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Nú er komið að lokaáfanga hjá ritnefnd
Reykjavíkurklúbbs og köstum við þá
boltanum yfir til Kópavogssystra.

Það er með nokkrum trega sem við skilum
af okkur þessu skemmtilega verkefni, en þó
fylgir því einhver þægileg tilfinning líka.
Allavega, við sjáum ekki eftir að hafa tekið
þetta að okkur.Við höfum kynnst hverri
annarri prýðilega og átt góð samskipti við
systur víða um land.

Forsíðuna prýðir mynd af Ragnheiði Hansen
að taka við stofnskrá Soroptimistaklúbbs
Reykjavíkur fyrir 45 árum, fyrsta íslenska
klúbbnum. Í blaðinu eru meðal annars
rifjaðar upp minningar í máli og myndum
frá afmælisfagnaðinum  í vor og Lands-
sambandsfundinum, sem tókst í alla staði
frábærlega vel. Þess verður líka minnst að
Fregnir hafa nú komið út í 30 ár. Þá eru
frásagnir af ferðum erlendu gestanna um
landið og heimsóknum þeirra til íslenskra
systra. Augljóst er að bæði gestir og gest-
gjafar hafa notið þeirra stunda ríkulega.

Þetta vekur vonandi ljúfar minningar frá
yndislegu sumri sem fylgja okkur svo inn í
vetrarstarfið sem senn fer að hefjast.

Að lokum þökkum við systrum okkar fyrir
ánægjulegt samstarf og óskum nýrri ritnefnd
velfarnaðar.

Signý Bjarnadóttir, ritstjóri
Ásta Sigurbjörnsdóttir, ritstjóri
Heiður Vigfúsdóttir
Margrét Rögnvaldsdóttir
Sigríður Líba Ásgeirsdóttir
Vilborg Júlíusdóttir

Ritstjórnarlínur

Signý 
Bjarnadóttir

Skilafrestur
í næsta blað Fregna, jólablaðið, er 20. október.

Efni skal skilað í tölvutæku formi, annað 
hvort á diski eða í tölvupósti.

Hafdís Karlsdóttir, Löngubrekku 23, 200 Kópavogi 
tekur við efni á netfangið hafdis@in.is

Nýja ritnefndin tekur við, en hana skipa systur úr Kópavogs-
klúbbi: Frá vinstri: Borghildur Vigfúsdóttir, Þorbjörg
Kristinsdóttir, Hólmfríður Pálsdóttir, Hafdís Karlsdóttir ritstjóri
og Sigurrós Þorgrímsdóttir ritstjóri. Á myndina vantar Margréti
Guðjónsdóttur.

Gamla ritnefndin úr Soroptimistaklúbbi Reykjavíkur kveður. 
Frá vinstri: Heiður Vigfúsdóttir, Sigríður Líba Ásgeirsdóttir, Ásta
Sigurbjörnsdóttir ritstjóri, Margrét Rögnvaldsdóttir og Signý
Bjarnadóttir ritstjóri. Á myndina vantar Vilborgu Júlíusdóttur.



4

Fregnir

Kæru systur!
Ég vil byrja á að þakka ykkur öllum
fyrir einstaklega ánægjulegan Lands-
sambandsfund og góða afmælishátíð.
Ótrúleg þátttaka var í móttökunni í
Þjóðarbókhlöðunni, en þar mættu um
260 manns. Á sjálfan Landssam-
bandsfundinn mættu um 150 konur
og á afmælishátíðina um kvöldið yfir
200 manns. Allt tókst með eindæmum
vel og færi ég Akranessystrum sér-
stakar þakkir fyrir gott skipulag, góða
umgjörð og góða skemmtun. Ferðin
norður og vestur tókst sérlega vel  og
höfum við fengið mikið þakklæti fyrir
frá hinum erlendu gestum okkar.
Sigríður Ágústsdóttir, sendifulltrúi og
leiðsögukona hópsins, er með grein
hér aftar í blaðinu um ferðina. Þeir
klúbbar sem tóku á móti hópnum
gerðu það af sönnum íslenskum
rausnarskap og fengu að kynnast því
hve gefandi það er að vera systir í
svona stórum félagsskap, þar sem
alþjóðleg vinátta og skilningur er
hafður í fyrirrúmi. Enn og aftur,
þakka ykkur öllum hjartanlega fyrir.

Eftir einmuna veðurblíðu í allt sumar
er maður nú   fullur af orku og hlakk-
ar til að takast á við Soroptimista-
starfið í vetur.

