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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.

Frá ritnefnd

Ritnefnd:  Sigríður Inga Sigurðardóttir,  Halla Björg Baldursdóttir 
ritstjóri, Margrét Helgadóttir  og Jóna Kristbjörnsdóttir.

Kæru systur,

Gerið svo vel, hér kemur nýtt blað, stútfullt af áhugaverðu 
og skemmtilegu efni. 

Akureyrarklúbburinn á 40 ára afmæli um þessar mundir og 
óskar ritnefnd Fregna þeim innilega til hamingju. Af þessu 
tilefni er í blaðinu grein um klúbbinn með skemmtilegum 
myndum, meðal annars myndum frá stofndegi, og frá 20 ára 
og 40 ára afmælum.

Í blaðinu er að finna tvær merkilegar greinar sem tengjast 
konum. Annars vegar er stutt frásögn um Önnu Bjarnadóttur 
sem byrjaði starfsferilinn sem háskólakennari en endaði 
hann sem kennari í sveitaskóla. Hin greinin fjallar um stöðu 
íslenskra kvenna í gegnum tíðina og þá baráttu sem konur 
hafa þurft að heyja til að afla þeirra réttinda sem við teljum 
sjálfsögð í dag. 

Tvær greinar fjalla um Úkraínu, önnur er frásögn af ferð 
þangað fyrir um 10 árum þegar allt lék í lyndi, hin er um 
söfnun systra í Austurlandsklúbbi vegna stríðsins sem nú 
geisar. 

Sagt er frá fleiri verkefnum, Sigurhæðir eiga eins árs afmæli 
um þessar mundir, saumað er fyrir Kubuneh, sjónvarp 
keypt fyrir Dvöl og bækur keyrðar heim til fólks sem á ekki 
heimangengt. 

Og enn höldum við áfram að fjalla um COVID í áhugaverðu 
viðtali við sjúkraliða sem stóð vaktina í heimsfaraldrinum. 

Þrjár minningargreinar eru í blaðinu.

Að lokum má nefna umfjöllun um listaverkið „Frá myrkri 
til ljóss” í Seltjarnarneskirkju. Og síðast en ekki síst er 
páskunum bjargað með uppskrift að franskri sítrónutertu.

Framboð fyrir Landssambandsfundinn þann 23. apríl næst-
komandi eru kynnt hér í blaðinu að venju.

Við þökkum öllum þeim sem lögðu hönd á plóg við gerð þessa 
blaðs og hvetjum klúbbana til að halda áfram að skrifa, segja 
frá verkefnum og öðru sem er að gerast hjá þeim.

Forsíðumyndinni er ætlað að minna á vorið. Haustlaukarnir 
eru farnir að kíkja upp, sumardagurinn fyrsti á næsta leiti og 
brátt verður umhverfið okkar litríkt og fallegt. Eigið gleðilegt 
sumar.

Ritnefnd
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Kæru systur,

Nú hefur sóttvarnartakmörkunum verið aflétt og aftur hægt 
að hittast í raunheimum eftir langt fjarfundaskeið. Systur geta 
aftur notið samveru og fræðslu á fundum og skipulagt fjáraflanir 
og góðgerðarstarfið. Fjáröflunarnefndir og verkefnastjórar 
klúbba sjá um skipulagningu verkefna og síðan leggja 
allar systur hönd á plóg við fjáröflunina til þess að láta 
gott af sér leiða. Það eru margar vinnustundir sem 
Soroptimistasystur á Íslandi leggja af mörkum á hverju ári 
til að afla fjár til góðgerðarstarfsins.

Soroptimistasystur hafa á undanförnum árum unnið að 
margvíslegum verkefnum til að styrkja konur og börn í 
viðkvæmri stöðu og erfiðum aðstæðum. Þar ber hæst 
styrki til þess frábæra starfs sem unnið er hjá Sigurhæðum, 
Kvennaathvarfinu og Bjarmahlíð en ótal önnur verkefni 
má nefna. Margir klúbbar styrkja mannúðarstarf 
hjálparsamtaka, t.d. hjá Hjálparstarfi kirkjunnar, Mæðra-
styrksnefndum, Rauða krossinum, Hlaðgerðarkoti og SOS-
barnaþorpum.

Soroptimistasystur styrkja stúlkur á Grænlandi, í Malaví 
og Gambíu til mennta og senda ungar stúlkur og konur 
á sjálfsstyrkingarnámskeið og fræðslunámskeið. Systur 
afhenda nýstúdínum hvatningarverðlaun og námsstyrki 
og veita samfélags- og umhverfisverðlaun. Þá má 
einnig nefna bókagjafir til verðandi foreldra, styrki til 
foreldranámskeiða fyrir unga foreldra í viðkvæmri stöðu 
og aðstoð við fatlaða einstaklinga. Systur styðja einnig 
við einstæðar mæður sem hafa orðið fyrir ofbeldi og 
konur sem búa við örorku og eru með börn á framfæri. 
Og ekki má gleyma góðum gjöfum til Lífs styrktarfélags 
til kaupa á tækjum fyrir kvennadeild Landspítalans og til 
Ljóssins, endurhæfingar- og stuðningsmiðstöðvar fyrir 
fólk sem hefur fengið krabbamein. Listinn er langur og 
hér eru einungis nefnd nokkur dæmi um þau verkefni sem 
íslenskar Soroptimistasystur vinna að. Systur um allt land 
mega sannarlega vera stoltar af sínu öfluga og fórnfúsa 
starfi.

Hátíðarfundur Evrópusambands Soroptimista var haldinn í 
september á síðasta ári. Á fundinum tók Carolien Demey 
frá Belgíu, nýr forseti Evrópusambandsins, við keflinu af 
Önnu Wszelaczynska frá Póllandi. Hafdís Karlsdóttir tók 
við sem verðandi forseti en hún mun taka við sem forseti 
Evrópusambands Soroptimista þann 1. janúar 2024. Á 
hátíðarfundinum voru veitt verðlaun fyrir bestu verkefnin 
á mörgum sviðum. Klúbburinn í Chernihiv í Úkraínu hlaut 
verðlaun fyrir verkefni á sviði heilbrigðismála. Verkefni 
Chernihiv-klúbbsins nefnist Clean wells mean clean 
water (Hreinir brunnar — hreint vatn). Verðlaun á sviði 
menntamála hlaut klúbburinn Lauterbach-Vogelsberg í 
Þýskalandi fyrir verkefnið No more war! From victory to 
peace (Ekki fleiri stríð! Frá sigri til friðar).

Og nú á fyrri hluta ársins 2022 fylgjumst við með 
stríðsátökunum í Úkraínu og milljónum kvenna og 
barna á flótta í Evrópu. Nýlega kom ákall frá stjórn 
Evrópusambands Soroptimista til allra klúbba um að 
styrkja þá Soroptimistaklúbba sem hafa komið fólki á 
flótta frá Úkraínu til hjálpar. Það var ótrúlegt að fylgjast 
með viðbrögðum formanna klúbba á Íslandi sem brugðust 
skjótt við og afhentu veglega styrki til þessa verkefnis 
með stuðningi allra systra. Soroptimistasystur í mörgum 
löndum Evrópu hafa safnað saman matvöru, hlýjum 
fatnaði, leikföngum, hreinlætisvörum og neyðarpökkum 
og sent til kvenna og barna á flótta. Systur hafa unnið að 
því að útvega flóttafólki húsnæði og jafnvel opnað heimili 
sín fyrir fólki.

Systur á Íslandi eru þegar farnar að huga að næstu 
skrefum til stuðnings við flóttafólk frá Úkraínu og munu 
áfram leggja sitt af mörkum til hjálpar á neyðartímum.

Með kærri systrakveðju,
Sigrún Þorgeirsdóttir
verðandi forseti Soroptimistasambands Íslands
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Margar myndir birtast þegar hugað er að stöðu konunnar 
með tilliti til mannréttinda. Í fyrstu snerust hugsanir mínar 
um stöðu konunnar eins og hún er í dag, bæði hér á landi 
og erlendis en ég fann fljótlega að til þess að geta velt fyrir 
mér stöðunni eins og hún er núna er nauðsynlegt að huga 
að fortíðinni. 

Ég tel að það sé bæði hollt og gagnlegt fyrir okkur sem 
viljum stuðla að bættum hag kvenna að leiða hugann 
að stöðu kvenna fyrr á tímum. Við þurfum að reyna að 
ímynda okkur hver kjör kvenna hafa verið og hversu mikið 
áræði, seiglu, dugnað og eldmóð margar formæður okkar 
hafa sýnt, bæði þær sem voru fremstar í flokki og eins 
hinar sem lögðust á árarnar beint og óbeint þótt þeirra sé 
ekki getið á spjöldum sögunnar. 

Ef ég lít í eigin barm þá er ég mjög þakklát fyrir að hafa 
alist upp hjá mömmu og ömmu sem höfðu jafnrétti að 
leiðarljósi bæði í orði og á borði, hvor á sinn hátt eftir stöðu 
þess tíma. Á hinn bóginn skammast ég mín fyrir fátt meira 
en að hafa hugsað á barns- og unglingsárum: En að konur 
skuli líða þetta. Af hverju eru þær ekki fyrir löngu búnar 
að breyta þessu og ná fram sjálfsögðum mannréttindum 
konum til handa? Þetta sjónarmið mitt ber greinilega vott 
um unggæðingslegan hroka sem reyndar eltist smátt og 
smátt af mér eftir því sem ég gerði mér betur grein fyrir 
rótum vandans.

Mannréttindi eru vítt hugtak.

Í lagalegum skilningi: Réttindi sem skilgreind eru í 
réttindaskrám og alþjóðasamþykktum.

Í stjórnmálalegum skilningi: Réttindi sem talið er æskilegt 
að tryggja fólkinu í landinu hvort sem þau eru nefnd í 
alþjóðasamþykktum eður ei.

Í siðferðilegum skilningi: Réttindi sem allir menn hafa óháð 
staðbundnum kringumstæðum eins og samfélagsgerð eða 
efnahag. 

Ýmsar skilgreiningar hafa verið settar fram á hugtakinu 
mannréttindi en í þeim felst hugmynd um að allir menn 
njóti ákveðinna grundvallarmannréttinda sem ekki verða 
af þeim tekin og eru í gildi í hvaða lögsögu sem er og óháð 
þáttum eins og kyni, þjóðerni eða kynþætti.

Atli Harðarson heimspekingur talar um mannréttindi sem 
„rétt hvers manns til að vera ekki misþyrmt, rændur, 
kúgaður, niðurlægður eða myrtur”. 

Sé horft á þróun á stöðu kvenna á Íslandi síðustu 170 
árin eða svo kemur í ljós að miklar breytingar hafa 
orðið í lagalegum skilningi. Vil ég í því sambandi nefna 
örfá merk ártöl. Í eftirfarandi umfjöllun er eftirtektarvert 
hvað hjúskaparstaða skiptir miklu máli. Karlmenn höfðu 
greinilega bæði vilja og getu til að kúga eiginkonur sínar 
lengur heldur en þær konur sem ekki voru í hjónabandi. 

Árið 1850 fengu dætur jafnan erfðarétt á við syni.

Árið 1861 tóku gildi ný lög um myndugleika kvenna. Með 
þeim var ógiftum konum 25 ára og eldri veitt fjárræði en 
áður höfðu þær þurft að hafa tilsjónarmann sem hafði 
eftirlit með fjárreiðum þeirra. Enn voru giftar konur 
ómyndugar.

Tæpum 40 árum síðar, aldamótaárið 1900, fengu giftar 
konur lagalega heimild til séreignar og ráðstöfunar eigin 
eigna og tekna, en eiginmaðurinn hafði eftir sem áður 
yfirráð yfir eignum búsins. Í þessu samhengi er rétt að 
leiða hugann að því hversu margar konur höfðu möguleika 
til eigin tekjuöflunar. 

Árið 1882 fengu ekkjur og ógiftar konur sem stóðu 
fyrir búi eða áttu með sig sjálfar kosningarétt til 
sveitarstjórnarkosninga og kosninga í safnaðanefndir. 

Það var svo ekki fyrr en 20 árum síðar, eða 1902, að sami 
hópur kvenna naut þeirrar náðar að hlotnast kjörgengi. En 
um leið var sett inn ákvæði sem gilti eingöngu fyrir konur. 
Þeim var heimilt að skorast undan kosningu. Skemmtilegur 
varnagli – en hverjum skyldi hann hafa gagnast? Þetta 
bráðskemmtilega ákvæði var svo afnumið 1926.

Þegar unnið er að framförum skiptir máli að skapa 
sameiginlegan starfsvettvang. Það var nauðsynlegt fyrir 
konur að hafa tækifæri til að sameina krafta sína. Þegar 
líða tók á 19. öldina fóru kvenfélögin að líta dagsins 
ljós. Fyrsta kvenfélagið í Húnavatnssýslum, Kvenfélag 
Svínavatnshrepps, var stofnað 1874. Í Reykjavík var 
stofnað Hið íslenska kvenfélag 1894. Kvenfélögin urðu til 
eitt af öðru víða um landið á seinni hluta 19. aldar og fyrri 
hluta 20. aldar. 

Mannréttindi og staða konunnar 
Hugleiðing á alþjóðlegum baráttudegi kvenna 8. mars

Sigrún Þórisdóttir
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Einnig var mikilvægt að geta komið 
skoðunum sínum á framfæri á 
opinberum vettvangi og fundið 
samhljóm í hugðarefnum. Kvenna-
blöð litu dagsins ljós – Framsókn 
og Kvennablaðið voru bæði sett á 
laggirnar árið 1895.

