbs:

Embætti sem frambjóðandi hefur
gegnt innan klúbbs:

Embætti sem frambjóðandi hefur
gegnt innan klúbbs:

Embætti sem frambjóðandi hefur
gegnt innan klúbbs:

• Formaður
• Varaformaður

• Kosin í fjáröflunarnefnd
2020-2022

• Formaður
• Ritari
• Meðstjórnandi
• Verkefnastjóri

• Formaður
• Ritari
• skemmtinefnd

Soroptimisti síðan 2014
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SOROPTIMISTAKLÚBBUR AKUREYRAR STYRKIR KONUR
Á AUSTUR-GRÆNLANDI TIL SJÁLFSHJÁLPAR
Í mörg ár hefur Soroptimistaklúbbur Akureyrar haft

aðstæður. Að svo stöddu er ekki tímabært að hefja

tengsl við þorpið Ittoqqortoormiit á Austur -Grænlandi

vinnslu á sauðnautaull eða skinnum þar sem mikið

en ein systranna í klúbbnum dvelur þar að jafnaði nokkrar

þarf af vatni til sútunar og þvotta en vatn er af afar

vikur á ári. Byggð á þessum stað á verulega undir högg

skornum skammti á flestum stöðum á Grænlandi,

að sækja. Það sem áður var blómlegt veiðimannasam-

nema rétt yfir sumartímann.

félag glímir nú vegna loftslagshlýnunar við íslausan
fjörð sem ekki leyfir hefðbundnar veiðar og hungraðir

Í samráði við tengilið okkar á staðnum, Lone Anders

ísbirnir rölta á milli húsa. Atvinnuleysi er mikið þarna

Madsen, var því ákveðið að leggja sauðnautaullina til

og bitnar það ekki hvað síst á konum.

hliðar í bili en byrja þess í stað á því að taka höndum
saman um að varðveita hefðbundna þjóðbúningagerð.

Árið 2016 ákvað verkefnastjórn klúbbsins okkar að

Í ársbyrjun 2019 var staðan sú að aðeins ein kona á

leita eftir verkefni sem styrkt gæti konur í Ittoqqor-

svæðinu kunni vel til verka varðandi handverkið á

toormiit til sjálfshjálpar. Þetta er búið að vera lang-

grænlenska búningnum og því lá á að yfirfæra þessa

hlaup en nú er verkefnið loks að komast á betra skrið.

kunnáttu til næstu kynslóðar.
Þjóðbúningar Grænlendinga eru mjög sérstakir og

Í fyrstu beindum við sjónum okkar að því hvernig nýta

fallegir og það er ekki á færi hvers og eins að gera þessa

mætti sauðnautaskinn og sauðnautaull sem mikið fellur

búninga því einstök tækni liggur þar að baki.

til af á þessum slóðum en hefur til þessa að mestu
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fengið að grotna niður. Lene Zachariassen, sem kann

Eins og sjá má á myndinni eru þetta sérlega skrautlegir

vel til verka varðandi sútun og ullarvinnslu, fór til

búningar og mörg handtök liggja að baki hverjum og

Ittoqqortoomiit á vegum klúbbsins og kannaði

einum. Það sem erfiðast er að nálgast nú sem stendur
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eru stígvélin „kamikk“. Þau eru unnin úr selskinni sem
verka þarf á alveg sérstakan máta. Í nóvember síðastliðnum byrjuðu 12 konur í Ittoqqortoormiit að læra til
þessara verka.
Stuðningur okkar við grænlensku konurnar er fyrst
og fremst í formi fjármagns og til að standa straum

Það er ekki auðvelt að ýta svona verkefni úr vör. Græn-

af kostnaði við kennslu og innkaup á þeim efnum og

lendingar eru stolt þjóð sem þiggur enga ölmusu. Þeir

verkfærum sem til þarf hverju sinni.

vilja gefa sér tíma til að átta sig á hlutunum og okkur

Til þess að fjármagna verkefnið leggur Soroptimista-

ber að virða þeirra sjónarmið og venjur og vonandi

klúbbur Akureyrar fram ákveðna styrkupphæð á hverju

hefur okkur tekist það.

ári og beitt er ýmsum aðferðum til fjáröflunar, til
dæmis héldum við mikla „skómessu“ í ágúst síðast-

Að verkefnið skuli vera komið formlega af stað er fyrst

liðnum eingöngu til að safna peningum fyrir Græn-

og fremst Helenu Dejak og Maríu Björk Ingvadóttur að

landsverkefnið. Þetta uppátæki tókst einstaklega vel

þakka. Helena er nánast heimamanneskja á staðnum

og vakti verðskuldaða athygli í bænum.

og síðastliðið vor bauð hún Maríu Björk með sér til
Ittoqqortoormiit til að kynna sér aðstæður þar. María

Nú hefur okkur heldur betur bæst liðsauki við Grænlands-

Björk gerði bæði fróðlega og skemmtilega þætti um

verkefnið því Soroptimistaklúbburinn á Tröllaskaga

ferðina sem sýndir voru á N4. Þættirnir færa okkur

ætlar að starfa með okkur. Svo skemmtilega vill til að

virkilega nær þessum nágrönnum okkar í vestri og

Dalvík og Ittoqqortoormiit eru vinabæir. Á grundvelli

hjálpa okkur að skilja aðstæður þeirra og menningu.