Þar sem tíma mínum sem forseta er
að ljúka er við hæfi að líta yfir farinn
veg og leggja mat á árangurinn. Ég
lagði upp með það markmið að heim-
sækja alla klúbba Landssambandsins,
bæði til að kynnast ykkur og klúbb-
starfinu, svo og til að miðla reynslu og

Forsetasíða

Hafdís
Karlsdóttir

ánægjulegt hve við höfum tekið
höndum saman um að aðstoða þær
stríðshrjáðu konur sem eru að reyna
að finna nýtt líf eftir allar hörmungar-
nar í Afganistan, Rúanda og Bosníu.

Í vor var útbúið nýtt kynningarblað
um Soroptimistahreyfinguna. Ég er
mjög ánægð með þetta kynningar-
blað, það er okkur til sóma. Svona
kynningarblað er ákaflega þægilegt
þegar maður þarf að greina frá til-
gangi og störfum soroptimista um
allan heim. Einnig er það handhægt
fyrir þær konur sem boðin er þátttaka
í samtökin þar sem þarna koma fram
allar helstu upplýsingar um Sor-
optimismann. Kynningarblaðið lá
frammi á Landssambandsfundinum,
en því verður dreift til klúbba á
Munaðarnesfundinum.

Heimasíðan okkar er í stöðugri þróun
og mun ég vinna áfram að því með
Höllu vefstjóra að þróa hana, þó svo
ég hætti sem forseti. Þessi miðill er
okkur nauðsynlegur, þar er hægt að
nálgast allar helstu upplýsingar sem
við þurfum á að halda.

Nú þegar ég er að ljúka mínu starfi
sem forseti, vil ég þakka ykkur fyrir
gott samstarf síðastliðin tvö ár og
fyrir þann hlýhug sem ég hef alls
staðar fundið. Nýjum forseta, Sigríði
Þórarinsdóttur og hennar stjórn, óska
ég velfarnaðar í starfi og leik.

Ég mun þó ekki sitja aðgerðarlaus þar
sem Kópavogsklúbburinn mun nú
taka við Fregnum til næstu tveggja
ára. Það er verkefni sem við hlökkum
til að takast á við, en Fregnir er
nauðsynlegur vettvangur til upplýs-
ingagjafar og skemmtunar. Ég vænti
þess að eiga ánægjulegt samstarf með
ykkur á nýjum vettvangi.

Kæru systur, ég hlakka mikið til að sjá
ykkur allar á haustfundinum í
Munaðarnesi 1. – 3. október.

Með systrakveðju,
Hafdís Karlsdóttir

þekkingu inn í klúbbana um upp-
byggingu samtakanna og hvað þið
óskuðuð eftir að ræða. Hringurinn er
að lokast hjá mér núna. Ég funda með
systrum á Austurlandi þegar þær
fagna eins árs afmæli sínu í septem-
ber og fer í heimsókn til Snæfells-
nessystra í október þegar Sigríður
Þórarinsdóttir frá Snæfellsnesi tekur
við sem forseti. Þessar heimsóknir
hafa gefið mér mikið, og hef ég haft
mikla ánægju af því að fá tækifæri til
þess að kynnast ykkur og sjá hve
ólíkir, en samt líkir, klúbbarnir eru.
Þessar heimsóknir hafa styrkt skoðun
mína á því hve áríðandi er að hver
klúbbur hafi markmið að stefna að, að
konur vinni saman að því að byggja
upp gott klúbbstarf, geri góðan klúbb
betri. Þetta verður einmitt verkefni
Munaðarnessfundarins. Ég vona að
sem flestar ykkar sjái sér fært að
mæta í Munaðarnes því allar eigum
við okkar þátt í því að mynda þann
klúbb sem við störfum í, hver fyrir sig
setur mark sitt á klúbbinn og skiptir
máli.

Verkefni það er ég hef hvatt klúbba til
að vinna að innanlands er eitt af þeim
verkefnum sem ákveðið var í Mun-
aðarnesi á síðasta ári að við legðum
áherslu á, en það er að „Styrkja
málanám barna, unglinga og kvenna
og með því auka skilning“.

Hugmynd mín er að hver klúbbur
taki að sér konu af erlendu bergi
brotna. Hjálpi henni að tjá sig og
halda uppi samræðum á íslensku,
kostum jafnvel íslenskunám fyrir
hana. Með því móti værum við að
kynnast hennar menningarheimi og
læra að meta hann, auk þess að kynna
okkar veruleika fyrir henni og að-
stoða hana við að aðlagast íslensku
samfélagi.