Árið 1907 var svo Kvenréttindafélag 
Íslands stofnað og sama ár fengu 
konur – þó ekki vinnukonur – í 
Reykjavík og Hafnarfirði kosningarétt. 
Ein stofnenda Kvenréttindafélagsins 
var Bríet Bjarnhéðinsdóttir. Hún var 
einnig ein þeirra fjögurra kvenna sem 
kosin var í bæjarstjórn í Reykjavík af 
sérstökum lista ári síðar 1908. Þar 
var á ferð öflug baráttukona sem lét 
til sín taka í ræðu og riti.

Þegar litið er til þessa tíma virðist augljóst að á 
höfuðborgarsvæðinu, eins og það er nefnt í dag, hefur 
verið sterkasti baráttubroddurinn. Á þessu svæði voru 
margar konur og því tiltölulega auðvelt að hittast og 
ráða ráðum sínum. En það sem mér finnst með því 
merkilegra sem ég hef lesið um þessi mál er að árið 1888 
skrifuðu eitt hundrað vestfirskar og þingeyskar konur 
undir sameiginlega áskorun til Alþingis um aukin réttindi 
kvenna. Enginn póstbíll, engin Facebook, ekki Skype, 
ekki sms, ekki sími, hvað þá möguleiki á símafundum en 
í staðinn ótrúlegur viljastyrkur og kraftur, ásamt óbilandi 
trú á málstaðnum. 

Hægt og sígandi jukust réttindin og árið 1909 fengu konur 
um allt land kosningarétt og kjörgengi til sveitarstjórna. 
Af báðum kynjum voru þó undanþegnir þeir einstaklingar 
sem höfðu þegið af sveit. Enn var ekki inni í myndinni að 
konur hefðu kosningarétt og kjörgengi til Alþingis.

En íslenskar konur héldu áfram baráttunni. Árið 1913 
var samþykkt stjórnarskrárfrumvarp þar sem fram kom 
að konur og hjú, 40 ára og eldri, áttu að fá kosningarétt 
þegar ný stjórnarskrá yrði samþykkt. Hverjir skyldu 
hafa samþykkt þetta frumvarp? Dettur nokkrum í 
hug Húsbændur og hjú? Næstu fimmtán árin átti 
aldurstakmarkið síðan að lækka árlega um eitt ár. Þetta 
frumvarp var staðfest 19. júní 1915 og nú halda íslenskar 
konur þennan dag – Kvenréttindadaginn – hátíðlegan.

Ef litið er til menntunar kvenna var mikill munur á viðhorfum 
til menntunar annars vegar stúlkna og hins vegar drengja. 
Að vísu áttu öll börn að læra að lesa, en ekki var talið 
æskilegt að stúlkur stunduðu bóknám af einhverju tagi. En 
þær fengu að læra að vinna og handavinna ýmiss konar var 
hluti af því. Eflaust hefur það nám sem fram fór á hverju 
heimili í einhverjum mæli, svo og hjá fínni frúm fyrir ríkra 
manna dætur, lagt grunn að sjálfsmynd margrar ungrar 
stúlkunnar. Kaflaskil urðu varðandi menntun kvenna á 
seinni hluta 19. aldar þegar kvennaskólarnir tóku til starfa, 
einn af öðrum. Hinn fyrsti, Kvennaskólinn í Reykjavík, var 
stofnaður 1874 en hér í Húnavatnssýslu var stofnaður 
kvennaskóli árið 1879. Það var einmitt við Kvennaskólann 

á Ytri Ey sem Björg Þorláksdóttir hóf formlega skólagöngu. 
Hún var bóndadóttir frá Vesturhópshólum, fædd árið 
1874. Eftir nám í Kvennaskólanum á Ytri Ey hélt hún 
til Kaupmannahafnar, lauk þar kennaraprófi og síðar 
stúdentsprófi, hélt áfram námi og varð fyrst íslenskra 
kvenna til að ljúka doktorsprófi árið 1926. 

Árið 1886 fengu konur takmarkaðan rétt til að stunda 
nám við Lærða skólann, Prestaskólann og Læknaskólann. 
Þær urðu að taka próf utan skóla, höfðu ekki rétt til 
námsstyrkja og ekki rétt til embætta eftir að námi lauk. 
Ekki árennilegt að stunda nám með þessum skilyrðum og 
áreiðanlega ekki á færi hinna efnaminni. En áfram héldu 
brautryðjendurnir og fyrsta konan lauk stúdentsprófi frá 
Lærða skólanum árið 1897. Skömmu seinna, eða árið 
1904, varð Lærði skólinn að menntaskóla og var eftir það 
opinn jafnt stúlkum sem piltum. Síðastliðin 120 ár hefur 
menntun kvenna svo aukist jafnt og þétt.

Um störf kvenna og laun þeirra fyrir vinnu sína væri margt 
hægt að segja, en réttur þeirra á þeim vettvangi sem og 
réttur til menntunar var lengi af afar skornum skammti. 
Laun vinnukvenna voru lengi 1/3 af launum karla og í 
besta falli helmingur. Þá var og matarskammtur kvenna 
minni en matarskammtur karla. Fyrsta skrefið í þá átt að 
leiðrétta þennan mismun mun hafa verið tekið árið 1720 
þegar kveðið var á um að ef konur ynnu karlmannsstörf þá 
fengju þær karlmannskaup. En talið er að þessi samþykkt 
hafi lítt náð fram að ganga, aðeins verið orð á blaði. Tæpum 
tveimur öldum síðar, eða árið 1912, er talað um að konur 
hafi haft 15 aura á tímann sama hvort um var að ræða 
dagvinnu, eftirvinnu eða sunnudagavinnu, meðan karlarnir 
voru komnir upp í 40-50 aura í sunnudaga- og eftirvinnu, 
en ekki hef ég heimildir fyrir hvert daginnukaupið var 
hjá körlunum. Einn liður í baráttu kvenna var að stofna 
Verkakvennafélagið Framsókn árið 1920.

Hvað með starfsumhverfi kvenna? Við þekkjum mörg af 
afspurn kjör vinnukvenna sem þurftu að loknum vinnudegi 
að draga sokkana af fótum vinnumannanna og þjóna þeim 
sem kallað var. Meðan vinnumennirnir áttu frí á kvöldin og 
á sunnudögum áttu þær að sjá um að fötin þeirra væru 
heil og hrein. Og húsfreyjurnar sem aldrei áttu frí, báru 
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oft svo til einar ábyrgð á barnauppeldinu og að halda 
heimilinu gangandi jafnt virka daga sem helga og voru þá 
stórhátíðir síst undanskildar. Sumar þeirra þurftu einnig 
að sjá um búreksturinn í fjarveru bændanna sem voru 
fjarverandi um lengri eða skemmri tíma – fóru í verið eða 
voru að sinna félagsmálum eins og það heitir á fínu máli 
nú til dags. En þessu er ekki svona varið núna eða hvað? 
Getur verið að einhver slík samsvörun leynist varðandi 
verkaskiptingu á heimilum enn þann dag í dag?

Baráttan fyrir launajafnrétti og baráttan fyrir bættu 
starfsumhverfi hefur haldið áfram alla 20. öldina og allt 
til dagsins í dag. Launamunur karla og kvenna hefur 
minnkað síðustu ár. Árið 2019 var munur á atvinnutekjum 
kvenna og karla 25,5% en 32,9% árið 2010. Óleiðréttur 
launamunur var 13,9% á móti 17,5% árið 2010 og 
leiðréttur launamunur 4,3% en 6,2% árið 2010.

Með því að horfa saman til framtíðar og halda ótrauðar 
áfram hafa margir frábærir áfangar náðst. Margir þættir 
hafa verið ofnir úr mismunandi þráðum og oftar en ekki 
eru þessir þættir samofnir að meira eða minna leyti. 

Hér verður aðeins minnst á fáein atriði. Smám saman hefur 
konum fjölgað í ábyrgðarstöðum, í nefndum og ráðum, í 
opinberri stjórnsýslu, atvinnulífinu og félagsmálum. Til 
að nefna örfá dæmi má geta þess að Auður Auðuns varð 
fyrst kvenna borgarstjóri árið 1959 og einnig fyrst kvenna 
ráðherra árið 1970. Fyrsti kvenpresturinn, Auður Eir, var 
vígð árið 1974 og Vigdís Finnbogadóttir varð fyrst kvenna 
til að gegna embætti forseta íslenska lýðveldisins árið 
1980. Á þessari öld hafa svo fleiri brautryðjendur bæst 
við. Kristín Ingólfsdóttir varð fyrsti kvenrektor Háskóla 
Íslands árið 2004, Jóhanna Sigurðardóttir fyrst kvenna 
forsætisráðherra árið 2009 og árið 2012 var Agnes 
Sigurðardóttir kosin biskup Íslands.

Fjöldi kvenna hefur tekið höndum saman og leitast við 
að sporna við ofbeldi gegn konum og gera konum sem 
verða fyrir ofbeldi og búa við ofbeldi lífið bærilegra. 
Kvennaathvarfið var sett á stofn árið 1982, en það er athvarf 
fyrir konur og börn þeirra þegar dvöl í heimahúsum er þeim 
óbærileg vegna ofbeldis og Stígamót – Grasrótarhreyfing 
gegn kynferðisofbeldi – hóf starfsemi sína hinn 8. mars 
1990 á alþjóðlegum baráttudegi kvenna. 

Það sem minnst hefur verið á hér að framan tengist fyrst 
og fremst íslenskum veruleika. Í mörgum nágrannalöndum 
virðast kjör kvenna tiltölulega lík kjörum kvenna á Íslandi 
og má leiða líkum að því að skrefin til aukinna réttinda 
hafi verið tekin á svipuðum tíma og í svipuðum áföngum 
og gerðist hér á landi. Hins vegar ef skyggnst er til 
fjarlægari landa þar sem menningarheimur, siðir og venjur 
eru af öðrum toga en hér um slóðir búa konur við allt 
annan veruleika. Veruleika sem okkur finnst framandi og 
hugsun um þennan veruleika fyllir okkur gjarnan sárindum 
og reiði og vanmáttarkennd hellist yfir okkur. Nú er ekki 
tóm til að fara nánar út í þá sálma. Mig langar þó til að 
segja eina stutta reynslusögu. Fyrir allmörgum árum 
dvaldi á  heimili mínu stúlka frá Svíþjóð, ljós yfirlitum og 
glaðleg. Hún átti vel stæða foreldra og hafði ferðast víða 
með þeim. Það var svo nokkrum árum seinna að ég fékk 

jólakort og myndir frá henni þar sem kom fram að hún 
hafði gifst þeldökkum manni frá Gana. Vonandi að hún 
verði hamingjusöm hugsaði ég og velti þessu ekki mikið 
meira fyrir mér.  Skömmu seinna heimsótti ég þessa stúlku 
í Svíþjóð. Hún var enn gift unga manninum frá Gana og 
virtist sátt við það. En ég verð að játa að skelfing fór nú 
lítið fyrir víðsýni og umburðarlyndi í mínum huga þegar 
hún – á sinn glaðlega og opinskáa hátt – fór að segja mér 
frá raunveruleikanum á hans heimaslóðum. Faðir hans sat 
í skugganum allan daginn og reykti á meðan móðir hans 
vann fyrir heimilinu og sá um heimilisstörfin. Eldhúsið 
hennar og hinna eiginkvenna húsbóndans var mjög 
rúmgott. Það var úti undir berum himni, frjálst aðgengi 
fyrir þá sem vildu hjálpa til en einnig fyrir skordýrin fleyg 
og ófleyg. Þetta voru normin hjá þessu fólki sem er af 
minni kynslóð.

Enn er þörf fyrir virka hugsun og framtakssemi til að styrkja 
stöðu konunnar. Markmið Soroptimista – bestu systra, 
eru m.a. að vinna að bættri stöðu kvenna og að vinna 
að jafnrétti, framförum og friði með alþjóðlegri vináttu 
og skilningi. Tökum höndum saman Soroptimistasystur 
ásamt öllum öðrum konum og körlum sem vilja leggja 
hönd á plóginn til að breyta heiminum til hins betra að því 
er varðar jafnan rétt kvenna og karla og þátttöku þeirra í 
störfum og ákvarðanatöku.

Sigrún Þórisdóttir
Höfundur er félagi í Soroptimistaklúbbnum Við Húnaflóa.
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Kveðja frá systum í Soroptimistaklúbbi Mosfellssveitar

Margrét lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Reykjavík. Hún fluttist til Stokkhólms 
þar sem hún lauk prófi í viðskiptafræði og viðbótarnámi í forritun og kerfisfræði frá 
Stokkholms Universitet. Hún lauk einnig diplómanámi í opinberri stjórnsýslu frá Háskóla 
Íslands. Stærstan hluta starfsævinnar starfaði hún hjá SKÝRR sem yfirkerfisfræðingur. 
Frá 2003 til starfsloka starfaði hún hjá Ríkisendurskoðun. Margrét sinnti einnig kennslu 
við Háskóla Íslands og Verslunarskóla Íslands.

Margrét gekk til liðs við Soroptimistaklúbb Mosfellssveitar 1. janúar 1985. Frá upphafi 
hefur hún gegnt mörgum embættisstörfum fyrir Landssambandið, Evrópusambandið og 
Soroptimistaklúbb Mosfellssveitar. Á aðalfundi í október sl. lauk hún síðasta embættinu, varaformennsku í klúbbnum. 
Margrét var sannur Soroptimisti sem starfaði ötullega að málefnum hreyfingarinnar nánast frá því að hún gerðist 
Soroptimisti og til dauðadags.

Margrét var hlý og öflug systir sem gott var að leita til varðandi leiðsögn og ráð um ýmis málefni sem snertu klúbbinn 
eða starfið innan hreyfingarinnar. Það var ljúft að ferðast með henni á Landssambandsfundi á vorin og haustin. Gleðin 
og kátínan sem fylgdu Margréti í bland við störfin á fundum eru dýrmætar minningar sem við erum þakklátar fyrir. 
Hún var traust vinkona og félagi sem verður sárt saknað.