þeirra tengsla og af áhuga á að láta gott af sér leiða buðu
Tröllaskagasystur fram krafta sína og munu vinna með
okkur næstu árin að þessu verkefni.

Vonandi höfum við borið gæfu til að fara nógu gætilega
af stað og stigið stutt en örugg skref Það er bjart yfir

Verkefnið nær að uppfylla nokkur af heimsmarkmiðum

Grænlandsverkefninu okkar og við erum stoltar að

Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun:

hafa tekið þá ákvörðun að standa með konum á einum
afskekktasta stað veraldarinnar.

1; engin fátækt,

„Við setjum markið hátt og vinnum störf okkar af

4; menntun fyrir alla,

sæmd og ábyrgðartilfinningu“.

11; sjálfbærar borgir og samfélög,
12; ábyrg neysla,

Akureyri í mars 2020

17; alþjóðleg samvinna.

Helga Sigurðardóttir verkefnastjóri
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Aðalbjörg á Góðgerði 5. mars 2020
með blóm frá klúbbsystrum
í tilefni 100 ára afmælisins.

Aðalbjörg Guðmundsdóttir
Aðalbjörg Guðmundsdóttir kennari fæddist á Harð-

Aðalbjörg var alltaf virkur þátttakandi í félagslífi þar

bak á Melrakkasléttu 15. mars 1920 og er því 100 ára.

sem hún starfaði. Hún var formaður Ungmennafélagsins

Foreldrar hennar voru hjónin Guðmundur Stefánsson

Austra á Raufarhöfn og var líka gæslumaður barna-

og Margrét Siggeirsdóttir. Aðalbjörg var þriðja í röðinni

stúkunnar Norðurljóssins meðan hún starfaði á

af sex systrum en auk þess áttu þær yngri fósturbróður.

Raufarhöfn. Einnig var hún í stjórn Þingeyingafélagsins
í Reykjavík á þeim tíma sem hún bjó í Reykjavík. Í

Aðalbjörg ólst upp á Harðbak við venjuleg sveitastörf

Keflavík sat hún í ýmsum nefndum á vegum bæjarins,

eins og þau gerðust þar um slóðir. Hún fylgdi eldri systur

lengst í fræðsluráði 1966-77 og var einnig gæslumaður

sinni Ásu í skyldunámi og reyndi síðan að afla sér

barnastúkunnar

viðbótanáms hjá ýmsum í nágrenninu eftir að fullnaðar-

Víðtækustu félagsstörf Aðalbjargar hafa síðustu árin

prófi lauk til að búa sig undir kennaranámið sem

verið fyrir Soroptimista þar sem hún var formaður

hugur hennar stóð til. Hún settist í Kennaraskólann

klúbbsins í Keflavík við stofnun 1975-’77 en síðan

haustið 1937, aðeins 17 ára, og útskrifaðist með kennara-

við flutning til Reykjavíkur í Soroptimistaklúbbi

próf vorið 1940. Aðalbjörg starfaði sem kennari á Raufar-

Reykjavíkur frá 1979. Hún hefur þar verið ritari,

höfn 1940-’43, við St. Jósefsskóla í Hafnarfirði 1943-

gjaldkeri, fulltrúi á landsambandsþingum og einnig

’45, við Austurbæjarskólann í Reykjavík 1945-’49, við

setið í fjölmörgum nefnum um ýmis málefni. Þá var

Barnaskólann í Keflavík 1953-’77, þar af yfirkennari

hún varaforseti Landssambands Soroptimista og var

1973-’77 og við Ölduselsskóla 1977-’88. Hún var dug-

einnig í útbreiðslunefnd sambandsins. Hún var kjörin

leg að sækja námskeið og kynna sér nýjungar í náms-

heiðursfélagi Soroptimistaklúbbs

efni og kennsluháttum. Hún sótti hannyrðanámskeið í

2006 og sækir enn fundi hjá klúbbnum.

Nýársstjörnunnar

1968-’72.

Reykjavíkur

árið

Nääs í Svíþjóð vorið 1946 og stundaði nám við kennara-

12

háskólann í Árósum í námsleyfi á vorönn 1973. Sam-

Árið 1947 lágu leiðir Aðalbjargar og bekkjarbróður

hliða kennslunni í Keflavík var hún mjög oft prófdómari

hennar úr kennaraskólanum Rögnvaldar Jóhanns

í handavinnu stúlkna. Síðustu áratugina sérhæfði hún

Sæmundssonar (1916-2016) saman á ný eftir að hann

sig í kennslu yngri barna með rómuðum árangri.

hafði dvalið við nám í Bandaríkjunum í rúm fimm ár.
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Sigurlín Gunnarsdóttir og Aðalbjörg á Góðgerði hjá
Soroptimistaklúbbi Reykjavíkur.

Margrét og Aðalbjörg á klúbbfundi að kveikja á kertum

Þau gengu í hjónaband 3. júní 1948 og bjuggu fyrstu

Heilsan hefur alltaf verið góð. „ Ég þakka það hvað ég

árin í Reykjavík en síðan í Keflavík frá 1953-’77 og eftir

var mikið úti sem krakki, að eltast við kindur og hesta.