Það alþjóðlega verkefni sem ég hef
lagt áherslu á er „Project independ-
ence – Women survivors of war” sem
Ásgerður Kjartansdóttir hefur verið
að kynna í klúbbunum. Undirtektir
klúbba hafa verið góðar og er það
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Föstudagur 1. október

19.00 - Skráning.
Samvera úti og inni, heilsað upp á systur.

Laugardagur 2. október

8.30 – 09.00 Mæting og skráning.
9.00 – 11.30 Forseti setur fundinn.

Fréttir af sendifulltrúafundinum í Ljubljana, Slóveníu.
Önnur mál.
Umræður.

11.30 – 13.00 Matarhlé.

13.00 – 15.30 Klúbburinn okkar og Landssambandið, framsöguerindi og
hópvinna.

15.30 – 16.00 Kaffihlé.

16.00 – 17.00 „Vistvernd í verki” í umsjón verkefnastjóra 
umhverfismála, Laufeyjar B. Hannesdóttur, Hóla og Fella.
Hlé.

19.00 Hátíðarkvöldverður með skemmtidagskrá.

Sunnudagur 3. október

10.00 – 11.00 Hópstjórar leiðbeina embættismönnum með aðstoð 
handbóka embættismanna.

Haustfundur
í Munaðarnesi

1. - 3. október 2004

Nauðsynlegt er að embættismenn klúbba mæti.
Ath: Hver klúbbur greiðir fyrir þær systur sem skráðar eru á fundinn en mæta ekki.

Dagskráin er birt með fyrirvara um breytingar
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Hátíðarstund í Þjóðarbókhlöðu
í boði Landssambandsins föstudaginn 4. júní 2004

Sigrún Klara Hannesdóttir, Landsbókavörður og soroptimista-
systir, býður gesti velkomna.

Systur úr Reykjavíkurklúbbi. Þóra Sigurðardóttir 2. frá vinstri er
stofnfélagi.

Glæsilegt veisluborð.

Systur, makar þeirra og erlendir gestir fjölmenntu.

Gestir nutu fjölbreyttrar dagskrár.
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Við komuna á Skipaskaga var hressandi andvari, bjart og
þurrt.

Akranesssystur tóku á móti okkur með rjúkandi kaffi og
volgum vínarbrauðum.

Landssambandsfundurinn hófst kl. 9.30 á því að Elísabet
Jóhannsdóttir, formaður Akranessklúbbsins, bauð gesti
velkomna og lýsti ánægju með góða fundarsókn. Hún
ávarpaði sérstaklega erlenda gesti á þeirra eigin tungu-
málum, en þeir voru frá Danmörku, Bretlandi, Þýskalandi
og Hollandi.

Þá hlýddu fundargestir á flautukonsert nemenda úr
Tónlistarskóla Akraness og var góður rómur gerður að
flutningi þeirra.

30. Landssambandsfundur
Soroptimista, haldinn í Grundaskóla í boði Akranesssystra, laugardaginn 5. júní 2004

Hálfdanardóttur, upplýsingafulltrúa Landssambandsins,
Kópavogi, fyrir Evrópusambandið og Lisbeth Hess, fv.
Verkefnastj. Alþjl. vináttu & skilnings SI/E fyrir Alheims-
sambandið.

Hafdís bað því næst Randi Træen, Keflavík, að lesa hvatn-
ingu og Deborah J. Robinson, Akureyri, markmið.
Þá var Soroptimistaóðurinn sunginn.

Eftir stutt kaffihlé var fundi haldið áfram, en erlendu
gestirnir höfðu þá haldið af stað í áðurnefnt ferðalag sitt.