Ég kveð þig, hugann heillar minning blíð
hjartans þakkir fyrir liðna tíð
Lifðu sæl á ljóssins friðarströnd,
leiði sjálfur Drottinn þig við hönd. 

(Guðrún Jóhannsdóttir)

Um leið og við þökkum Margréti fyrir hennar óeigingjarna starf í þágu Soroptimistahreyfingarinnar vottum við 
fjölskyldu hennar okkar dýpstu samúð.

Blessuð sé minning Margrétar Eggrúnar Arnórsdóttur

Kveðja frá systrum í Soroptimistaklúbbi Mosfellssveitar

María var stofnfélagi í Soroptimistaklúbbi Kjalarnesþings, nú Mosfellssveitar, sem 
stofnaður var 1977. 

Hún starfaði mikið fyrir klúbbinn og var formaður eitt tímabil, auk þess sem hún sinnti 
mörgum störfum og uppákomum á hans vegum. 

María var skemmtileg og hafði góða nærveru. Vandamál voru ekki til í hennar orðabók, 
aðeins verkefni og lausnir. Hún var hreinskiptin og hikaði ekki við að segja skoðun sína. 
Hvar sem hún kom var hún hrókur alls fagnaðar með sinni léttu lund. 

María var hjúkrunarfræðingur og starfaði á Reykjalundi árin 1968-1995. Eftir að störfum lauk þar hellti hún sér í 
leiklistina, var í stjórn Leikfélags Mosfellssveitar og tók virkan þátt í starfsemi þess. 

Í leiklistinni naut hún sín og gladdi landsmenn á sviði, í sjónvarpi, kvikmyndum, auglýsingum o. fl. Hún samdi einnig 
fjölmörg handrit fyrir ýmis tækifæri. 

María átti við vanheilsu að stríða síðustu árin en það aftraði henni ekki frá því að taka þátt í félagsstörfum og halda 
áfram að gefa af sér á sinn einstaka hátt. 

Systur í Soroptimistaklúbbi Mosfellssveitar kveðja góða systur og biðja henni Guðs blessunar.

M I N N I N G

M I N N I N G

María Guðmundsdóttir 
f. 9.11.1935, d. 14.12.2021

Margrét Eggrún Arnórsdóttir
 f. 23. mars 1948, d. 7. febrúar 2022
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Eitt ár er nú liðið frá því að SIGURHÆÐIR, þjónusta 
við þolendur kynbundins ofbeldis á Suðurlandi, hóf 
starfsemi sína á Selfossi, en dyr þeirra voru opnaðar 
skjólstæðingum þann 22. mars 2021 eftir glæsilega 
opnunarhátíð í Listasafni Árnesinga tveimur dögum 
fyrr. Soroptimistaklúbbur Suðurlands tók frumkvæðið 
að stofnun SIGURHÆÐA og hefur hann notið óbilandi 
stuðnings Soroptimistahreyfingarinnar allrar, bæði 
einstakra klúbba, forseta Landssambandsins og 
Evrópusambands Soroptimista allt frá undirbúningsstigi. 
Hefur sá stuðningur verið bæði fjárhagslegs eðlis og 
í formi ríkulegrar hvatningar og óbilandi áhuga. Við í 
Soroptimistaklúbbi Suðurlands lítum á SIGURHÆÐIR sem 
verkefni allrar Soroptimistahreyfingarinnar, því þær eru 
grundvallaðar á gildum og markmiðum Soroptimista og 
hefðu ekki verið mögulegar án þeirrar samstöðu sem við 
leitumst við að sýna systrum nær og fjær.

SIGURHÆÐIR er fyrsta og eina sérhæfða úrræðið á 
þessu sviði í fjórðungnum og jafnframt fyrsta úrræðið 
fyrir þolendur kynbundins ofbeldis á Íslandi sem býður 
upp á áfallameðferð sem veitt er af viðurkenndum 
áfallasálfræðingi. Þá er ennfremur viðamikið hópastarf, 
einstaklingsviðtöl, lögfræðiráðgjöf, þjónusta lögreglu og 
margháttuð fræðslustarfsemi til staðar innan vébanda 
SIGURHÆÐA.

Soroptimistaklúbbur Suðurlands leitaði strax til lykilaðila á 
Suðurlandi um þátttöku í þeim tilgangi að skapa vettvang 
til samhæfingar og náins samstarfs í baráttunni við það 
samfélagsmein sem kynbundna ofbeldið er og um aukna 
þjónustu við þann mikla fjölda sem glímir við afleiðingar þess. 
Skemmst er frá því að segja að allir þeir sem við leituðum 
til tóku frumkvæðinu fagnandi og hafa öll sveitarfélögin 
sunnlensku, 15 að tölu, sameinast í samstarfinu innan 
SIGURHÆÐA sem og Heilbrigðisstofnun Suðurlands, 
lögregluembættin á Suðurlandi og í Vestmannaeyjum, 
sýslumannsembættin á Suðurlandi og í Vestmannaeyjum, 
Kvennaráðgjöfin og Mannréttindaskrifstofa Íslands. Þessi 
samstaða og einhugur er fagnaðarefni.

Kraftaverk upp á hvern dag
Á þessu eina ári hafa um hundrað konur og reyndar 
nokkur börn fengið þjónustu sem getur spannað allt 
frá einstaklingsviðtölum upp í viðamikið hópastarf 
og svokallaða EMDR áfallameðferð til viðbótar. Þrír 
meðferðaraðilar sjá um þessa þjónustu, allir sérmenntaðir 
og þrautreyndir. Á þessum tíma höfum við sem stöndum að 
SIGURHÆÐUM séð konur rétta úr sér, líta framan í heiminn, 
finna sína rödd og styrk, jafnvel hefja atvinnuþátttöku 
aftur eftir tímabil kulnunar, örorku og vanvirkni. Þær hafa 
sungið fyrir okkur Soroptimistasystur, málað og dansað. 
Þær hafa varpað af sér oki og endurbyggt tengsl við sína 
nánustu, annað fólk. Stundum hafa konur bókað fyrsta 
tímann hjá okkur og afbókað eða ekki mætt. Þá vitum 
við að kjarkurinn hefur brugðist eða aðstæður yfirbugað 
þær – tímabundið. Þær mæta undantekningalítið seinna. 
Okkur Soroptimistasystrum finnst við verða vitni að 
kraftaverkum upp á hvern dag. Fyrir það erum við fullar 
þakklætis og auðmýktar, þakklætis í garð skjólstæðinga 
okkar, samstarfsaðila og þeirra fjölmörgu styrktaraðila sem 
hafa gert okkur fjárhagslega kleift að halda SIGURHÆÐUM 
úti með ítrustu fagmennsku að leiðarljósi - og auðmjúkar 
fyrir það mikla traust sem SIGURHÆÐIR njóta.

Ómetanlegur stuðningur
Allir sem að starfsemi SIGURHÆÐA koma, jafnt 
skjólstæðingar sem sjálfboðaliðar og starfsfólk hafa skrifað 
undir þagnarheit, en fullur trúnaður við skjólstæðinga er 
ófrávíkjanlegt grundvallargildi í öllu starfi SIGURHÆÐA. Öll 
þjónusta SIGURHÆÐA er endurgjaldslaus.

Á eins árs afmælinu færum við systrum okkar um allt land 
innilegar þakkir fyrir veittan stuðning – þið eruð okkur 
innblástur alla daga. Við gleðjumst yfir áhuga ykkar og 
njótum þess að víða í samfélaginu eru konur sem vilja 
leggja SIGURHÆÐUM lið – á síðutu mánuðum hefur fjöldi 
systra í Suðurlandsklúbbnum aukist um 30%. Við eflumst 
allar – og skjólstæðingar okkar líka.

Hildur Jónsdóttir
Soroptimistaklúbbi Suðurlands
Verkefnisstjóri SIGURHÆÐA

Undraverður árangur í eitt ár
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Eins og margar systur eflaust vita, förum við Arna árlega á 
Heilsustofnun í Hveragerði, fyrst og fremst til líkamlegrar 
heilsubótar en það er alltaf dásamlegt fyrir andlegu 
heilsuna líka. Það er nefnilega hlegið, sungið og gert grín 
alla daga.

Í þetta skipti var þetta þó öðruvísi. Það var komið 
neyðarástand í Úkraínu vegna stríðsins.

Ég hugsaði um þetta oft á dag og það kom reglulega til tals 
í prjónastofunni eða við matarborðið.

Svo birtist auglýsing á Facebook um að maður gæti stutt 
Úkraínu með því að senda peninga til Evrópusambands 
Soroptimista og þær sæju um að peningarnir skiluðu sér 
til klúbbanna í  Úkraínu og nágrannalöndunum til að kaupa 
nauðsynjar fyrir flóttafólk.

Frábært!  Ég lagði strax peninga inn á söfnunarreikninginn 
og skoraði á klúbbsystur mínar að gera slíkt hið sama og 
fékk góðar undirtektir. 

En hvað var hægt að gera meira? Við vorum nokkrir vinir 
saman á Hælinu sem létum okkur detta í hug að halda 
bingó. Arna er algjör bingóhaldarameistari (hér með óska 
ég eftir að þetta orð verði viðurkennt á Íslandi!) og saman 
sendum við út fleiri tugi tölvupósta til fyrirtækja til að 
safna vinningum. Eftir nokkra daga var komið nógu mikið 
til að halda bingó með glæsilegum vinningum: Gisting á 
fínustu hótelum landsins (t.d. á Gistihúsinu á Egilsstöðum), 
risapáskaegg, hádegishlaðborð, kvöldverðir, hvalaskoðun, 
kökuhlaðborð  á Bókakaffi, miðar á hagyrðingakvöld, 
listaverk eftir Kristinu Þorkelsdóttur og margt fleira.

SAFNAÐ 
FYRIR ÚKRAÍNU

Dvalargestir mættu næstum því allir á bingóið og þegar 
upp var staðið höfðu safnast um 250.000 krónur. Æðislegt! 

En, vinningarnir voru ekki búnir og ennþá komu inn fleiri 
vinningar! Þá ákváðum við að halda happdrætti. Við 
seldum grimmt til allra sem vildu og líka til þeirra sem 
vissu ekki að þeir vildu, alls 400 miða. Við drógum svo út 
33 vinninga. Allir voru voðalega ánægðir hvort sem þeir 
unnu eður ei.

Upphæðin sem við lögðum inn hjá SIE nam nærri 600.000 
krónum. Ég skora svo á alla klúbba og systur sem geta að 
leggja inn á neyðarsjóð SIE.

Svo er líka hægt að leggja inn 500 krónur eða meira í hvert 
skipti sem maður verslar hjá Bónus. Sú upphæð fer til 
Rauða krossins og verður notuð til að styðja flóttafólk frá 
Úkraínu sem kemur til Íslands. 

Margt smátt gerir eitt stórt!

Yvette Lau
Soroptimistaklúbbi Austurlands
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ÚKRAÍNA
þá og nú
Hugur okkar Soroptimista er nú hjá hjá íbúum Úkraínu 
og allar erum við að velta fyrir okkur hvernig við getum 
brugðist við ástandinu sem er þar núna.

Það hefur ekki alltaf verið svona hræðilegt ástand í Úkraínu 
eins og í dag. Árið 2011 fóru Hildur Hálfdanardóttir og 
Jóhanna Norðfjörð Kópavogsklúbbi í ferð þangað þegar 
SI-Dnepropetrovsk bauð upp á móttöku soroptimista frá 
löndum Evrópu. Þær kynntust vel systrum í SI-Dnepro, 
eins og klúbburinn heitir nú og hafa verið í góðu sambandi 
allt til dagsins í dag.

Hildur skrifaði ferðasögu um þessa ferð sem birt var fyrir um 
10 árum og var flutt á síðasta klúbbfundi Kópavogsklúbbs: 

Árið 2011 var farin Soroptimistaferð um Úkraínu, sem SI-
Dnepropetrovsk bauð upp á – „Soroptimist Satin Season  
in Crimea‟ ..Nataliya Nechukhayeva var í forsvari fyrir 
þessari ferð sem var skipulögð með það í huga að efla 
alþjóðlega vináttu og skilning meðal Soroptimista og um 
leið til fjáröflunar fyrir Dnepropetrovsk-klúbbinn.

Til að gera langa sögu stutta flugum við áleiðis til 
Dnepropetrovsk þann 6. september með viðkomu í Berlín. 
Við lendingu í Dnepropetrovsk 7. september rann upp fyrir 
okkur sú staðreynd að við vorum komnar til lands þar sem 
enginn skildi okkur og það sem meira var, allar merkingar 
og upplýsingar á flugvellinum voru okkur óskiljanlegar. 
Enginn var mættur til að taka á móti okkur og höfðum við 
engar upplýsingar um dvalarstað okkar í borginni. Okkur 
leist ekkert á blikuna, en eftir talsverða bið birtist Nataliya 
sem sagði að flugvélin hefði lent langt á undan áætlun. 
Nataliya er prófessor við háskóla í Dnepropetrovsk og fór 
hún með okkur á ágætis gistiheimili í háskólahverfinu. Hún 
bjó sjálf í lítilli íbúð í fjölbýlishúsi hinu megin við götuna og 
bauð okkur til sín í mat um kvöldið.

Fyrir utan okkur tvær frá Íslandi voru 10 danskir 
Soroptimistar og 4 makar í þessari ferð. Fyrstu dagarnir fóru 
í að skoða borgina, söfn, kirkjur og verslunarmiðstöðvar, en 
Nataliya hafði fengið tvo nemendur sem voru í enskunámi 
hjá henni til að fylgja okkur og vera okkur innan handar 
vegna augljósra tungumálaerfiðleika.