það í Reykjavík á ný. Börn þeirra eru Sæmundur

Maður verður hraustur af því.“

(1948), Elín (1950) og Margrét (1959). Barnabörnin

Frá árinu 2006 bjuggu Rögnvaldur og Aðalbjörg í skjóli

eru átta, 20 barnabarnabörn og von er á fyrsta langa-

Elínar dóttur sinnar og Björgvins Guðmundssonar

langömmubarninu.

tengdasonar í Lindarseli 7. Þar höfðu þau sér íbúð og
þar býr Aðalbjörg enn.

Aðalbjörg hefur alla tíð haldið miklum og góðum

Vegna veirunnar ákvað fjölskyldan að loka á

tengslum við Harðbak á Melrakkasléttu eftir að búskap

heimsóknir til Aðalbjargar. Þá sagði hún. „ Ég er í eins

foreldra hennar lauk árið 1956. Flest ár frá því um 1960

konar sóttkví og við söfnum fólki ekki saman vegna

hefur hún dvalið þar um lengri eða skemmri tíma á

veirunnar en höldum bara upp á afmælið næsta ár“.

sumrin með börn sín og síðan barnabörn, sinnt æðarvarpinu ásamt ættingjum sínum og afkomendum. Þar

Margrét Rögnvaldsdóttir

vegur þyngst dúnhreinsunin sem hún hefur stundað

Reykjavíkurklúbbi

allt fram til þessa. Hún og Rögnvaldur komu sér upp
sérstökum bústað, svonefndum Ellubæ, þar sem hún
unir sér og hlakkar alltaf til að fara norður þegar vorar.
Það verður engin breyting á því þetta vorið.
Í viðtali við Morgunblaðið í tilefni 100 ára afmælisins
sagði Aðalbjörg að ekkert hafi skort á Harðbak í sínum
uppvexti. „Fólkið í nágrenninu sagði að ekki væri erfitt
fyrir Sléttunga að lifa því ef þeir legðust á grúfu á vatnsbakkann synti silungurinn upp í þá og ef þeir legðust
á bakið verpti fuglinn ofan í þá. Hlunnindin voru svo
mikil.“

S O R O P T I M I STA S A M B A N D Í SL ANDS
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Öskupokasmiðja
á Egilsstöðum
Það var heldur betur líflegt í anddyri Safnahússins á
Egilsstöðum á bolludaginn en þá fór fram árleg öskupokasmiðja Bókasafns Héraðsbúa og Minjasafns Austurlands.
Þetta er í þriðja sinn sem öskupokasmiðjan er haldin í Safnahúsinu. Í fyrstu tvö skiptin var viðburðurinn haldinn uppi
á bókasafni en vegna góðrar þátttöku fyrri ára var ákveðið
að nýta anddyri Safnahússins sem reyndist vel, nær 30 börn
mættu auk foreldra og fylgdarmanna. Smiðjan var haldin
í samstarfi við Soroptimistaklúbb Austurlands og sem fyrr
var það Kristjana Björnsdóttir frá Borgarfirði eystra sem
kenndi áhugasömum gestum réttu handbrögðin við að búa
til öskupoka. Að þessu sinni gátu þeir sem sóttu smiðjuna
annað hvort saumað öskupoka frá grunni eða valið sér tilbúna öskupoka og skreytt þá með perlum og útsaumi og
leyft hugmyndafluginu að ráða ferðinni. Einnig var í boði að
stinga málshætti, steinum frá Borgarfirði eystra eða jafnvel
ösku ofan í pokana. Það þurfti að snúa borða í opið og allir
fengu boginn títuprjón. Nokkrar systur mættu á viðburðinn
og aðstoðuðu en aðrar höfðu saumað poka fyrirfram til að
styðja verkefnið. Því má bæta við að hluti af pokunum var
saumaður úr afgangsefni sem féll til í vetur þegar klúbburinn
saumaði poka fyrir leikskólana á svæðinu. (Sjá frétt frá okkur
í síðustu Fregnum).
Okkur þykir þetta skemmtilegt verkefni. Það varðveitir
menningararfinn, eykur sýnileika okkar í samfélaginu og
brúar kynslóðabil.
Jóhanna Hafliðadóttir og Þorbjörg Gunnarsdóttir
Austurlandsklúbbi

14

S O RO PTIMISTAS AMBAN D ÍS L AN D S

NÝ KLÚBBALÖG
Það stendur til að breyta lögum og reglugerðum Soroptimista, eins og þið vitið auðvitað allar. Ef þessar breytingar verða samþykktar á sendifulltrúafundinum í Prag í
sumar þá þurfum við líka að breyta klúbbalögum.
Laganefnd hefur fengið sent uppkast af klúbbalögum
frá SIE. Uppkastið er rammi sem SIE telur að sé
nauðsynlegur miðað við breytingar á lögum Landssambandsins og Evrópusambandsins. Þetta er rammi
sem við getum notað og bætt við síðan eftir því sem
okkur finnst hérna á Íslandi. Því nú er það á ábyrgð
hvers Landssambands að gera klúbbalögin, áður
komu þau tilbúin frá SIE.