1. Kosning í embætti fundarins 
Eftirtaldar voru kjörnar til annarra embættisverka á fund-
inum: 

Setning fundar 
Hafdís Karlsdóttir, forseti SI/Í, setti fundinn. Hún bauð
systur og erlenda gesti hjartanlega velkomna og skýrði
þeim í stuttu máli frá dagskrá fundarins og væntanlegri
ferð þeirra á Þingvelli og nágrenni, sem síðan lyki með
hátíðarkvöldverði í Fjölbrautaskólanum á Akranesi þar
sem vænta mætti yfir 200 þátttakenda. Á fundinn voru
mættar um það bil 160 konur. Hún lýsti yfir ánægju sinni
með undirbúning Akranesssystra fyrir þennan Lands-
sambandsfund sem hún sagði til fyrirmyndar undir góðri
stjórn Elísabetar formanns klúbbsins. Forseti minntist þess
að 30 ár eru liðin frá stofnun Landssambandsins, en stofn-
fundur Soroptimistasambands Íslands var haldinn á Hótel
Sögu, laugardaginn 8. júní 1974. Hún gat þess að undir-
búningur fyrir þennan fund væri búinn að vera svolítið
óhefðbundinn þar sem einnig væri um afmælishátíð að
ræða. Hátíðarhöldin hófust með fjölmennri móttöku í
Þjóðarbókhlöðunni síðdegis 4. júní þar sem mætti um 250
manns. Sigrún Klara Hannesdóttir, systir okkar úr
Reykjavíkurklúbbi og Landsbókavörður, tók á móti syst-
rum og mökum þeirra með höfðingsbrag og rakti sögu
safnsins.
Ávarpaði forseti síðan systur á léttu nótunum og tilnefndi
sjálfa sig sem fundarstjóra og var það einróma samþykkt
með lófaklappi.

Hafdís bað eftirtaldar systur að kveikja á kertum:
Elísabetu Jóhannsdóttur, Akranesi, fyrir Landssambands-
fundinn, Sigríði Þórarinsdóttur verðandi forseta,
Snæfellsnesi, fyrir Landssambandið, Hildi

Ritarar:
Margrét Jónsdóttir og Sigríður Sigurjónsdóttir,
Seltjarnarnesi 

Teljarar:
Hrafnhildur Briem, núverandi ritari SI/Í og Ragnheiður
Víglundsdóttir, verðandi ritari SI/Í 

Kjörnefnd: 
Lilja Guðlaugsdóttir, Akranesi og Kristín Sjöfn
Helgadóttir, Árbæ.

Ekki var gert ráð fyrir að til kasta teljara né kjörnefndar
þyrfti að koma, þar sem það eina sem kjósa þurfti um var
fjárhagsáætlunin og höfðu engar athugasemdir borist við
henni.
Nafnakall fulltrúa fór fram undir stjórn Hrafnhildar
Briem, ritara SI/Í .

Framsöguerindi, skýrslur nefnda 
og verkefnastjóra
(Allar skýrslur hafa verið birtar í Fregnum, nr. 73.) 

2. Skýrslur stjórnar:                                   
a)    Skýrsla forseta  
Hafdís Karlsdóttir, forseti vísaði til ársskýrslu sinnar, sem
birtist í aprílblaði Fregna á bls. 9 og var því ekki
endurtekin á fundinum. Skýrslan nær frá 1. október 2002
til 30. september 2003.
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Það sem síðan hefur gerst.: 
Munaðarnessfundurinn var haldinn 3. - 5. október.
Landssambandsstjórn hafði áhyggjur af því að fáar konur
kæmu þá helgi í Munaðarnes, þar sem svo stutt var síðan
fjölmennt var austur á Hérað til að fagna nýjum systrum.
Þrátt fyrir það mættu 100 konur í Munaðarnes, sem tóku
fullan þátt í dagskrá fundarins. Fyrir Munaðarnessfundinn
var Kolbrún Valdemarsdóttir, sendifulltrúi búin að þýða
„Programme Focus” eða Verkefnakjarnann til næstu
fjögurra ára á íslensku.Verkefnakjarninn var kynntur og
konur ákváðu sameiginlega hvað íslenskir soroptimistar
ættu að leggja áherslu á næstu 4 árin þegar kemur að vali
verkefna. Í framhaldi af þessari ákvörðun unnu verkefna-
stjórar Landssambandsins sameiginlega að hugmyndum
að verkefnum. Þeim var svo komið til verkefnastjóra
klúbba og þeir kynntu þær í klúbbunum. Ein af hugmyn-
dunum var að „Styrkja málanám barna, unglinga og kven-
na og með því auka skilning”. Þetta verkefni var flokkað
undir verkefnasvið Alþjóðlegrar vináttu og skilnings, en
ætti alveg eins heima undir verkefnasviði Mennta- og
menningarmála. Hér geta soroptimistar lagt lóð á
vogaskálarnar og aðstoðað nýbúa við að vera virkir í sam-
félaginu. Systur gætu t.d. boðið konu í heimsókn ásamt
barni hennar til að kynnast. Þetta gætu systur gert nokk-
rum sinnum. Með því móti myndu þær kynnast men-
ningarheimi hennar og læra að meta hann. Þannig væri
henni hjálpað til að tjá sig og halda uppi samræðum á
íslensku. Með því að bjóða konu ásamt barni sínu án
makans fær hún stuðning frá barninu. Því algengt er að
karlarnir séu talsmenn fjölskyldunnar út á við og þær því í
bakgrunninum.