Þann 10. september hófst skipulögð dagskrá og voru þá allir 
Danirnir mættir. Þennan fyrsta dag sýndu Dnepropetrovsk-
systur okkur verkefni sitt sem er stuðningur við 
munaðarleysingjaheimili fyrir fötluð börn. Danirnir hafa 
lagt fram mikið fé til þessa verkefnis og komu færandi hendi 
þegar við heimsóttum heimilið. Fötlun margra barnanna er 
rakin til Chernobyl-slyssins. Börnin voru í sparifötunum og 
sungu og spiluðu fyrir okkur og sett var á svið sérstök 
leiksýning í tilefni af heimsókn okkar. Var átakanlegt að sjá 
hve mikið fötluð mörg barnanna voru. Aðdáunarvert var 
að verða vitni af því hve vel dönsku Soroptimistarnir hafa 
stutt við Dnepropetrovsk systur sínar og er verkefnið þeim 
öllum til mikils sóma. Farið var með okkur á stórt og fallegt 
torg í miðbænum en þaðan er gott útsýni yfir borgina og 
ána Dnepr. Geysilega fagur minnisvarði „Monument of 
Glory‟ er á miðju torginu til minningar um föðurlandsvini 
sem börðust við Þjóðverja í heimsstyrjöldinni 1941 til 
1945, „The Great Patriotic War‟. Brúðhjón koma oft við 
á torginu og láta taka myndir af sér og fjölskyldunni, en 
það á að tryggja þeim heill og hamingju í hjónabandinu. 
Næst var farið í Potemkin garðinn þar sem höll prins 
Potemkins stendur við Dnepr, en sagan segir að hann hafi 
verið uppáhalds elskhugi Katrínar II. Um kvöldið vorum 
við boðnar í mat á heimili Tatjönu, sem bjó í blokkaríbúð 
við Karla Marxa götu. Hún er prófessor við háskólann eins 
og Nataliya.

Á sunnudeginum skoðuðum við kirkjur og farið var í 
mjög fallegan og sérstakan lystigarð í „Næst The Severny 
District‟. Garðinum er skipt í sérstök hólf, t.d. svæði 
trúar, vonar og kærleika, leikgarður fyrir börn og utan 
við girðingu er kraftaverkaskógurinn sem sagðar voru 
magnaðar sögur af. Um kvöldið var hátíðarfundur með 
öllum Dneptropetrovsk-systrum okkar. Þar var mikið um 
dýrðir, kveikt á kertunum fjórum, fluttar stuttar ræður, 
skipst á gjöfum, borðaður fjölbreyttur matur frá ýmsum 
fyrrverandi löndum Sovétríkjanna og spjallað, sungið og 
dansað í hópi yndislegra, skemmtilegra og glaðlegra systra 
sem sumar buðu mökum sínum með á hátíðina.
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Næsta dag fórum við í rútu til þorpsins Petykivska þar 
sem við heimsóttum merkilegt myndlistasafn þar sem 
voru nokkrar vinnustofur fyrir myndlistamenn. Patripotka 
stofnaði þetta safn og voru þarna eingöngu blómamyndir 
í alla vega útgáfum. Við fengum að mála myndir undir 
leiðsögn nokkurra barna sem voru nemendur í málaralist. 
Eftir heimsókn í annan einkarekinn skóla fyrir börn ókum 
við á sveitavegi og vissum ekki fyrr en flengríðandi 
Kósakkar með blaktandi fána birtust sitt hvoru megin 
við rútuna. Þeir fylgdu okkur á Galushkiva-býlið þar sem 
prúðbúnir húsbændur tóku á móti okkur í hliðinu og buðu 
vodka, brauð og salt sem er táknrænt merki um vináttu 
hjá Kósökkum. Upp hófst mikil hestasýning og kynning 
á lífi og leik Kósakka. Boðið var upp á (vondan) mat og 
vodka með. Myndaðist mjög góð stemning og var þetta hin 
merkilegasta upplifun.

Nýju systurnar sem við höfðum nú kynnst vildu allt 
fyrir okkur gera til að okkur liði vel í landinu þeirra. Við 
vorum oftar en einu sinni spurðar hvernig okkur hefði 
dottið í hug að fara í ferðalag til Úkraínu og virtust þær 
undrandi á því að einhver hefði áhuga á landinu þeirra. 
Liðin eru rúm 20 ár síðan Sovétríkin liðuðust í sundur og 
Úkraína fékk sjálfstæði en systur sögðu að ástandið nú 
væri síður en svo betra en það var undir stjórn USSR. 
Dnepropetrovsk var lokuð borg á Sovéttímanum vegna 
leynilegra vopnaverksmiðja í borginni, þar sem unnið var  
m.a. að smíði kjarnorkuvopna. Atvinnuleysi er mikið og 
mjög stórt bil er á milli ríkra og fátækra. Mikillar spillingar 

gætir meðal stjórnenda landsins, þar sem aðeins 10 
ættir ráða yfir öllum auðæfum landsins en restin af 
þjóðinni lifir við mikla fátækt. Okkur fannst systur 
okkar búa mjög þröngt og ekki gera miklar kröfur til 
þæginda eða innanstokksmuna en þær áttu nóg af 
hjartahlýju og einlægni.

Að kvöldi mánudagsins 12. september lögðum við 
af stað í járnbrautarlest suður á Krímskaga. Með 
okkur fóru Nataliya og Tatjana, læknir og verðandi 
formaður Dnepr.klúbbsins, og deildu þær með okkur 
fjögurra manna svefnklefa. Lestin kom til Simferopol 
kl. 6:45 morguninn eftir og beið rúta okkar á 
lestarstöðinni sem ók með okkur um hrikalega 
fallegt landslag til Yalta. Nataliya og Tatjana voru 
leiðsögumenn hópsins meðan við dvöldum á Hotel 
Bristol í Yalta næstu 5 daga. Varla er hægt að lýsa 
með orðum náttúrufegurð Krímskaga. Tignarleg fjöll 
með klettabeltum, trjágróðri og tindum rísa í allt 

að 1300 metra hæð en af svölunum okkar var útsýni yfir 
bæinn og hvíta strönd Svarta hafsins. Við vorum orðlausar 
og gagnteknar af hrifningu. Næstu dagar voru fullir af 
nýjum fróðleik um menn 
og málefni. Við skoðuðum 
Massandra Palace þar sem 
Alexander III. keisari bjó, 
gengum meðfram fallegri 
strönd Svarta hafsins, 
ókum til Gagra þar sem 
við fórum með kláfi upp 
á Ai-Petry, 1234 m. hátt 
fjall. Þaðan var geysilega 
fallegt útsýni til allra átta. 
Á hásléttunni við rætur hæstu tindanna bjuggu Tatarar og 
voru þar með marga útimarkaði þar sem boðið var upp 
á alls konar sælgæti, ávexti og smárétti og fjölbreyttar 
hannyrðavörur m.a. úr geitaull. Snæddum við Tatara-
mat, sem eldaður var yfir eldi fyrir utan veitingahúsin í 
stórum tunnum. Eftir heimsókn til Tataranna fórum við til 
Magarach í vínsmökkun og fengum langan fyrirlestur um 
fjölmargar víntegundir sem boðið var upp á. Magarach er 
frægt um allan heim fyrir einstaklega góð vín og hefur 
verið þar vínframleiðsla í um 200 ár.

Við ókum hátt í fjöllunum til Sevastopol. Skoðað var 
Diorama Museum sem er stórt hringlaga hús og sýnir á 
skilmerkilegan og lifandi hátt vörn Rússa í Sevastopol í 
Krímstríðinu gegn sameinuðu Evrópuveldi Frakka, Breta, 
Ottoman-veldisins og konungsveldi Sardiníu 1853-1856. 
Leiðsögukona þuldi stríðssöguna á mjög leikrænan hátt um 
leið og hún gekk með okkur hringinn inni í sýningarsalnum. 
Sevastopol og svæðið þar í kring tilheyrir ennþá Rússum 
og hafa þeir í áratugi verið með mjög stóra flotastöð þar 
fyrir Svartahafsflota sinn og umfangsmikla skipasmíðastöð 
sem er öll neðanjarðar. Við sigldum á fallegri gamalli 
seglskútu um höfnina þar sem fleiri hundruð skip lágu við 
festar eða bryggju og allar stærðir af skipum sigldu um 
flóann. Næst var farið á veitingastað sem var uppáhalds 
veitingastaður Romanov Rússakeisara og borinn fram 
matur eins og hann borðaði. Romanov var krýndur keisari 
1613 og ríkti Romanov-ættin í 300 ár. Að lokum skoðuðum 
við grískar rústir frá því 400 árum fyrir Krist.
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Systur höfðu skipulagt ferð til Livadia hallarinnar 
þar sem Churchill, Roosevelt og Stalín hittust 
til að ræða lok heimsstyrjaldarinnar í febrúar 
1945. Stjórnarráðsfundur allra fyrrum ríkja 
Sovétríkjanna er haldinn árlega í Livadia höllinni 
og var hann einmitt haldinn þessa helgi og því 
öllum götum að höllinni lokað. Skoðuðum við 
því Alubka-höllina og fallega garða umhverfis 
hana, sem prins Mikhail Vorontsov lét byggja 
1828-1848 og notaði sem sumardvalarstað. 
Churchill gisti í þessari höll þegar hann var á 
Yalta ráðstefnunni 1945 og fengum við að sjá 
herbergið sem hann svaf í. Við skoðuðum því 
næst heimili rússneska rithöfundarins Antons 
Tsjekhovs, en hann kom til Yalta 1888 og bjó þar í 12 ár 
eða þar til hann lést. Tsjekhov-safnið er mjög merkilegt 
og einstaklega fallegir garðar umhverfis húsin en Tsjekhov 
hafði mikinn áhuga á garðrækt og fékk plöntur sendar alls 
staðar að úr heiminum, margar þeirra ennþá óþekktar. 
Settumst við á bekk í garðinum þar sem Tsjekhov og 
Tolstoy vinur hans sátu oft og ræddu saman um menn og 
málefni og biðum þess að andinn kæmi yfir okkur. 

Kveðjusamsæti var haldið á hótel Bristol og stjórnuðu 
Nataliya og Tatjana því af mikilli röggsemi. Virkilega 
skemmtilegt kvöld og góður matur, fluttar smá kveðju- 
og þakkarræður, sungið, rabbað og hlegið. Þær stöllur 
sögðust vera farnar að þekkja gestina sína allvel og vorum 
við öll verðlaunuð fyrir eitthvað sem þeim fannst einkenna 
viðkomandi persónur. Við íslensku Soroptimistarnir fengum 
verðlaun fyrir að vera þær forvitnustu í hópnum!

Laugardagur 17. september sem var síðasti dagur með 
hópnum var runninn upp og var nú farið í rútu til Simferapol. 
Rétt áður en við komum til borgarinnar var beygt út af 
þjóðveginum og ekið eftir holóttum moldargötum í 12 
km., allt upp í móti, að marmarahelli – „Cave Emir Boyar 
Hasar″ sem er í 1120 m. hæð. Gengum í hálfa klukkustund 
um stórkostlega neðanjarðar undraveröld sem myndaðist 
fyrir þúsundum ára þegar áin sem þarna rann neðanjarðar 
þornaði upp. Hellirinn er 60 m. djúpur. Um eftirmiðdaginn 
hittum við systur úr SI-Simferapol í mjög fallegum 
veitingasal þar sem við snæddum saman fjölbreyttan 
Tataramat. Drukkum te úti í garði á eftir. Síðan skoðuðum við 

verkefni Sinferapolklúbbsins sem er standsetning og annar 
stuðningur við munaðarleysingjaheimili. Stórkostlegt að 
sjá hverju þessar nýjustu systur okkar höfðu getað áorkað. 
Danirnir mynduðu þarna vinaklúbbatengsl (Randers) 
og færðu klúbbnum peningagjafir til verkefnisins. Í 
lok dagsins kvöddum við yndislega ferðafélaga en allir 
Danirnir áttu bókað flug heim þennan dag, en við tvær 
bættum við einum aukadegi í Yalta. Þann dag notuðum 
við til að ganga um bæinn og meðfram ströndinni sem var 
þéttsetin fólki en úti á Svartahafinu sigldu seglskútur og 
bátar og fólk á sjóskíðum þaut um lygnt hafið. Við nutum 
ótrúlegrar fegurðar þessa dýrðlega staðar.

Daginn eftir fórum við aftur til Simferapol þar sem við gistum 
síðustu nóttina og flugum þaðan heim næsta morgun 
með millilendingu í London. Sannkallaðri draumaferð sem 
Soroptimistasystur okkar í Dnepropetrovsk auglýstu á 
internetinu sem „Soroptimist Satin Season in Crimea“ var 
lokið.

Hildur Hálfdanardóttir
Soroptimistaklúbbi Kópavogs
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Ritari SIÍ - tilnefning frá verðandi forseta
Soroptimistaklúbbur Reykjavíkur býður 
fram til embættis ritara

Nafn frambjóðanda: 
Herdís Sif Þorvaldsdóttir

Starfsheiti: Flugfreyja
Starfar hjá Icelandair

Ferilskrá innan SIÍ
Soroptimisti frá 04.2018 í 
Soroptimistaklúbbi Reykjavíkur

Embætti sem frambjóðandi hefur 
gegnt innan klúbbs: meðstjórnandi, 
fulltrúi í starfsgreinanefnd og ferða- og 
skemmtinefnd

Varaforseti SIÍ
Soroptimistaklúbbur Austurlands býður 
fram til embættis varaforseta

Nafn frambjóðanda: 
Sigríður Kristín Gísladóttir

Starfsheiti: Iðjuþjálfi

Ferilskrá innan SIÍ
Soroptimisti frá 09.2014 í 
Soroptimistaklúbbi Akraness og frá 
03.2021 í Soroptimistaklúbbi Austurlands

Embætti sem frambjóðandi hefur gegnt 
innan klúbbs: formaður, varaformaður.