- Ný í stjórn er verkefnastjóri. Alveg eins og í Landssambandslögum.

Helstu breytingar eru:

- Möguleiki verður á því að leyfa endurkjör fyrir fleiri í
stjórn en gjaldkera.

- Starfsár klúbba verður frá 01.01-31.12. Breytist
auðvitað eins og hjá Landssambandinu.
- Félagsaðild er opin konum sem náð hafa 20 ára aldri,
var áður 21 árs.
- Aðild að klúbbi er háð samþykki klúbbfélaga en ekki
gert ráð fyrir að þurfi að bjóða konum eins og núna er.
Konur geti sótt um það að gerast Soroptimistar.
- Klúbbar vinni að því að félagar komi úr fjölbreyttum
starfsgreinum. Ekki nein skilyrði fyrir því að ekki megi
taka inn konur úr sömu starfsgrein fyrr en eftir einhvern ákveðinn tíma.
- Hægt er að samþykkja e-meðlimi í klúbba. Það liggur
nú fyrir að tillaga að lagabreytingu verði lögð strax fyrir
næsta Landssambandsfund, þar sem e-meðlimir verða
leyfðir í klúbbum.
- Það er enn mætingarskylda og systur eiga að mæta
að lágmarki á 5 klúbbfundi. Í nýjum lögum eru ekki
ákvæði um að systir verði rekin ef hún sinnir ekki
þessari lágmarks mætingarskyldu.

- Í núgildandi lögum er talað um að halda að lágmarki
4 stjórnarfundi á ári. Það eru engin slík ákvæði í
þessum tillögum.
- Nýtt í Klúbbalögum er skylda allra klúbba að hafa
útbreiðslunefnd. Það er leyfi til þessa að endurkjósa
útbreiðslunefnd aftur í eitt tímabil.
- Í þessum tillögum eru sérstaklega tilgreindar fjárhagslegar skuldbindingar klúbbsins. Það er ekki gert í
núgildandi lögum. „Skuldbindingar félaga skulu takmarkast af greiðsluskyldu vegna félagsgjalda“.
- Breytingar á klúbbalögum eru nú í okkar höndum.
Það þarf 2/3 kjörinna fulltrúa til að samþykkja breytingar. Auðvitað með þeim fyrirvara að það rammist
innan laga SIE og SI. Áður komu allar breytingar að
ofan frá SIE.
- Í þessum tillögum er ekkert um hver lágmarksfjöldi
í klúbbum skuli vera en í núgildandi lögum eru það 15
systur.

- Ef einhverra hluta vegna skv. ákvörðun klúbbsins á
að reka systur, vegna t.d. misbrests á greiðslu gjalda,
þá þarf 2/3 klúbbfélaga að samþykkja þá ákvörðun.
Áður var nóg að helmingur samþykkti.

Þetta er rammi sem við skoðum og ræðum. Síðan fer

- Í markmiðum er nú bætt við umhverfisvernd. Þannig
eru þau í þessum tillögum 5 í stað 4 áður.

við systur viljum sjá standa í klúbbalögum. Þá enn og

- Í nýju tillögunum er ekki tilgreint hvað eigi að halda
marga klúbbfundi á ári. Í núgildandi lögum eru þetta
10 fundir. Það er ekkert sem segir að við getum ekki
haldið okkur við það áfram.

þetta í sama ferlið og með Landssambandslögin. Við
verðum með vinnuhópa á Haustfundinum þar sem við
getum átt saman samtal um þessar breytingar og hvað
aftur með þeim fyrirvara að þessar breytingar verði
samþykktar á sendifulltrúafundinum í Prag.
Margrét Rögnvaldsdóttir
Formaður laganefndar
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100 ÁRA AFMÆLI KOSNINGARÉTTAR KVENNA ÁRIÐ 2015
Í tilefni af 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna árið

Alls bárust 19 smásögur í keppnina og valdi sérstök

2015 lagði þáverandi verkefnastjóri Landssambands-

dómnefnd þrjár bestu sögurnar sem fengu peninga-

ins, María Lóa Friðjónsdóttir, fram þá tillögu að íslenska

verðlaun og verðlaunaskjal. Auk þess hlutu tvær

Landssambandið tæki þátt í að minnast afmælisins og

sögur að auki viðurkenningarskjal.

lagði fyrir stjórn nokkrar hugmyndir að sameiginlegu

Styrkurinn var nýttur þannig í verðlaunafé

verkefni klúbba og sambandsins.
Fyrir valinu varð sú hugmynd að stofna til smásögusamkeppni og skyldu sögurnar fjalla um kosningarétt
kvenna.

1. verðlaun kr. 75.000
2. verðlaun kr. 50.000
3. verðlaun kr. 25.000
Prentun plakata kr. 40.000

Verkefnastjóri lagði fram kostnaðar- og framkvæmda-

póstkostnaður kr. 5.000

áætlun og sótti um styrk til afmælisnefndar Kvenfélaga-

blóm kr. 5.000

sambands Íslands um 100 ára afmæli kosningaréttar

Alls kr. 200.000

kvenna.