Í framhaldi af þessum hugmyndum var ákveðið að þema
þessa Landssambandsfundar sneri að innflytjendum.
Fyrirlesarar dagsins; Amal Tamimi og Unnur Dís
Skaptadóttir, ræða um innflytjendur. Þetta verkefni fellur
vel að þema forseta Evrópusambandsins „Women build-
ing Peace” eða “Konur vinna að friði”. Oft er það vanþekk-
ing og ókunnugleiki sem eru friðarspillar og vanþekking
okkar á menningu þeirra sem hingað flytja og vanþekking
þeirra á okkar menningu valda tortryggni og árekstrum.
Hvatt var til að við mundum setja okkur það markmið að
vinna að friði hvar sem hægt væri að koma því við.

Í Munaðarnesi lærðum við einnig af Ingólfi Ingólfssyni
hvernig hægt er „að týna peninga af trjánum”.
Undirbúningur fyrir afmælishátíðina hófst strax síðasta
haust og var afmælisnefnd skipuð sem sá alfarið um
skipulagningu á móttöku, gistingu og ferðum erlendu
gestanna. Nefndin hefur staðið sig frábærlega vel og
unnið mikið og gott starf undir stjórn verðandi forseta,
Sigríðar Þórarinsdóttur. Auk Sigríðar voru í nefndinni
nafna hennar Ágústsdóttir, Kristín Einarsdóttir, Margrét
Helgadóttir, Snjólaug Sigurðardóttir og Elísabet Jóhanns-
dóttir. Þeim var þakkað og þær hylltar á fundinum.

Hildur Hálfdanardóttir, upplýsingafulltrúi, hefur endur-
nýjað upplýsingar á þríblöðungi þeim, sem verið hefur í
notkun frá því 1989 en var uppfærður 1996. Líba Ásgeirs-
dóttir, grafískur hönnuður úr Reykjavíkurklúbbi, sá um
uppsetningu í samræmi við nýtt útlit soroptimistaefnis.
Forseti lýsti ánægju sinni með kynningarblöðunginn og
kvað hann okkur til sóma. Hann væri hentugur þegar þarf
að greina frá tilgangi og störfum soroptimista um allan
heim. Einnig væri hann handhægur fyrir þær konur sem
boðin er þátttaka í samtökunum, en þar er að finna allar
helstu upplýsingar um Soroptimistahreyfinguna.

Þríblöðungurinn lá frammi í hádeginu, og voru systur
hvattar til að taka með sér eintak. Hildi og Líbu, var
þakkað kærlega fyrir hönd íslenskra soroptimista.

Mikið berst af alls konar heimboðum, bæði vegna vígslu
nýrra klúbba, afmælishátíða og bein heimboð, þar sem
einum til tveimur einstaklingum er boðið að heimsækja
einn eða fleiri klúbba í 1 til 3 vikur og er þá alveg séð um
fæði og gistingu viðkomandi svo og ferðir á milli staða.
Systur þurfa aðeins að sjá um að koma sér til viðkomandi
borgar. Upplýsingar um þessi heimboð eru send til for-
manna, birtar í Fregnum og á heimasíðunni okkar. Í
síðasta mánuði fór Vigdís Pálsdóttir í Bakka og Selja klúb-
bi í eina slíka heimsókn. Hún fór til Kaliforníu í
Bandaríkjunum og naut þar gestrisni systra.Vigdís ætlar
að skrifa um þessa heimsókn sína í Fregnir.

Aðrar systur sem voru á faraldsfæti voru systur okkar í
Soroptimistaklúbbi Grafarvogs, en þær fjölmenntu á
norrænu vinadagana í maí þar sem þær höfðu mælt sér
mót við vinaklúbba sína í Noregi og í Danmörku. Einnig
dvöldu þær nokkra daga hjá danska vinaklúbbnum. Þær
munu leyfa okkur að njóta ferðarinnar með sér með því
að skrifa um hana í Fregnir.