Störf/embætti sem frambjóðandi hefur 
gegnt fyrir SIÍ: útbreiðslunefnd 2020-
2022

Gjaldkeri SIÍ
Soroptimistaklúbbur Grafarvogs býður 
fram til embættis gjaldkera

Nafn frambjóðanda: 
Erna Stefánsdóttir

Starfsheiti: viðskiptafræðingur
Starfar við eigið fyrirtæki með 
bókhaldsþjónustu

Ferilskrá innan SIÍ
Soroptimisti frá 10. 2001 í 
Soroptimistaklúbbi Grafarvogs

Embætti sem frambjóðandi hefur gegnt 
innan klúbbs: gjaldkeri 2002-2006, 
2008-2012 og 2016-2020,
meðstjórnandi 2012-2016
skoðunarmaður reikninga og 2016-2020,
varaverkefnastjóri frá 2021

FRAMBOÐ TIL EMBÆTTA OG NEFNDA FYRIR 
SOROPTIMISTASAMBANDS ÍSLANDS

kjörtímabilið
1. janúar 2023 - 31. desember 2024
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Soroptimistaklúbbur Akureyrar býður fram 
í útbreiðslunefnd

Nafn frambjóðanda: 
María Björk Ingvadóttir

Starfsheiti: Dagskrárgerðarmaður
Starfar sem framkvæmdastjóri N4

Ferilskrá innan SIÍ
Soroptimisti í Soroptimistaklúbbi Akureyrar 
síðan 2015

Embætti sem frambjóðandi hefur gegnt 
innan klúbbs: Skoðunarkona reikninga og 
fulltrúi í ferðanefnd

Störf/embætti sem frambjóðandi hefur 
gegnt fyrir SIÍ: Boðunarkona (advocacy), 
2. varaforseti 2020-2022

Útbreiðslunefnd SIÍ
Soroptimistaklúbbur Hafnarfjarðar og 
Garðabæjar býður fram í útbreiðslunefnd

Nafn frambjóðanda: 
Mjöll Flosadóttir

Starfsheiti: Viðskiptafræðingur
Starfar sem skrifstofustjóri

Ferilskrá innan SIÍ
Soroptimisti frá 11.1989 (S) í 
Soroptimistaklúbbi Hafnarfjarðar og 
Garðabæjar

Embætti sem frambjóðandi hefur 
gegnt innan klúbbs: formaður, fulltrúi, 
verkefnastjóri efnahags- og félagsmál, 
endurskoðunarnefnd, starfsgreinanefnd, 
ferðavikunefnd

Störf/embætti sem frambjóðandi hefur 
gegnt fyrir SIÍ: forseti, sendifulltrúi, 
varasendifulltrúi, ritari, ritnefnd Fregna, 
verkefnastjóri efnahags- og félagsmál, 
endurskoðandi, fjárhagsnefnd, 
Gerðadómur, starfsgreinanefnd

Varasendifulltrúi SIÍ
Soroptimistaklúbbur Kópavogs býður fram 
til embættis varasendifulltrúa

Nafn frambjóðanda: 
Hólmfríður Pálsdóttir

Starfsheiti: Tölvunarfræðingur
Starfar sem teymisstjóri rafrænna 
upplýsingakerfa hjá Embætti landlæknis

Ferilskrá innan SIÍ
Soroptimisti frá 03.1996 í 
Soroptimistaklúbbi Kópavogs

Embætti sem frambjóðandi hefur 
gegnt innan klúbbs: gjaldkeri, fulltrúi, 
varaformaður, formaður

Störf/embætti sem frambjóðandi hefur 
gegnt fyrir SIÍ: vefstjóri

Sendifulltrúi SIÍ
Soroptimistaklúbbur Hóla og Fella býður 
fram til embættis sendifulltrúa

Nafn frambjóðanda: 
Kristín Hermannsdóttir

Starfsheiti: Veðurfræðingur
Starfar sem sérfræðingur hjá Rannís

Ferilskrá innan SIÍ
Soroptimisti frá 12.2009 í 
Soroptimistaklúbbi Hóla og Fella

Embætti sem frambjóðandi hefur gegnt 
innan klúbbs: ritari 2011-2013

Störf/embætti sem frambjóðandi hefur 
gegnt fyrir SIÍ: Fjárhagsnefnd 2021-2022

Soroptimistaklúbbur Bakka og Selja býður 
fram til embættis aðstoðarverkefnastjóra

Nafn frambjóðanda: 
Rannveig Thoroddsen

Starfsheiti: Plöntuvistfræðingur
Starfar á Náttúrufræðistofnun Íslands

Ferilskrá innan SIÍ:
Soroptimisti síðan: 02.2002 

Embætti sem frambjóðandi hefur gegnt 
innan klúbbs:  ritari, meðstjórnandi, 
varafulltrúi x2 og fulltrúi x2, gjaldkeri x2,.
varaformaður, formaður og ýmsar nefndir

Störf/embætti sem frambjóðandi hefur 
gegnt fyrir SIÍ: verkefnisstjóri mennta- 
og menningarmála x2, fjárhagsnefnd, 
varasendifulltrúi, sendifulltrúi

Verkefnastjóri SIÍ
Soroptimistaklúbbur Kópavogs býður fram 
til embættis Verkefnastjóra SIÍ

Nafn frambjóðanda: 
Anna Hugrún Jónasdóttir

Starfsheiti: Viðskiptafræðingur
Starfar sem verkefnastjóri hjá 
Tryggingastofnun

Ferilskrá innan SIÍ
Soroptimisti frá árinu 1995 í 
Soroptimistaklúbbi Kópavogs

Embætti sem frambjóðandi hefur 
gegnt innan klúbbs: formaður, ritari, 
fjáröflunarnefnd

Störf/embætti sem frambjóðandi hefur 
gegnt fyrir SIÍ: aðstoðarverkefnastjóri
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Soroptimistaklúbbur Grafarvogs  býður 
fram í sáttanefnd

Nafn frambjóðanda: 
Ásdís Þórðardóttir

Starfsheiti: Bókari

Ferilskrá innan SIÍ

Soroptimisti frá 12.2010 í 
Soroptimstaklúbbi Grafarvogs

Embætti sem frambjóðandi hefur gegnt 
innan klúbbs: formaður, gjaldkeri

Störf/embætti sem frambjóðandi hefur 
gegnt fyrir SIÍ: Formaður, gjaldkeri, 
skemmtinefnd, fjáröflunarnefnd, 
meðstjórnandi, útbreiðslunefnd

Sáttanefnd SIÍ
Soroptimistaklúbbur Kópavogs  býður 
fram í sáttanefnd

Nafn frambjóðanda: 

Signý Þórðardóttir

Starfsheiti: Þroskaþjálfi
Starfar sem ráðgjafi fatlaðra

Ferilskrá innan SIÍ
Soroptimisti frá 02.2008 í 
Soroptimistaklúbbi Kópavogs

Embætti sem frambjóðandi hefur gegnt 
innan klúbbs: formaður, ritari

Störf/embætti sem frambjóðandi hefur 
gegnt fyrir SIÍ: ritari 2014 - 2016

Sjóðanefnd SIÍ
Soroptimistaklúbbur Mosfellssveitar 
býður fram til starfa í sjóðanefnd

Nafn frambjóðanda: 
Elsa Hákonardóttir

Starfsheiti: Verslunareigandi 
(fyrrverandi)

Ferilskrá innan SIÍ
Soroptimisti frá 02.1999 í 
Soromistaklúbbi Mosfellssveitar

Embætti sem frambjóðandi hefur gegnt 
innan klúbbs: gjaldkeri 2000-2004, 
fulltrúi 2004-2005, formaður 2011-
2013, gjaldkeri 2018-2022

Störf/embætti sem frambjóðandi hefur 
gegnt fyrir SIÍ: gjaldkeri SI  2005-2009, 
skoðunarmaður reikninga 2020-2022

Soroptimistaklúbbur Árbæjar býður fram 
í Fjárhagsnefnd SIÍ til eins árs

Nafn frambjóðanda: 
Jóna Th. Viðarsdóttir

Starfsheiti: Skrifstofustjóri

Ferilskrá innan SIÍ
Soroptimisti frá 04. 1994 (S) - 11. 2009 / 
06. 2012 í Soroptimistaklúbbi Árbæjar

Embætti sem frambjóðandi hefur gegnt 
innan klúbbs: formaður 2015-2017, 
meðstjórnandi x3, ritari, gjaldkeri og 
fulltrúi

Störf/embætti sem frambjóðandi hefur 
gegnt fyrir SIÍ: gjaldkeri 2018-2022, 
sjóðanefnd 2018-2022

Fjárhagsnefnd SIÍ
Soroptimistaklúbbur Grafarvogs býður 
fram í Fjárhagsnefnd SIÍ endurkjör

Nafn frambjóðanda: 
Kristín S. Björnsdóttir

Starfsheiti: Deildarstjóri
Starfar sem sérfræðingur á bókhaldssviði 
hjá Fjársýslu ríkisins

Ferilskrá innan SIÍ
Soroptimisti frá 05. 2010 í 
Soroptimistaskúbbi Grafarvogs

Embætti sem frambjóðandi hefur 
gegnt innan klúbbs: gjaldkeri, fjáröflun, 
skoðunarmaður reikninga

Störf/embætti sem frambjóðandi hefur 
gegnt fyrir SIÍ: fjárhagsnefnd 2020-2022

Laga- og reglugerðarnefnd SIÍ

Vantar framboð
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Skoðunarmaður reikninga SIÍ
Soroptimistaklúbbur Snæfellsness býður 
fram til starfa sem skoðunarmaður 
reikninga, endurkjör

Nafn frambjóðanda: 
Helga Guðjónsdóttir

Starfsheiti: Húsmóðir

Ferilskrá innan SIÍ
Soroptimisti síðan: 1998

Embætti sem frambjóðandi hefur 
gegnt innan klúbbs: Formaður, ritari, 
meðstjórnandi, verkefnastjóri

Störf/embætti sem frambjóðandi hefur 
gegnt fyrir SIÍ: skoðunarmaður reikninga

Tækninefnd vefs SIÍ
Soroptimistaklúbbur Austurlands býður 
fram til Tækninefndar vefs

Nafn frambjóðanda: 
Þórunn Hálfdanardóttir

Starfsheiti: Kerfisfræðingur HR
Starfar við vefsíðu- og hugbúnaðargerð 
hjá Austurneti ehf.

Ferilskrá innan SIÍ
Soroptimisti frá 09.2014 í 
Soroptimistaklúbbi Austurlands

Embætti sem frambjóðandi hefur 
gegnt innan klúbbs: Verkefnastjóri, 
varaformaður

Störf/embætti sem frambjóðandi hefur 
gegnt fyrir SIÍ: tækninefnd vefs, vefstjóri 
2018-2022

Vefstjóri SIÍ
Soroptimistaklúbbur Árbæjar býður fram  
til embættis vefstjóra

Nafn frambjóðanda:
Margrét Elísabet Hjartardóttir

Starfsheiti: Hugbúnaðarsérfræðingur

Ferilskrá innan SIÍ
Soroptimisti frá 01.2018 í 
Soroptimistaklúbbi Árbæjar

Embætti sem frambjóðandi hefur gegnt 
innan klúbbs: vefstjóri, varaformaður, 
ritari

Störf/embætti sem frambjóðandi hefur 
gegnt fyrir SIÍ: Tækninefnd vefs

Soroptimistaklúbbur Hafnarfjarðar og 
Garðabæjar býður fram í Gerðadóm

Nafn frambjóðanda: 
Kristín Einarsdóttir

Starfsheiti: Lyfjafræðingur

Ferilskrá innan SIÍ
Stofnfélagi frá 05.1973 í 
Soroptimistaklúbbi Hafnarfjarðar og 
Garðabæjar

Embætti sem frambjóðandi hefur 
gegnt innan klúbbs: formaður, ritari, 
varafulltrúi og fulltrúi og að auki verið í 
ýmsum nefndum.

Störf/embætti sem frambjóðandi 
hefur gegnt fyrir SIÍ: varasendifulltrúi, 
sendifulltrúi, forseti, upplýsingafulltrúi, 
í laganefnd, útbreiðslunefnd og 
nefnd um endurskoðun Handbókar 
Soroptimista.

Gerðadómur SIÍ
Soroptimistaklúbbur Snæfellsness býður 
fram  í Gerðadóm

Nafn frambjóðanda: 
Sigríður Þórarinsdóttir

Starfsheiti: Sjúkraþjálfari

Ferilskrá innan SIÍ
Stofnfélagi í Soroptimistklúbbbi 
Keflavíkur 1981 og Soroptimisti á 
Snæfellsnesi frá 11. 1991

Embætti sem frambjóðandi hefur gegnt 
innan klúbbs: stofnformaður, gjaldkeri, 
verkefnastjóri efnahags og félagsmála, 
varafulltrúi, fulltrúi, ýmis nefndarstörf  

Störf/embætti sem frambjóðandi 
hefur gegnt fyrir SIÍ: í laganefnd, 
forseti, í gerðadómi, varasendifulltrúi, 
sendifulltrúi, aðstoðarverkefnastjóri, í 
sjóðanefnd.