Verðlaunin voru afhent við hátíðlega athöfn í Ráðhúsi

Soroptimistasamband Íslands fékk úthlutað styrk að

Reykjavíkur 19. júní 2015.

upphæð kr. 200.000 fyrir verkefnið „Smásögusamkeppni - Á ég að kjósa og hvers vegna?“.

Það er gaman nú fimm árum eftir þessa samkeppni

Verkefnið var kynnt öllum klúbbum sem einnig fengu

að lesa verðlaunasöguna, sem hér birtist:

prentuð plaköt til að hengja upp í sínu heimahéraði til
að hvetja til þátttöku í keppninni.

Þær fórnir sem við færum
Hún læddist hljóðlega eftir hlaðinu og sveipaði sjalinu
um axlirnar. Það var ennþá svalt í morgunkulinu þó
daginn væri tekið að lengja. Í bænum sváfu allir svefni
hinna réttlátu og hún velti fyrir sér hvort hún væri að

tíma.
Ef hún hefði gert sér grein fyrir því þá að hann myndi
smám saman ætlast til þess að hún hlýddi honum
í einu og öllu hefði hún hugsanlega tekið aðra

gera rétt með því að laumast svona út. Það var litlum

ákvörðun.

vafa undirorpið að hann yrði ekki ánægður.

Það versta var að þegar hún leyfði sér að hugsa svona

Hún óttaðist mest að hann myndi vakna snemma og

var hún alls ekki viss um að hún hefði tekið aðra

átta sig á því hvað hún ætlaði að gera. Tilhugsunin

ákvörðun. Það var vissulega þægilegt að hafa ekki

fyllti hana ótta og hún herti gönguna út á túnið þar

áhyggjur af því að þurfa að svelta.

sem hestarnir stóðu rólegir á beit. Þeir sem stóðu

Hann mátti eiga það að hann var duglegur að vinna

neðst á túninu voru að hálfu huldir í þoku og varpaði

og sá til þess að hana skorti ekkert.

sólin fallegri birtu á dalalæðuna sem breiddi faðminn

Já, það fór að vísu eftir því hvernig á það var litið.

mót hverri misdæld í landslaginu.
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hafði virst kjánalegt að hafna bónorði hans á sínum

Hún hafði alltaf haft gaman af því að ræða lífsins gagn

Hún stansaði stutta stund og naut kyrrðarinnar.

og nauðsynjar við fólkið í kringum sig en honum var

Augun hvörfluðu yfir hestahópinn og hún ákvað að

meinilla við að hún þættist hafa skoðanir á því sem var

best væri að reyna að ná Mósa.

að gerast í landinu.

Það reyndist létt verk enda Mósi vanur því að hún

Hún strauk ósjálfrátt um kinnina þegar hún minntist

klappaði honum og stryki þegar hún var einmana en

þess þegar hún hafði í fyrsta skiptið gerst sek um að

það hafði gerst sífellt oftar hin síðari ár.

segja skoðun sína nálægt vinum hans.

Hún hafði ekki viljað giftast honum en þar sem hún

Þeir höfðu verið að ræða rétt kvenna til að kjósa í

var fátæk vinnukona en hann vel stæður ekkjumaður

sveitarstjórnarkosningum og hún hafði blandað sér

S O RO PTIMISTAS AMBAN D ÍS L AN D S

í umræðurnar og verið mikið niðri fyrir þegar hún
sagði skoðun sína á efninu en það hafði lengi verið
henni mikið baráttumál að fá að kjósa til Alþingis en
ekki bara sveitarstjórnar.
Hún lokaði augunum og sá fyrir sér svipinn sem kom
á hann og vini hans þegar hún lét móðann mása og
hversu hissa hún hafði verið þegar hann rauk upp
áður en hún gat klárað og gaf henni kinnhest.
Hún hafði hrokkið afturábak og gripið um kinnina en
síðan hlaupið út úr baðstofunni, fram ganginn og út á
hlaðið. Þaðan hljóp hún bakvið hús þar sem hún henti
sér í grasið og réri fram í gráðið þar sem hún grét
með ekkasogum.
Eftir það hafði hún nokkrum sinnum misst út úr sér
eitthvað sem hann vildi ekki að hún hefði skoðun á og
í hvert sinn hafði hann slegið hana í andlitið. Henni
stóð oft ekki á sama um grimmdina sem hún las úr
augum hans þegar hann réðist á hana á þennan hátt
en enn sem komið var hafði ofbeldið ekki magnast
frekar.
Hana grunaði þó að það myndi bráðum breytast. Hún
var nefnilega á leiðinni til sýslumanns til að kjósa í
alþingiskosningunum. Það var loksins komið að þeim
merka áfanga í lífi kvenna á Íslandi að þær fengu að

Það var því orðið nokkuð síðan síðast og hún gat

kjósa sér fulltrúa á þing. Hún hafði beðið eftir þessu

fundið hvernig hver einasti vöðvi í líkamanum spenn-

árum saman og henni var næstum sama hverjar af-

tist upp og var meira lifandi en áður.

leiðingarnar yrðu, hún skyldi kjósa þó það yrði það

Sólin kom upp fyrir fjallsbrúnina og byrgði henni sýn

síðasta sem hún gerði.