Framundan er hinn árlegi sendifulltrúafundur, sem nú er
haldinn í Ljubljana í Slóveníu 3.- 4. júlí næstkomandi. Að
þessu sinni er hvorki alheims- né Evrópusambandsþing í
tengslum við fundinn, en þingin eru haldin til skiptis
annað hvort ár. Í fyrra var alheimsþingið í Sydney og á
næsta ári verður Evrópusambandsþingið í Vínarborg.
Dagskrá sendifulltrúafundarins er hefðbundin, þ.e.
skýrslur embættismanna, kosningar, úthlutun skólastyrkja,
úthlutanir úr Action Fund o.fl. Tvær umsóknir um
skólastyrk voru sendar frá Íslandi, en okkar umsóknir hafa
undantekningarlítið hlotið styrk. Það vekur óneitanlega
athygli hvernig kosningar til embætta SI/E skarast; en nú
er aðeins um að ræða kosningu til eins embættis, þ.e.
gjaldkera, en á næsta ári verður kosið til allra annarra
embætta hjá Evrópusambandinu. Allir embættismenn
taka við embættum á sama tíma, stjórnin situr því öll sama
tímabil.Við getum velt því fyrir okkur í Munaðarnesi hvort
þetta sé vænlegur kostur fyrir okkur.

Helgina 1.-3. október, verður Munaðarnessfundurinn
haldinn. Forseti hvatti systur til að mæta og taka þessa
helgi frá strax. Efni fundarins verður alfarið starf og skipu-
lag klúbba og Landssambandsins.Verður hugað að því
hvernig við viljum haga klúbbstarfinu í framtíðinni.

Þar sem þetta var síðari Landssambandsfundur Hafdísar í
embætti forseta, þakkaði hún fyrir það tækifæri sem hún
fékk til að takast á við þetta verkefni. Í embættinu gafst
tækifæri til að kynnast systrum og starfi þeirra. Hún fékk
einnig tækifæri til að fara á fundi erlendis og með því
kynnast starfi og innviðum þessara stórkostlegu
alþjóðasamtaka, Soroptimistahreyfingunni.

b)  Skýrsla sendifulltrúa
Kolbrún Valdemarsdóttir, Bakka og Selja, og  Sigríður
Ágústsdóttir, Akureyri, fluttu skýrslu sína sameiginlega.
Þær lýstu ánægju sinni með að Alþjóðasamband soropti-
mista skuli hafa sameinast um að hjálpa stríðshrjáðum
konum í Afganistan, Bosníu og Rúanda. Þær sögðu að
þrátt fyrir eymdina mættum við taka þær okkur til eftir-
breytni vegna lífsviðhorfs margra þeirra. T.d. sagði ein
kona frá Bosníu:” Þeir tóku allar veraldlegar eigur frá mér,
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en ég er heppin, því börnin mín  og barnabörnin eru öll á
lífi. Nú sný ég aftur til lífsins eftir þessi hræðilegu ár
stríðsins, ég finn ljósið sem kemur frá konum alls staðar
að, sem ekki hafa gleymt okkur.“ 

Við Íslendingar höfum tekið á móti 218 flóttamönnum frá
fyrrum Júgóslavíu frá stríðslokum 1996. Svíar voru í farar-
broddi í þróun velferðarkerfisins, nú eru þeir í fjárhags-
vanda eins og önnur ríki í hinum vestræna heimi. Spurt er
þar hvort það hafi verið mistök að veita jafnmörgum land-
vistarleyfi á sínum tíma, því að gjá væri að myndast í sam-
félaginu og fordómar að aukast.
Verkefnið næstu fjögur árin „Women survivors of war” er
ákaflega mikilvægt, því við getum hjálpað svo ótal mörg-
um konum til betra lífs á þeirra heimaslóðum.

c)  Skýrsla gjaldkera 
Margrét Helgadóttir, Hafnarfj.-Garðabæ, gjaldkeri Lands-
sambandsins, fór yfir ársreikninga sambandsins fyrir
fjárhagsárið 2002 - 2003 eins og þeir birtust í Fregnum.
Þar kom meðal annars eftirfarandi fram: Heildartekjur
kr. 3.649.173 og gjöld kr. 3.837.501, neikvæður mismunur
var því kr. 188.328.

þessum hvatningarorðum, þá er það einmitt málanám,
sem er sú kunnátta, sem við þurfum að hafa til að auka
vináttu á milli þjóða.