Soroptimistaklúbbur Mosfellssveitar 
býður fram í sáttanefnd

Nafn frambjóðanda: 
Hafdís Heiðarsdóttir

Starfsheiti: Hársnyrtir

Ferilskrá innan SIÍ
Soroptimisti frá 10. 1994 í 
Soroptimistaklúbbi Mosfellssveitar

Embætti sem frambjóðandi hefur gegnt 
innan klúbbs: formaður, varaformaður 
gjaldkeri, fulltrúi, meðstjórnandi, 
verkefnastjóri, starfsgreinanefnd, 
skemmtinefnd og fl.
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FRÁ MYRKRI TIL LJÓSS

Á fundi Soroptimistaklúbbs Seltjarnarness í mars 
2022 hélt Herdís Tómasdóttir erindi. Hún sagði frá 
aðdraganda að verkinu „Frá myrkri til ljóss”, sem 
er í Seltjarnarneskirkju. Kirkjulistahátíð í Reykjavík 
árið 1997 var helguð myndlist og var Herdís ein 
af níu listamönnum sem fengnir voru til að gera 
tillögur að listaverkum í jafn margar nýjar kirkjur 
í Reykjavíkurprófastsdæmi. Listamenn fengu hver 
eina kirkju til að vinna tillögu í. Þeir fengu fullt frelsi 
til að vinna að tillögunum, en viðfangsefnið átti að 
vera af trúarlegum toga. Veflistaverkið er byggt 
á formi kirkjunnar, litum innan hennar og utan, 
bláa lit hafsins, himinsins og fjallanna í fjarska og 
einnig texta úr Biblíunni. Tillögurnar voru sýndar á 
Kirkjulistahátíðinni „Nýsköpun í myndlist”. Síðar fól 
sóknarnefnd Seltjarnarneskirkju Herdísi að vinna 
verkið í efni og í fullri stærð.

Ingibjörg Halldórsdóttir
Soroptimistaklúbbi Seltjarnarness

Kær Soroptimistasystir Kay Wiggs Lúðvíksson er látin.

Kay fæddist 8. ágúst 1941 í  Selma í Norður-Karólínu í 
Bandaríkjunum.
Hún lést á heimili sínu á Hellissandi 21. febrúar 2022 
eftir erfiða baráttu við krabbamein, sem hún háði með 
æðruleysi og jákvæðni að leiðarljósi.

Kay var með BS-gráðu í tónlistarkennslu og 
meistaragráðu í tónlist. Hún var tónlistarmaður af lífi og 
sál. Árið 1979 flutti hún til Íslands og gerðist skólastjóri 
og tónlistarkennari við Tónlistarskólann í Neshreppi utan 
Ennis. Hún var einnig organisti og kórstjóri í kirkjunum 
á Ingjaldshóli, Hellnum, Búðum og Staðarstað, setti upp 
söngleiki, spilaði á samkomum og svo mætti lengi telja. 
Má segja að með ást sinni á tónlist og  miklum hæfileikum 
á því sviði hafi hún auðgað líf okkar allra sem erum svo 
heppin að hafa verið henni samferða hér á Snæfellsnesi.

Kay var stofnfélagi í Soroptimistaklúbbi Snæfellsness sem 
var stofnaður 9. nóvember 1991. Það sýndi sig strax á 
stofnfundinum hve öflug, skipulögð og fær á sínu sviði hún 
var þar sem henni tókst á þremur vikum að kenna systrum, 
sem sumar höfðu aldrei komið nálægt tónlistarflutningi, 
að spila á bjöllur og koma fram sem frambærilegur 
bjöllukór á stofnhátíðinni. Ævintýri sem þátttakendur 
gleyma seint.

M I N N I N G A R O R Ð Kay hafði einstaklega hlýja 
nærveru, mikinn húmor, 
var brosmild og lagði 
alltaf gott til, lét engan sem 
kynntist henni ósnortinn, 
var skipulögð og dugleg. 
Hún var órög við að taka 
að sér verkefni í klúbbnum, 
var gjaldkeri tvö tímabil, 
formaður, tengiliður við 
vinaklúbbinn í Ísrael auk 
fleiri starfa. Formennskunni sinnti hún með sömu 
ábyrgðartilfinningu og ósérhlífni og öllu öðru en nýtti 
jafnframt tækifærið til að setja sinn svip á klúbbinn. Í 
hennar formannstíð héldum við t.d. thanksgiving í stað 
jólafundar og á Valentínusardaginn komum við að 
fundarsalnum fagurlega skreyttum og áttum ljúfan fund. 
Formannstímabil hennar verður lengi í minnum haft. 
Minningabrot síðustu 30 ára raðast saman full af gleði og 
vináttu, ánægjuleg samvinna í áranna rás.

Kay var einlæg í vináttu og sannur Soroptimisti sem við 
minnumst með virðingu.

Systur í Soroptimistaklúbbi Snæfellsness þakka góðri 
systur samfylgdina og votta fjölskyldunni innilega samúð.

Sigríður Þórarinsdóttir 
Soroptimistaklúbbi Snæfellsness
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„Heimskona gerist sveitakona” nefndist fróðlegt erindi Kristrúnar 
Heimisdóttur lögfræðings og heimspekings um Önnu Bjarnadóttur 
(1897– 1994) sem var amma hennar. Steinunn Einarsdóttir klúbbsystir á 
Seltjarnarnesi er dóttir Önnu. Titill erindisins er sóttur í orð Önnu um ævi 
sína.

Anna Bjarnadóttir var brautryðjandi og frumkvöðull í námi, kennslu og 
kvenréttindabaráttu. Hún var ein af fáum konum sem í byrjun síðustu aldar 
gekk menntaveginn. Anna var meðal fyrstu kvenna sem lauk stúdentsprófi 
og síðar háskólanámi. 

Anna Bjarnadóttir útskrifaðist sem 
stúdent frá Menntaskólanum í 
Reykjavík árið 1916 með hæstu 
einkunn. Næstu þrjú árin stundaði 
hún nám í norrænum fræðum 
við Háskóla Íslands og vann á 
sama tíma við orðabók Sigfúsar 
Blöndal. Anna sigldi strax eftir lok 

heimsstyrjaldarinnar fyrri til Englands og lauk háskólaprófi með láði frá 
Westfield College í London árið 1922. Hlaut hún til þess námsstyrk frá 
Alþingi. Í Englandi tók hún virkan þátt í Alþjóðasamtökum háskólakvenna 
sem trúðu á mikilvægi menntaðra kvenna við að koma á friði meðal þjóða. 
Heim komin hélt hún háskólafyrirlestra, sex í röð um William Shakespeare, 
alla fyrir fullu húsi í Bárubúð. Þessir fyrirlestrar hennar voru fyrsti vísir að 
kennslu í ensku við Háskóla Íslands og vafalaust alfyrstu háskólafyrirlestrar 
sem kona hélt á Íslandi.

Anna kenndi ensku í fyrsta útvarpi á Íslandi og var fyrsta konan sem kenndi 
við Menntaskólann í Reykjavík (1923 til 1931). Næstu tvo vetur kenndi hún 
við Flensborg í Hafnarfirði. Hafði Anna þá kynnst Einari Guðnasyni prófasti 
í Reykholti sem hún giftist árið 1933. Hún flutti til hans í Borgarfjörð og 
kenndi við Héraðsskólann í Reykholti allt til ársins 1964. Hún var meðal 
stofnenda Félags íslenskra háskólakvenna, síðar Kvenstúdentafélags 
Íslands árið 1928. 

Anna fékk síðan að kenna á bakslagi samtímans gegn konum á 
vinnumarkaði, sem lýsti sér í þróun starfsferils hennar. Hann hófst í háskóla 
og lauk í Héraðsskólanum í Reykholti þar sem hún var annálaður kennari 
og höfundur kennslubóka í ensku. 

Útdráttur úr erindi Kristrúnar Heimisdóttur
Tekið saman af Ingibjörgu Halldórsdóttur,
Soroptimistaklúbbi Seltjarnarness

HEIMSKONA
gerist sveitakona

Skólastúlkur róa

Háskólakonur funda

Nöfn á mynd af starfsmönnum orðabókar Sigfúsar 
Blöndal: Frá vinstri, aftari röð: Pétur Sigurðsson, Steinþór 
Guðmundsson, Björn Karel Þórólfsson, Anna Bjarnadóttir, 
sr. Árni Sigurðsson, Þórbergur Þórðarson. Fremri röð: 
Holger Wiehe, Sigfús Blöndal og Jón Ófeigsson.



Soroptimistasamband Íslands20

Soroptimistaklúbbur Akureyrar á 40 ára starfsafmæli 
um þessar mundir. Þann 13. febrúar 1982 afhenti 
Irmeli Kaario, sendifulltrúi frá Finnlandi, stofnskrána við 
hátíðlega athöfn. Snjóþungt var þennan dag og ein nýja 
systirin, Ólöf Þórsdóttir bóndi á Bakka í Öxnadal, komst 
ekki í athöfnina vegna ófærðar. Guðmóðir klúbbsins var 
Halldóra Eggertsdóttir, fyrsti forseti Soroptimistasambands 
Íslands. Stofnsystur voru 21 talsins og fyrsti formaður 
klúbbsins var Ása Helgadóttir. Ennþá eru sjö stofnsystur 
starfandi með klúbbnum. Allt í allt hafa um 80 konur verið 
í Soroptimistaklúbbi Akureyrar. Í dag eru 40 glæsilegar og 
duglegar systur í klúbbnum.

Í gegnum árin hafa systur tekið að sér ýmis embætti 
á vegum Landssambandsins. Fimm systur hafa verið 
sendifulltrúar, ein systir, Laufey G. Baldursdóttir, var  
Landssambandsforseti 2016-2018 og Ragnheiður 
Ólafsdóttir var ritari Landssambandsins með henni. Í dag 
er Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir sendifulltrúi, María Björg 
Ingvadóttir 2. varaforseti og talskona, Eyrún S. Ingvadóttir 
er tengiliður við SNLA og Laufey G. Baldursdóttir er í 
sjóðanefnd og gerðardómi. Klúbburinn hefur tvisvar 
sinnum séð um Norræna vinadaga, 1998 og 2018 og 
einnig hafa Landssambandsfundir verið haldnir á Akureyri.

Á þessum 40 árum hafa Soroptimistasystur á Akureyri 
tekið að sér mörg og misjöfn verkefni í þágu samfélagsins 
og kvenna hérlendis og erlendis. Klúbbsystur tóku snemma 
að sér að bera út bækur til eldri borgara á Akureyri og 
er það elsta verkefni klúbbsins sem stendur enn. Helstu 
verkefnin í dag eru stuðningur við konur í Ittoqqortoormiit 
á Grænlandi, brotin byggð, stuðningurinn fellst aðallega 
í því að styðja við vinnslu á selskinni og að viðhalda 
hefðinni á þjóðbúningagerð. Systur leggja sitt að mörkum 
við að uppræta ofbeldi gegn konum með því að vera með 
menntunarsjóð fyrir Aflið og styrkja Bjarmahlíð á Akureyri. 
Einnig hafa verið lagðar til fjárhæðir í sameiginlega söfnun 
fyrir Sigurhæðir og Kvennaráðgjöfina ásamt því að styrkja 
söfnun til Úkraínu.

Klúbbsystur hafa brallað margt saman í gegnum árin. 
Vinaklúbbar hafa verið heimsóttir í Svíþjóð, Finnlandi og 
Slóveníu. Systur hafa fjölmennt á Landssambandsfundi 
og haustfundi. Gróðursett hefur verið í Öxnadal og inni í 
Eyjafirði. Síðan hefur ýmis sala farið fram til bæjarbúa og 
á milli systra. Fleira væri hægt að telja upp og allt hefur 
þetta gefið okkur mikið og styrkt hópinn.

Vegna COVID-19 var afmælishófinu frestað til 26. mars. 
Skipulagið á afmælishófinu var sett í hendur afmælisnefndar. 

frá Soroptimistaklúbbi Akureyrar

Stofnsystur 1982. Talið frá vinstri standandi: Valgerður (Dísa) Franklín, 
Joan Katrín Lewis, Ása Vilhjálmsdóttir, Erla Hólmsteinsdóttir, Hólmfríður 
Andersdóttir, Rósa Sigursveinsdóttir, Freygerður Magnúsdóttir, Dóra 
Bernharðsdóttir, Ragnhildur Bragadóttir, Hrafnhildur Jónsdóttir, Edda 
Bolladóttir, Arnheiður Kristinsdóttir, Birna Sigurbjörnsdóttir, Birta 
Einarsdóttir. Sitjandi: Ragnheiður Stefánsdóttir, Þórunn Sigurbjörnsdóttir, 
Ása Helgadóttir, Ragnheiður Ólafsdóttir og Elsa Björnsdóttir. Á myndina 
vantar: Ólöfu Þórsdóttur og Sigríði Pálínu Erlingsdóttur.

20 ára afmæli 2002. Efst frá vinstri, standandi: Sólveig Lára 
Guðmundsdóttir, Anna Mýrdal Helgadóttir, Laufey G. Baldursdóttir, Erla 
Hólmsteinsdóttir, Elín Sigurjónsdóttir, Guðbjörg Inga Jósefsdóttir, Valgerður 
Franklín, Ólöf Þórsdóttir, Hólmfríður Andersdóttir, Helena Dejak, Sigríður 
Ágústsdóttir, Margrét Eyfells. Sitjandi fyrir miðju: Ragnheiður Stefánsdóttir, 
Arnheiður Kristinsdóttir, Þórey Aðalsteinsdóttir, Freygerður Magnúsdóttir, 
Dóra Bernharðsdóttir, Sigríður Pálína Erlingsdóttir, Joan Katrín Lewis. 
Krjúpandi í neðstu röð: Þuríður Schiöth, Júlía Björnsdóttir, Elsa Björnsdóttir, 
Þórunn Sigurbjörnsdóttir, Eyrún S. Ingvadóttir og Signý Jónsdóttir.