að hluta. Það var erfitt að horfa fram fyrir sig þegar

Því stóð hún hér í morgunkulinu með Mósa og batt

sólin var svona lágt á lofti en hún sá þó að það var

upp í hann snæri sem hún ætlaði að nota til að stjórna

stutt eftir heim til sýslumanns.

honum. Þegar snærið var komið upp í hann teymdi

Skömmu síðar stöðvaði hún hestinn á hlaðinu og batt

hún hrossið að næstu þúfu og tókst með harmkvælum
að koma sér á bak.

hann þar við járnhring. Hún gekk að bænum og drap
á dyr. Það leið góð stund en sýslumaður kom svefn-

Það er ekki svo einfalt þegar verið er í síðum kjól en

drukkinn til dyra og var hann ennþá lítt klæddur.

hún ákvað að ríða klofvega til að minnka líkurnar á

Hún brosti til hans og sagði honum erindi sitt.

að hún myndi falla af baki.

Hann tók erindi hennar vel þrátt fyrir að vinnudagur

Henni hafði ekki fundist það álitlegur kostur að sækja

hans væri ekki formlega hafinn og skömmu síðar

hnakkinn því það myndi bara tefja hana enn frekar.

hafði hún lokið við að kjósa.

Hún keyrði fæturnar í síðurnar á Mósa svo að hann

Það var létt yfir henni og henni leið eins og hún hefði

hrökk við og rauk af stað. Það þurfti sjaldan að letja

unnið stóran sigur. Á sömu stundu helltist yfir hana

hann til fararinnar og þetta skipti var enginn undan-

kvíðinn og á heimleiðinni velti hún fyrir sér hvernig

tekning.

hann myndi taka þessum tíðindum.

Hún fann mjúkar hreyfingar dýrsins undir sér og

Þegar hún nálgaðist bæinn sá hún til mannaferða og

naut þess að vera komin á hestbak. Það var eitt af því

aftur óx kvíðinn. Hún stöðvaði hestinn og sté af baki

sem hann hafði ekki leyft henni enda fannst honum

en í sömu mund gall við byssuhvellur og allt varð

að konur hefðu ekkert að gera utan og því þyrftu þær

svart.

ekki að kunna að ríða. Þegar þær færu til kirkju gætu
þær bara gengið eins og vinnufólkið.

Höfundur: Kristín Guðbjörg Snæland
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Fjöldi áhugasamra þátttakenda tóku þátt í vinnustofunni, eða um 50 manns. Hér sést hluti þeirra í lokin.

SOROPTIMISTAR OG HEIMSMARKMIÐIN
„Sumir spyrja hvað gerist ef við gerum ekki neitt. Við

stofunni var að þátttakendur geti kortlagt verkefni sín,

vitum að það verður á kostnað okkar allra. Þess vegna

tengt þau við heimsmarkmiðin og innleitt þau í starf-

eru heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna tæki fyrir okkur

semi félagasamtaka sinna. Undirrituð situr í stjórn Al-

öll til að ræða á sama tungumáli,“ segir Ásta Bjarna-

mannaheilla sem varaformaður og er jafnframt fulltrúi

dóttir, verkefnastjóri stjórnvalda um heimsmarkmið

í verkefni forsætisráðuneytisins um innleiðingu heims-

Sameinuðu þjóðanna.

markmiðanna hjá félagasamtökum, eða svokölluðum

Hún var á meðal þeirra sem stýrðu vinnustofu fyrir

þriðja geira. Þriðji geirinn eru öll þau félagasamtök og

frjáls félagasamtök sem fram fór í þjónustumiðstöð
UMFÍ 19. febrúar sl. Vinnustofan var haldin að frumkvæði

forsætisráðuneytisins,

Félags

Sameinuðu

þjóðanna og Almannaheilla. Markmiðið með vinnu-

hópar sem vinna að heill annarra. Fyrsti geirinn er hið
opinbera þ.e. ríkið og sveitarfélög, annar geirinn eru
fyrirtæki og þriðji geirinn eru öll þau félög og samtök
sem vinna að ýmsum verkefnum sem koma almenningi
til góða án gróðasjónarmiða. Soroptimistar flokkast
undir þriðja geirann.
Eins og sjá má á myndunum sem hér fylgja var vinnustofan vel sótt af forsvarsmönnum ýmissa félagasamtaka og létu fulltrúar frá Soroptimistum sig ekki vanta.
Í vinnustofunni fór Ásta yfir það hvað heimsmarkmiðin
eru og aðgerðir stjórnvalda. Hún benti meðal annars
á að heimsmarkmiðin eru hvatning til að gera betur á
ýmsum sviðum. Þau séu á sama tíma jafnvægisleikur
þar sem eitt markmið getur vegið þyngra en annað.
Því verði að vega og meta hvert markmið og hvernig
starf félagasamtaka fellur inn í þau. Kjarninn sé þó sá
að bæta heiminn og skilja enga einstaklinga eða flokka
starfsins útundan. Í vinnu stjórnvalda sé lögð áhersla á
að mæla árangurinn af öllum þáttum starfsins.
Ásamt Ástu ræddi Vera Knútsdóttir, framkvæmdastjóri
Félags Sameinuðu þjóðanna, um tækifærin sem felast
í innleiðingunni fyrir félagasamtök. Þá fræddi Auður

Áhuginn leynir sér ekki.
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Anna Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar,
gesti með ítarlegum hætti um það hvernig Landvernd

Unnið var í 4-6 manna hópum.