Þegar hér var komið sögu var blessuð sólin farin að verma
salarkynnin og loft tekið að þyngjast svo systur tóku
örstutt hlé til að anda djúpt, liðka skrokkinn og teygja úr
sér undir handleiðslu Sigríðar Þórarinsdóttur, verðandi
forseta frá Snæfellsnesi.

b)  Efnahags- og félagsleg þróun 
Rósa Sigursveinsdóttir, Akureyri, gat þess að mannauður
innflytjenda væri mikill og við ættum að nýta okkur og
njóta þess, sem þeir hefðu fram að færa í samfélagi okkar.
Með því að veita þeim aðstoð til að aðlagast nýjum
aðstæðum gætu þeir miðlað okkur af auði sínum. Ísland
hefur breyst úr einsleitu samfélagi yfir í fjölmenningarlegt
samfélag þar sem um það bil 7% þjóðarinnar er af erlend-
um uppruna. Mikilvægt er að líta í eigin barm og forðast
fordóma en sýna hvert öðru virðingu. Í verkefnakjarna-
num Efnahags- og félagsleg þróun má nefna 3 undir-
flokka; upprætingu fátæktar, starfsmöguleika og jöfn tæki-
færi ásamt félagslegu öryggi. Fólk af erlendum uppruna

Þess ber að geta að á þessu starfsári var greidd prentun
handbókar og laga og reglugerða, sem hefði átt að verða á
núverandi starfsári, en ástæða þótti til að flýta prentun
vegna stofnunar nýs klúbbs. Þetta skýrir áðurnefndan
halla. Niðurstaða efnahags var kr. 6.019.823, sem sundur-
liðast í fasteign kr. 5.301.000 og inneign í banka kr. 473.315
og birgðir kr. 245.508. Ferðasjóður SI/Í , staða reiknings kr.
160.815.Veittur styrkur kr. 80.000. Systrasjóður, staða reikn-
ings kr. 884.087, enginn styrkur var veittur.

Endurskoðendur voru: Anna F. Gunnarsdóttir, Grafarvogi
og Guðrún Pálsdóttir, Kópavogi.

3. SKÝRSLUR VERKEFNASTJÓRA: 
a)  Alþjóðleg vinátta og skilningur 
Ragnheiður Stefánsdóttir, Akureyri, verkefnastjóri, þakk-
aði verkefnastjórum klúbbanna í þessum málaflokki gott
samstarf og minnti á að skýrslan birtist í heild sinni í
Fregnum nr. 73.

Hún lagði ríka áherslu á að vináttan væri það mikilvæg-
asta í lífi okkar, hvar sem við værum og um það snerist
þessi málaflokkur. „Menntun, lykill að framförum” var
þema Evrópuforseta, Hanne Jensbo. Ef farið er eftir

býr almennt yfir annarri reynslu en við Íslendingar og
getum við lært ýmislegt af þeim t.d. sparsemi á ýmsum
sviðum. Þegar Rauði krossinn tekur á móti hópi flóttafólks
fer fram markviss kennsla og undirbúningur fyrir nýtt líf í
nýju samfélagi og nær þetta fólk almennt góðri fótfestu.
Starfsfólk Alþjóðastofu á Akureyri hefur  verið að velta
fyrir sér hvort hægt sé að ná til annarra hópa innflytjenda
á svipaðan hátt, þá sérstaklega til kvenna af asískum
uppruna. Soroptimistaklúbburinn á Akureyri hefur
ákveðið að styrkja þau námskeið. Sterk sjálfsmynd er lykill
að góðum samskiptum.

c)  Heilbrigðismál   
Arndís Ellertsdóttir, Árbæ, talaði um mikilvægi þess að
sýna svolitla eigingirni, stunda heilbrigt líferni, svo sem
líkamsrækt, gott mataræði og andlega næringu. Gefa
gaum að mannlegum gildum. Hún minnti okkur á að við
getum lært mikið af nýbúum. Arndís vitnaði að lokum í
ljóð eftir Einar Bendiktsson, „Einræður Starkaðar”, þar
sem minnt er á að aðgát skuli höfð í nærveru sálar.

d)  Mannréttindi og staða konunnar  
Melkorka Sigurðardóttir, Keflavík, flutti skýrsluna. Hún
sagði að með því að skilgreina ofbeldi gegn konum sem
viðfangsefni mannréttinda, yrði umræðan hluti af alþjóð-
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legri baráttu gegn ofbeldi. Það styður svæðisbundin og
alþjóðleg aðgerðanet. Ofbeldi og hótanir um ofbeldi komi
í veg fyrir að konur um allan heim njóti til fulls sjálfsagðra
mannréttinda.

e)  Mennta- og menningarmál 
Stella Olsen, Keflavík, notaði skjávarpa og sýndi myndir til
að skýra og leggja áherslu á efni skýrslu sinnar. Sem dæmi
um það, sem Soroptimistaklúbbar geta gert til að efla
menningar- og vináttubönd við nýbúa, nefndi Stella að við
gætum hvatt til þess að íslenskunám og annað nám, sem
tengist veru þeirra hér, verði þeim að kostnaðarlausu. Þar
sem margir nýbúar eru með háskólapróf væri tilvalið að
nýta menntun þeirra við kennslu í grunnskólum landsins.