Afmælisgrein
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Í nefndinni voru: Erna Káradóttir, Elva María Káradóttir, 
Sigríður María Magnúsdóttir, Linda Aðalsteinsdóttir og 
Margrét Eyfells. Formaðurinn Ragnheiður Björk Þórsdóttir 
og varaformaðurinn Arna Rún Óskarsdóttir sátu einnig 
flesta fundi nefndarinnar.

Afmælishátíðin var haldin í sal Hrafnagilsskóla í Eyjafirði 
og var gestum boðið með. Snæbjörn Kristjánsson 
landsliðskokkur og hans teymi sáu um að töfra fram 
dýrindis þriggja rétta máltíð. Gamlar myndir af systrum 
í gegnum árin voru sýndar á tjaldi. Katrín Káradóttir 
Soroptimistasystir okkar var veislustjóri og leysti hún það 
hlutverk af hendi með glæsibrag eins og hennar er von 
og vísa. Þær þrjár Káradætur, Erna, Elva María og Katrín 
sungu síðan systrabrag sem saminn var fyrir mörgum 
árum um klúbbsystur. Elsa Björnsdóttir, ein stofnsystra, 
hefur varðveitt og samið vísurnar að hluta. Var söngtríóið 
uppáklætt í fötum frá síðustu öld. Uppskáru þær mikinn 
hlátur, gleði og lófaklapp frá viðstöddum systrum og 
mökum. Trúbador heimsótti samkvæmið og söng og 
spilaði yfir matnum. Síðan stjórnaði veislustjóri dansatriði 
sem margar systur tóku þátt í og sýndu glæsitakta við 
mikinn fögnuð viðstaddra. Eftir dásamlegan kvöldverð var 
playlistinn settur í gang og var dansað fram yfir miðnætti 
með miklum tilþrifum.

Afmælisfagnaðurinn heppnaðist mjög vel og það kom svo 
vel í ljós að maður er manns gaman og gleðin leyndi sér 
ekki hjá systrum og mökum yfir því hvað það er gaman að 
fá að hittast aftur í raunheimum, eiga góða kvöldstund og 
hlæja duglega.

Með systrakveðjum frá Soroptimistaklúbbi Akureyrar, 
Ragnheiður B. Þórsdóttir formaður og 
Laufey G. Baldursdóttir ritari

40 ára afmæli 2022. Efst frá vinstri, standandi: Arna Rún Óskarsdóttir, 
Erla Hólmsteinsdóttir, Þuríður Schiöth, Linda Aðalsteinsdóttir, Margrét 
Loftsdóttir, Bryndís B. Þórhallsdóttir, Guðrún Jóhannesdóttir, Deborah 
J. Robinson, Kristjana Baldursdóttir, Elsa Björnsdóttir, Margrét Eyfells, 
Hólmfríður Andersdóttir, Sigríður M. Magnúsdóttir, Margrét Þ. Einarsdóttir, 
Rósa Sigursveinsdóttir, Ragnheiður B. Þórsdóttir.  Krjúpand: Ragnheiður 
Ólafsdóttir, Elva M. Káradóttir, Kristín Þ. Þórisdóttir, Laufey G. Baldursdóttir, 
Erna Káradóttir, Katrín Káradóttir, Íris B. Gunnlaugsdóttir og Þóra Ýr 
Árnadóttir.

Systrabragur sunginn. Frá vinstri: Katrín, Erna og Elva María Káradætur 
ásamt Jóni Ingva Árnasyni eiginmanni Katrínar

Gróðursetning. 
Ragnheiður Ólafsdóttir og Eyrún Ingvadóttir

Blómasala. 
Elín Sif Sigurjónsdóttir og Sigríður María Magnúsdóttir
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Það er gaman að eiga systur. Það er gaman að eiga 
margar Soroptimistasystur og ég hlakka til að fara 
vestur á Snæfellsnesið mitt góða og hitta ykkur sem 
flestar í Ólafsvík á Landssambandsfundi.

 
Þegar ég verð leið á snjó og kulda og langar að 
finna angan af vori baka ég franska sítrónutertu úr 
matreiðslubók sem elsta systir mín skrifaði og gaf út 
árið 2007, dóttir hennar tók myndirnar. 

 
Ég býð ykkur með í leit að hamingjunni. 
 
Með systrakveðju,

 
Þorbjörg Gunnarsdóttir 
Soroptimistaklúbbi Austurlands

Búið til deigið. Blandið saman hveiti og smjöri; 
reynið að koma sem minnst við deigið. Hellið 
vatninu saman við, hnoðið kúlu. Setjið hveiti á 
borð, fletjið deigið út með lófanum, brjótið saman í 
þrennt. Endurtakið tvisvar. Látið bíða 1 klst. í kæli. 
Fletjið deigið þunnt út og setjið í stórt tertuform, 
upp barmana líka. Búið til kremið. Þeytið saman 
smjör og 100 g sykur, bætið eggjarauðunum út í, 
einni í einu, svo rifnum berkinum og safanum af 
sítrónunni. Smyrjið á tertubotninn. Setjið í 180°C 
heitan ofn. Bakið 30 mín. 

Nú þarf að búa til marengs: Þeytið eggjahvíturnar 
með örlitlu salti, látið 50 g af sykri út í, smátt og 
smátt. Smyrjið á tertuna, stingið henni aftur í ofninn 
í nokkrar mínútur. Hún á að vera vel bökuð.  
Borðið samdægurs.

Bökudeig (paté brisée): 
200 g hveiti 
100 g saltað smjör við stofuhita 
½ glas ískalt vatn 
 
Fylling: 
2 egg 
100 + 50 g sykur 
50 g lint smjör 
1 sítróna 
Salt

Sítrónuterta 
Tarte au citron

Frönsk sítrónuterta

Angan af vori

Sælkeraferð um Frakkland: 135 uppskriftir að hamingjunni á franska vísu 

eldaðar af Sigríði Gunnarsdóttur, myndaðar af Silju Sallé. Salka 2007
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Sjúkraliðanámið er mjög hagnýtt. Þekkingin og færnin 
sem námið gefur manni fylgir manni inn í lífið. Það hefur 
að minnsta kosti gert mig betri í að takast á við krefjandi 
aðstæður í lífi fólks. Maður verður umburðarlyndari og 
æðrulausari og það er eins og það myndist hjá manni 
ákveðið þol fyrir því sem fólk fer í gegnum. En svo er það 
nú þannig að fólk hressist yfirleitt eftir erfið veikindi og 
áföll og fer út í lífið aftur, sem er svo jákvætt. Hjá þeim 
sem eldri eru, er það félagslegi þátturinn sem er afar 
gefandi. Mér finnst það ákveðin forréttindi þegar vinnan 
snýst um að aðstoða og hlusta á gamalt fólk. Það hefur 
frá mörgu áhugaverðu að segja, enda hokið af lífsreynslu 
og við slíkar aðstæður myndast oft einlæg vinátta sem er 
mjög gefandi.”

Þú ákvaðst svo að mennta þig meira. Hvernig kom 
það til og í hvaða nám fórstu? 
„Já, mínar aðstæður voru þannig eftir að sonur minn 
fæddist átti ég erfitt með að vera útivinnandi. Hann var 
hjartveikur og ég var því heima hjá honum fyrstu árin eða 
þar til ástand hans varð stöðugra. Fimm ára gamall fór hann 
í aðgerð til Boston og eftir það varð hann betri. Í kjölfarið 
ákvað ég að fara í frekara nám til að auka möguleika 
mína á vinnumarkaðnum. Ég lauk prófi í stjórnmálafræði 
og lögfræði og ákvað svo síðar að læra stjórnsýslufræði. 
Eiginmaður minn er Árni Björn Kristbjörnsson, skipstjóri, 
og saman eigum við tvö uppkomin börn og þrjú dásamleg 
barnabörn.”

Hvernig kom til að þú bauðst þig fram sem formaður 
Sjúkraliðafélags Íslands?
„Eftir áralangt, farsælt starf á stjórnsýslusviði 
Ríkisendurskoðunar ákvað ég að breyta til og haga 
lífinu þannig að ég væri fyrir norðan á Húsavík á 
sumrin, þar sem eiginmaður minn stundar strandveiðar, 

Sandra B. Franks, formaður Sjúkraliðafélags 
Íslands, gekk í Soroptimistaklúbb Hafnarfjarðar 
og Garðabæjar árið 2009. Hún berst fyrir 
bættu starfsumhverfi sjúkraliða og vill leggja 
sitt á vogarskálarnar til að efla ímynd þeirra og 
sýnileika. Sandra hlýddi kalli heilbrigðisyfirvalda 
þegar óskað var eftir fólki til starfa vegna 
COVID-19 heimsfaraldursins og bauð sig fram 
til að sinna COVID-19 smituðu fólki. Eftir þessa 
reynslu finnst henni standa upp úr hversu vel 
fagfólkið okkar í framlínunni brást við þessum 
framandi aðstæðum. 

 

Hvers vegna ákvaðstu að verða sjúkraliði á sínum 
tíma?
„Sú ákvörðun að verða sjúkraliði kom til mín eftir að ég 
lenti í mjög alvarlega bílslysi, þar sem tvær nánar frænkur 
mínar og bestu vinkonur slösuðust mikið og létust svo 
kjölfarið. Þetta hafði djúpstæð áhrif á mig og í kjölfarið 
fann ég mikla þörf fyrir að leita svara um tilgang lífsins. Ég 
taldi að sjúkraliðanámið og sjúkraliðastarfið, sem fellst í að 
hjálpa fólki, myndi hjálpa mér við að sættast við lífið á ný.”

Hvar lærðir þú fagið og hvað finnst þér heillandi við 
það?
„Ég lærði við Fjölbrautarskólann í Breiðholti og fór svo að 
vinna á ýmsum deildum Landspítalans. Ég vann á 11 E og 
á 12 G, en var líka svokallaður flakkari og tók vaktir víða 
á spítalanum. Síðar fór ég nám í lögfræði og samhliða því 
vann ég á vökudeildinni. 

STÓÐ VAKTINA Í 
HEIMSFARALDRINUM
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og vinna svo í bænum á vetruna en við erum búsett á 
Álftanesi. Í þrjú sumur vann ég hjá Heilbrigðisstofnun 
Norðurlands og svo var ég í heimahjúkrun hjá Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins á veturna. Þegar þær fréttir fóru í 
loftið að Kristín Á. Guðmundsdóttir ætlaði að hætta eftir 
30 ára starf sem formaður Sjúkraliðafélags Íslands fóru 
samstarfsfélagar mínir í heimahjúkrun að ýta við mér og 
hvetja mig til að gefa kost á mér í embætti formanns. Ég 
hugsaði það vandlega og ákvað svo eftir samtal við Kristínu 
um starfið og ítrekaða hvatningu vinnufélaganna að gefa 
kost á mér. Eftir kosningu í  allsherjaratkvæðagreiðslu 
félagsmanna tók ég við embætti formanns þann 15. maí 
2018.”

Hvaða mál hefur þú lagt mesta áherslu á í þínu 
formannsstarfi?
„Mér finnst mikilvægast að bæta starfsumhverfi og starfskjör 
sjúkraliða, efla ímynd þeirra og sýnileika. Vinnuframlag 
sjúkraliða er oft á tíðum vanmetið, og þá á ég ekki bara 
við út frá launum, heldur líka innan heilbrigðiskerfisins. 
Ósýnileiki og vanmat á störfum sjúkraliða er eitthvað sem 
ég vil breyta. Ég vil að vinnuframlag sjúkraliða sé metið 
að verðleikum til hærri launa og ég vil líka að framtíðarsýn 
á störfum sjúkraliða innan heilbrigðiskerfisins sé skýr. Ég 
hef því lagt mikla áherslu á að varpa ljósi á mönnun og 
menntun stéttarinnar.”

Hvernig er starfið?
„Það tók svolítið á að setja sig inn í starfið og átta 
sig á umfangi þess. Fyrir mig var mikil reynsla og 
lærdómsríkt að leiða samninga sjúkraliða í fyrsta sinn 
sem formaður. Kröfur sjúkraliða voru mjög skýrar og 
tóku mið af vilja félagsmanna um styttri vinnuviku og 
að 80% starf í vaktavinnu yrði metið sem fullt starf. Í 
reynd er Sjúkraliðafélagið að sinna öllum sömu þáttum 
í starfsemi sinni og önnur stærri stéttarfélög eru að fást 
við. Til viðbótar við kjara- og réttindamál, fræðslu- og 

orlofsmál, sinnum við faglegum málefnum sjúkraliða. Við 
þekkjum mönnunarvandann í heilbrigðiskerfinu og höfum 
vakið athygli á að það vantar sjúkraliða til starfa, og sú 
vöntun mun verða enn átakanlegri á næstu árum með 
mikilli fjölgun aldraðra Íslendinga. Verkefni stéttarinnar 
við hjúkrun og umönnun aldraðra munu því vaxa hröðum 
skrefum, því að það eru sjúkraliðar sem munu bera uppi 
heimahjúkrun og hjúkrunarheimilin í framtíðinni.

Þá var fagnám til diplómaprófs fyrir starfandi sjúkraliða 
loks að veruleika haustið 2021. Þetta nám er mjög 
mikilvægt fyrir þróun stéttarinnar. Námið mun í senn 
skerpa faglega ásýnd stéttarinnar, efla færni sjúkraliða og 
gera þeim kleift að axla aukna ábyrgð í starfi og taka að 
sér aukin stjórnunarhlutverk. Diplómanámið gerir starfið 
líka meira aðlaðandi fyrir ungt fólk, því nú er í fyrsta 
skipti boðið upp á samfellda námsleið fyrir sjúkraliða frá 
framhaldsskólastigi yfir á háskólastig.