Nokkrar systur mættar á vinnustofuna. Frá vinstri, greinarhöfundur
Guðrún Helga Bjarnadóttir Árbæ, Guðrún Bragadóttir Akranesi, Anna Lára
Steindal Akranesi, Sigríður Kr. Gísladóttir Akranesi og María Lóa Friðjónsdóttir Hafnarfjörður og Garðabær.

innleiddi heimsmarkmiðin í starf sitt og fór yfir hvern

verkefnum/aðgerðum, tengjast þessum heimsmark-

þann flokk sem Landvernd passaði inn í. Skátarnir

miðum og hvernig? Í kjölfarið á því var farið enn dýpra

voru sömuleiðis með kynningu á sínu innleiðingar-

með spurningunni Hafa verkefnin/aðgerðirnar áhrif á

ferli auk þess sem kynning var frá Rauða krossinum.

önnur markmið en þau sem að þið hafið tilgreint nú

Að kynningum loknum voru umræðulotur þar sem

þegar? Hvernig og hvaða markmið?

fundargestir ræddu um það hvernig þeirra félagasamtök

Að lokinni vinnunni sögðu 96% þátttakenda að vinnu-

féllu að heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna.

stofan hafi reynst þeim gagnleg og óskuðu 48%

Tæknin var nýtt til hins ýtrasta og var notast við for-

þátttakenda eftir frekari aðstoð við innleiðingu

ritið ,,slido“, þar sem spurningum og niðurstöðum var

heimsmarkmiða hjá sínu félagi.

varpað jafnóðum upp á vegg. Hver þátttakandi átti

Samstarfsverkefnið milli Almannaheilla, Félags Sam-

að velja þrjú heimsmarkmið sem viðkomandi teldi að
væri mikilvægust fyrir sitt félag. Það var áhugavert að
sjá niðurstöðurnar, en
52% völdu heimsmarkmið 3 Heilsa og vellíðan,
68% nr. 4 Menntun fyrir alla,
45% Jafnrétti kynjanna sem er 5. markmiðið,
39% markmið 10, Aukinn jöfnuður og

einuðu þjóðanna og forsætisráðuneytisins var framlengt um eitt ár og stendur til að undirbúa aðra vinnustofu þar sem verður farið enn dýpra í vinnuna og
meira farið í undirmarkmiðin.
Guðrún Helga Bjarnadóttir
Árbæjarklúbbi

29% nr. 16 Friður og réttlæti.
Önnur heimsmarkmið fengu minna. Að því loknu var
fólk beðið um að svara þeirri spurningu Hvað af ykkar
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ÁRBÆR ÍSLANDI OG MAKENI SIERRA LEONE
– HVAÐ TENGIR OKKUR?
Grunnskólinn í Makeni í Sierra Leone er skóli sem

það var ekkert til þar, ekki ein bók. Vasaljós frá samtök-

rekinn er af styrkjum og gjafafé fyrir krakka í 1.-8.

unum Blátt áfram - nú Verndarar barna Barnaheilla-

bekk. Soroptimistaklúbbur Árbæjar ákvað á síðasta ári

og peningagjöfina sem áður var nefnd.

að styrkja skólann um 1000 dollara. Þessir peningar

Börnin voru vel undirbúin fyrir heimsóknina úr Ár-

voru nýttir í næringaríka máltíð fyrir allt starfsfólk og
börn á íþróttadegi skólans. Skólinn stendur fyrir einum
íþróttadegi árlega þar sem kennslan er brotin upp með
leikjum og næringaríkri máltíð. Börnin fá að öllu jöfnu
eina máltíð á dag í skólanum og er það oft eina máltíð
margra barna sem sækja skólann. Dánartíðni í landinu
er mjög há og er vannæring aðalástæðan fyrir því.

bænum. Krakkarnir í hverjum bekk sungu fyrir gestina
og fluttar voru þakkarræður sem börnin sömdu sjálf og
völdu sinn fulltrúa til að flytja ræðuna. Ég átti þess kost
að skoða húsnæðið, spjalla við börnin og skoða heimavist sem verið er að undirbúa þannig að stúlkur sem
búa í lengri en tveggja klst. göngufæri hafi kost á að sækja
skólann og gista þar skólavikuna. Húsnæðið var að

Skólinn var lokaður í nokkur ár en tók aftur til starfa

mestu tilbúið en engin húsgögn til staðar og verið var

2017 eða þegar e-bólu faraldurinn var yfirstaðinn.

að safna fé til að hægt væri að útbúa bað- og salernis-

Engin námsgögn voru fyrir hendi og er hver gjöf sem

aðstöðu. Þetta úrræði er ekki enn orðið að veruleika

skólanum berst dýrmæt. Greinarhöfundur átti þess

árið 2020 þannig að ef systur vantar verkefni erlendis

kost að afhenda skólanum ýmsar gjafir frá glöðum gjöf-

er ég fús til að segja nánar frá hvað hægt er að geta.

urum á Íslandi. Barna- og unglingabækur og tímarit
frá Soroptimistasystrum til að gefa á bókasafnið en

Guðrún Helga Bjarnadóttir
Árbæjarklúbbi
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Skólastjóri skólans lengst t.v. ásamt starfsfólki, nokkrum
börnum og fulltrúum Soroptimistaklúbbs Árbæjar; Guðrún
Helga, Björn Ásgeir og Sigurður Stefán, Kristjánssynir.

Þessi ungi drengur flutti þakkaræðu
fyrir hönd bekksins síns.

Styrkurinn afhentur. Mikil áhersla er lögð á
að heimamenn taki við og beri ábyrgð á þeim
fjármunum sem þeim er gefnir.

Kennari skólans fer yfir nýfengnar gjafir frá Íslandi.
Nokkur leikföng fengu að fljóta með og vakti það mikla athygli
krakkanna sem fylgdust með allan tímann á „gluggunum“.

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru tekin alvarlega um
allan heim, líka í Sierra Leone.
Grjón og baunakássa – alla daga vikunnar nema
þennan eina dag á ári þar sem mun næringarríkari
matur er fram borinn.
S O R O P T I M I STA S A M B A N D Í SL ANDS
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SYSTRAÞEL

– hvar sem er

Ég var búin að vera í Kópavogsklúbbnum í nokkur ár
þegar sú ákvörðun var tekin árið 2015 að flytjast til
Kaupmannahafnar og bjó ég þar í rúm tvö ár. Í
Kópavogsklúbbnum hafði ég kynnst hinu gefandi
starfi Soroptimista og langaði því til að halda áfram í
samtökunum og kynnast starfsemi þeirra í Danmörku.
Sendi ég forseta Soroptimstasambands Danmerkur póst
og kom hún mér í samband við SI Gentofte klúbbinn
sem var nokkuð langt frá hjá heimili mínu en
Frederiksbergklúbburinn í hverfinu sem ég bjó í, hafði
sameinast honum. Nokkrir klúbbar í Danmörku hafa
því miður barist fyrir lífi sínu, sameinast öðrum eða
verið lagðir niður.
Ég fékk strax póst frá formanni Gentofte klúbbsins sem

það safnaðist alltaf smá peningur í sjóði klúbbsins og

bauð mér á fund. Stjórn klúbbsins og allar systurnar

einnig var þetta mjög skemmtilegt. Þegar aðrir klúbbar

tóku mér einstaklega vel og fannst mér svo vel haldið

í nágrenninu voru með fjáröflunarsamkomur voru systur

utan um mig og fylgst vel með að mér liði vel og að ég

úr mínum klúbbi duglegar að mæta.

kynntist öllu og öllum. Ég var hvött til að taka þátt í

Verkefni klúbbsins voru af ýmsum toga. Eitt þeirra var

því sem þær tóku sér fyrir hendur sem skipti mig miklu
máli sem ný systir í ókunnugu landi og ein systirin sótti
mig t.d. alltaf á hvern fund. Mér var fljótlega boðið með
á Landssambandsfund sem haldinn var á Borgundarhólmi en það varð til þess að ég kynntist starfinu og
systrunum betur og var í raun hent út í djúpu laugina
því allt í einu var ég komin í upplýsinganefnd og skemmtinefnd og farin að undirbúa jólafund.
Klúbbastarfið var að mörgu leyti líkt starfinu hér heima
en eitt og annað var þó ólíkt. Klúbbsystrum sem voru
kringum tuttugu var t.d. skipt í fjögurra manna hópa
sem hittust reglulega og ræddu málefni klúbbsins s.s.
hvernig efla mætti starfið, fjölga systrum í klúbbnum
og hvað hópurinn okkar gæti lagt af mörkum varðandi
fjáraflanir. Þetta leiddi til þess að ein systir í mínum
hópi, Anna Lisa Thomsen, flutti fyrirlestur um málarann Chagall og var selt inn á hann. Annar hópur hélt
jólatónleika í Jægersborg kirkju. Þriðji hópurinn hélt
hrekkjavökupartý, með súpu og skemmtun. Þannig
lögðu allir hóparnir sitt af mörkum Á hverjum klúbbfundi var hlutavelta, systur keyptu miða og dregið var
úr númerunum. Vinningarnir 2-3 voru ekki stórir en
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stuðningur við konur og börn á Grænlandi og einnig
styrkti klúbburinn UNICEF, Barnahjálp Sameinuðu
þjóðanna.
Klúbbfundir voru alltaf tilhlökkunarefni. Þeir voru
afslappaðir en byrjað var á því að draga í sæti og síðan
sungið eitt lag áður en fundur hófst. Mér fannst það
alltaf jafn frábært að draga í sæti því þar af leiðandi
sat ég ekki alltaf hjá sömu konunum. Gaf þetta mér
tækifæri til að kynnast og spjalla við fleiri konur.
Kynntist ég því hvað það er mikils virði og nauðsynlegt
að halda vel utan um nýja klúbbmeðlimi og þakka ég
SI Gentofte systrum kærlega fyrir að fá þetta tækifæri
sem gerði það að verkum að ég eignaðist fljótt marga
vini í ókunnugu landi og ég byggði upp gott tengslanet.
Auður Sveinsdóttir
Kópavogsklúbbi
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