Sömuleiðis höfum við beitt okkur fyrir því að 
sjúkraliðar hafi tækifæri til jafns við aðrar fagstéttir 
að móta hjúkrunarstefnu á sjúkrahúsum og öðrum 
heilbrigðisstofnunum. Eitt af mínum fyrstu verkum sem 
formaður var að beita mér fyrir því að sjúkraliðar fengju 
rödd innan stofnana til jafns á við aðrar heilbrigðisstéttir. 
Segja má að áfangasigur hafi unnist í þessum málum 
þegar Alþingi samþykkti vorið 2021 breytingu á lögum 
um heilbrigðsþjónustu og tekin voru upp ný sameiginleg 
fagráð heilbrigðisstarfsfólks á heilbrigðisstofnunum. 
Starfið er þannig bæði stefnumarkandi og fjölbreytt. Ég 
finn að menntun mín og reynsla nýtist mjög vel í þessu 
starfi og ég hef mjög sterkar hugmyndir um framtíðarsýn 
fyrir sjúkraliðastéttina og vinn að því um þessar mundir 
að viða að mér upplýsingum og móta skýra stefnu fyrir 
sjúkraliða í heilbrigðiskerfinu.”

Nú höfum við tekist á við heimsfaraldur í meira en 
tvö ár. Hvenær fréttir þú fyrst af þessari dularfullu 
kórónuveiru? 
„Það var í febrúar 2020 þegar Íslendingar voru að koma 
heim úr skíðaferðum frá Austurríki. Þá varð góður vinur 
minn fyrir því að fá þessa veiru.”

Áttir þú von á að kórónuveiran yrði að heimsfaraldri? 
„Ég áttaði mig fljótlega að þetta væri eitthvað sem við 
höfðum ekki séð áður. Mér er minnistætt þegar ég var á 
samningafundi hjá Ríkissáttasemjara og við sjúkraliðar 
vorum um það bil að fara í verkfall á Landspítalanum 
og víðar, þegar ákall kom frá stjórnvöldum um að fresta 
verkfalli vegna þeirrar alvarlegu og fordæmalausu stöðu 
sem upp hafði komið. Landspítalinn og heilbrigðiskerfið 
myndi ekki þola álagið ef sjúkraliðar færu í verkfall. Allt 
kapp var lagt á að ná samkomulagi og ljúka samningum.”

Hvaða áhrif hefur COVID-19 haft á líf þitt?
„Ég hef haldið mig til hlés og reynt að haga lífinu í minni 
búbblu. Áhrifin eru þau að síðustu tvö árin hef ég gert lítið 
annað en farið í vinnu og verið heima. Síðastliðið sumar 
ferðaðist ég reyndar svolítið innanlands en hitti fáa. Ég 
fór í gönguferðir, hjólaði talsvert og skrapp oft í sund. Ég 
lét það hins vegar alveg eiga sig að sækja viðburði og 
fara út á meðal fólks sem ég ekki þekkti og upplifa aðra 
menningu.”
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Hlýddir þú kalli heilbrigðisyfirvalda þegar óskað var 
eftir fleira fólki til starfa vegna COVID-19? 
„Já, í COVID-19 bylgjunni sem kom haustið 2020 vann ég 
mikið heimavið fyrir félagið með tilheyrandi fjarfundum og 
einveru og sá fram á að geta hagrætt og forgangsraðað 
verkefnum þannig að ég gæti sinnt sjúkraliðastörfum 
á kvöldvöktum. Ég bauð mig fram til að sinna COVID-
smituðum. Ég var kölluð inn eftir að smitið kom upp á 
Landakoti og brýn þörf skapaðist fyrir vant fólk til starfa. 
Ég fór á lungnadeildina í Fossvogi sem var kölluð „jákvæða 
deildin″ því allir sjúklingar á deildinni voru með jákvæða 
svörun við COVID-19. Hjúkrunin var einstök og á sér í raun 
engin fordæmi hér á landi. Skipulagið var þannig að allar 
sjúkrastofur voru gerðar að einangrunarstofum. Gangurinn 
frammi var hefðbundinn sjúkrahúsgangur þar sem 
starfsmenn voru í venjulegum vinnufötum og allir með 
grímu. Þegar við vorum inni á stofum hjá sjúklingum 
þurftum við að vera í þessum óþægilegum hlífðarfötum. 
Það var mjög krefjandi fyrir starfsfólk og ekki síður fyrir 
sjúklingana að vera í þessum aðstæðum. Sjúklingar sjá 
óþekkjanlega manneskju í þessum búningi og við það 
missa þeir allt það persónulega sem þeir alla jafna upplifa 
í samskiptum við hjúkrunarfólkið. Það eitt og sér er mjög 
óþægilegt fyrir sjúklinginn en líka fyrir starfsfólkið. Eðli 
málsins samkvæmt voru sjúklingarnir misjafnlega á sig 
komnir. Sumir voru mjög veikir og þurftu mikla hjúkrun og 
því miður lifðu ekki allir af. Aðrir voru hressari og fengu að 
fara heim þegar þeir þurftu ekki lengur súrefnisstuðning 
við öndun. Það var athyglisvert og stundum erfitt, að 
upplifa hvernig sjúklingarnir tókust á við kvíðann sem 
fylgir einangrun sem þessari. Öll samskipti milli rýmanna, 
á milli þeirra sem voru frammi á ganginum og sjúklinga 
og starfsfólks inni á stofunum, voru um litlar talstöðvar 
og spjaldtölvur. Auk þess var fylgst með líðan sjúklinga á 
skjám sem voru í vaktherbergjum og kaffistofu og sýndu 
lífsmörk í gegnum mónitora.”

Hverjar voru mestu áskoranirnar varðandi COVID-19 
að þínu mati?
„Það sem mér finnst standa upp úr þessari reynslu 
er hversu vel fagfólkið okkar í framlínunni brást við 
þessum framandi aðstæðum. Í kjölfar COVID-19 verða til 
verkferlar og breytt vinnulag sem tryggja að verkefni sem 
þessi ganga upp. Landspítalinn fór yfir á neyðarstig, sem 
er mjög alvarlegt ástand, en með því frábæra starfsfólki 
sem við höfum í heilbrigðiskerfinu tókst að koma í veg fyrir 
að verr færi. Allir unnu sem einn maður og hefðbundin 
fagleg landamæri hurfu. Ég er reynslunni ríkari eftir að 
hafa tekið þátt í þessu verkefni og þakklát fyrir að hafa 
fengið tækifæri til að leggja mitt að mörkum.”

Er COVID-19 búið ?
„Það er erfitt að segja. COVID er kannski búið í þeirri 
mynd sem við höfum upplifað síðustu tvö ár, og mögulega 
verður COVID hluti af okkar tilveru um ókomna framtíð. 
Við munum þá finna leiðir til að lifa með COVID, hvort 
heldur sem vísindin finna enn betra bóluefni eða lyf við 
veirunni, eða kannski það náist að svæfa veiruna „for 
good”.”

Nú ert þú sjálf að rísa úr rekkju eftir COVID-19 smit. 
Hvernig fórstu í gegnum veikindin? 
„Miðað við þær varnir sem ég hafði tileinkað mér gegn 
veirunni, þá var ég mjög svekkt þegar ég smitaðist. Þessi 
veira virðist flæða um allt þessa daganna og erfitt að er 
að verja sig gegn henni. Ég hef ekki hugmynd um hvar 
ég smitaðist. Veikindin voru ekki alvarleg, ég fékk hita og 
kvef, og var mjög slöpp í eina viku sem hélt mér rólegri 
í sófanum heima. Þannig að ég fór nokkuð létt í gegnum 
þetta, og er núna komin til vinnu og er bara furðu hress.”

Hvenær gekkstu í Soroptimistaklúbb Hafnarfjarðar 
og Garðabæjar?
„Samstarfskona mín hjá Ríkisendurskoðun og vinkona, 
Margrét E. Arnórsdóttir, sem nýlega er látin, kynnti fyrir mér 
samtök Soroptimista en sjálf var hún í Soroptimistaklúbbi 
Mosfellssveitar. Mér fannst þessi félagsskapur einstaklega 
heillandi og áhugi minn leyndi sér ekki þar sem ég sífellt 
var að spyrja hana út í starfið. Hún, ásamt Margréti 
Helgadóttur úr Soroptimistaklúbbi Hafnarfjarðar og 
Garðabæjar, mæltu með mér og inn í félagsskapinn var ég 
komin árið 2009.”

Hvaða trúnaðarstörfum hefur þú gegnt innan 
Soroptimistahreyfingarinnar? 
„Ég hef tekið að mér ýmis trúnaðarstörf. Ég hef verið 
fulltrúi klúbbsins á Landssambandsfundi, varaformaður 
klúbbsins og tímabundið í því embætti sem formaður, 
verkefnastjóri og verið í viðburðarnefnd þegar klúbburinn 
átti stórafmæli síðast, sömuleiðis hef ég verið í laganefnd 
Landssambands Soroptimista.”

Sigríður Inga Sigurðardóttir
Soroptimistaklúbbi Hafnarfjarðar og Garðabæjar
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Í Vestmannaeyjum rekur ung kona, Þóra 
Hrönn Sigurjónsdóttir, verslunina Kubuneh 
sem selur notaðan fatnað sem hún fær frá 
Vestmannaeyingum.

Nafn verslunarinnar kemur frá samnefndu þorpi 
í Gambíu en þar reka Þóra og maður hennar 
heilsugæslu auk þess sem þau hafa fjármagnað 
menntun hjúkrunarfræðings, keypt sjúkrabíl og styðja 
núna menntun ljósmóður í þorpinu. Fjármagn til að 
framkvæma allt þetta kemur af sölu fatnaðarins í 
versluninni í Vestmannaeyjum. 

Við systur í Mosfellssveitarklúbbi heilluðumst að 
dugnaði og áræðni Þóru og gengum til liðs við hana í 
mars 2021. 

Við tókum að okkur að sauma poka og þvottastykki 
sem við sniðum og saumuðum úr notuðum rúmfatnaði 
og handklæðum. Með þessu tökum við þátt í einu 
verkefni Þóru sem hún  kallar „For woman only kit″.

Í pokana fer auk þvottastykkjanna, sápa, nærbuxur, 
fjölnota bindi og fræðsluefni um kvenlíkamann, 
blæðingar og getnaðarvarnir. Pokunum er síðan dreift 
til allra ungra stúlkna og kvenna í þorpinu og nú nýlega 
var farið að dreifa þeim til nálægra þorpa.

Við systur hittumst í heimahúsi og sniðum og 
saumuðum og höfðum gaman af. Alls afhentum við 
Þóru um 150 poka og 200 þvottastykki á síðasta ári 
og munum við að öllum líkindum afhenda svipað magn 
á þessu ári. Er hún okkur afskaplega þakklát fyrir 
stuðninginn. 

Kubuneh, verkefni Soroptimistaklúbbs Mosfellssveitar

Helga Sigurðardóttir
Soroptimistaklúbbi Mosfellssveitar

Kubuneh
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Soroptimistaklúbbur Kópavogs hóf í október 2017 nýtt 
verkefni að beiðni Bókasafns Kópavogs sem felst í að sjá 
um heimsendingarþjónustu til fimmtán til tuttugu aldaðra, 
fatlaðra, einmana og/eða veikra einstaklinga einu sinni í 
mánuði. 

Margar systur hafa tekið þátt í verkefninu og farið, tvær og 
tvær saman, í um tveggja tíma ökutúra um Kópavog með 
bækur til þessa fólks. Verkefnið hefur gengið mjög vel og 
gefið systrum tækifæri til þess að eiga gæðastundir saman 
í bíltúr um hin ýmsu hverfi Kópavogs, auk ánægjunnar 
sem fylgir því að hitta lestarhestana sem bíða spenntir 
eftir nýjum bókum. 

Fulltrúi bókasafnsins kom síðan á fund hjá klúbbnum 
og færði systrum konfekt og fleira í þakklætisskyni fyrir 
samstarfið.

Eins og annað skipulagt félagsstarf gekk á ýmsu á þessum 
COVID-19 tímum. Fella þurfti niður ferðir vegna alls 
konar takmarkana. Nú frá því í haust hefur verið hægt að 
heimsækja þessa einstaklinga reglulega og okkur er ljóst 
hve margir eru einmana og bíða eftir að við komum með 
bækurnar til þeirra. 

Á jólafundinum  í desember síðastliðnum lögðu systur 
peninga í bauk í stað þess að vera með jólapakkaleik. 
Rúmlega 60 þúsund krónur söfnuðust og klúbburinn lagði 
til sömu upphæð á móti. Í byrjun janúar fórum við og 

afhentum formlega flatskjá sem keyptur var fyrir Dvöl 
samfélagshús Kópavogs. Þórður Ingþórsson forstöðumaður 
tók á móti gjöfinni og það ríkti svo sannarlega gleði og 
þakklæti með þessa gjöf. Til gamans má geta þess að þau 
voru búin að láta smíða borð undir flatskjá og ætluðu að 
reyna að safna fyrir honum. Þórði varð eiginlega orða vant 
þegar ég hringdi í hann og spurði hvað þau vantaði.

Við fengum síðan fróðleik um Dvöl samfélagshús, sem 
býður upp á umgjörð fyrir fólk óháð búsetu, fólk sem af 
einhverjum ástæðum hefur einangrast félagslega og vill 
viðhalda eða auka virkni sína. Um 20 manns sækja Dvöl 
alla virka daga. Gildi Dvalar eru Virðing – Samkennd – 
Vinátta. 

Þessi tvö verkefni Kópavogsklúbbs sýna að þótt það séu 
kannski ekki margir sem nýta sér þessa þjónustu þá 
teljum við að fá verkefni hafi gefið jafnmikið þakklæti og 
gleði sem þessi. 

Þóra Guðnadóttir
Soroptimistaklúbbi Kópavogs

Bókasafn Kópavogs og Dvöl
Tvö gefandi verkefni
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