f)  Umhverfismál 
Laufey Hannesdóttir, Hóla og Fella, sýndi skýringarmynd-
ir með skjávarpa undir fyrirsögninni „Mannauður inn-
flytjenda”. Kom fram í erindi hennar að Pólverjar eru
langfjölmennastir erlendra ríkisborgara á Íslandi. Hún
klæddi sig í myndskreyttan bol frá Singapore sem var
alsettur bannmerkjum sem skýra sektir varðandi brot á
umhverfismálum. Kom ýmist spánskt fyrir sjónir eins og
t.d. gríðarlega háar sektir fyrir að sóa vatni, fleygja tyggi-
gúmmí og öðru rusli á almannafæri.
Íslendingar eru fremur vanþróaðir í umhverfismálum og
stöndum við langt að baki nágrannaþjóðum okkar t.d. í
flokkun á sorpi svo eitthvað sé nefnt. Ísland fýkur burt og
lengi tekur sjórinn við. Einkunnarorðin: „Ég og mitt, skítt
með hitt” eiga alltof oft við.

Eftir skýrslu Laufeyjar var annað teygjuhlé undir leiðsögn
Sigríðar Þórarinsdóttur.

4. Skýrslur Fastanefnda:
a)   Laganefnd 
Elín Árnadóttir, Mosfellssveit, flutti skýrsluna í stað
Kristínar Völundardóttur.

b)  Útbreiðslunefnd 
Margrét Rögnvaldsdóttir, Reykjavík, flutti skýrsluna.
Hún gat þess að áhugi væri fyrir að stofna nýjan klúbb á
Suðurlandi. Óskar hún eftir ábendingum um konur á
þessu svæði.

c)  Fjárhagsnefnd (Sjá skýrslu í Fregnum)                               
Fanney Kristjánsdóttir, Grafarvogi, sagði að við gerð
fjárhagsáætlunar væri miðað við rauntölur ársins 2002 –
2003, áætlun síðustu tveggja ára, auk tillagna frá stjórn
Landsambandsins um starfsemi rekstrarársins. Eins og
áður er getið í skýrslu gjaldkera var rekstrartap ársins um
180.000 kr. sem orsakaðist af útgáfu handbókar, sem átti að
færast á þessu fjárhagsári. Því má vænta að kostnaður yfir-
standandi árs verði lægri, sem þessu nemur og jafni tapið
upp. Til þess að standa undir rekstri, sem kynntur er í
fjárhagsáætluninni þarf að hækka félagsgjöldin um 600 kr.
en  450 kr. fyrir eldri systur. Á móti kemur að ekki verða
innheimtar 350 kr. í systrasjóð þar eð sjóðurinn hefur
hámarksfjármagn til ráðstöfunar samkv. reglugerð. Ýmsar
skýringar eru á hækkun rekstrarkostnaðar en þær voru
sendar í skýrslu til klúbbanna og frestur veittur til
athugasemda til 29. febrúar sl. Engar athugasemdir bárust
fjárhagsnefnd.

d)  Fregnir
Signý Bjarnadóttir, Reykjavík, ritstjóri, sagði að liðið væri

að lokum kjörtímabils núverandi ritstjórnar Fregna. Eftir
er að gefa út eitt blað í haust og tekur þá ný ritstjórn við.
Signý kvað þetta hafa verið lærdómsríka og gefandi vinnu
með talsverðum törnum fyrir útkomu hvers blaðs en
margar hendur  vinna létt verk og hefur samvinna rit-
nefndarsystra verið  með miklum ágætum.

Ritnefnd þakkaði góðar undirtektir við blaðið og góðar
kveðjur. Samstarf hefur verið gott við systur sem sent hafa
efni í blaðið og skil á efni verið til fyrirmyndar. Sérstaklega
var þakkað gott efni, frásagnir og greinar, sem systur hafa
sent til birtingar af skemmtilegum viðburðum og áhuga-
verðum verkefnum á vettvangi  Soroptimista.
Varðandi dreifingu blaðsins hafa verið reyndar tvær leiðir.
Um nokkurt skeið var blaðið sent í pósti til hverrar systur,
sem er að vísu afar þægilegur dreifingarmáti og berst
þannig fljótt og örugglega. Því fylgir hins vegar talsverður
kostnaður til viðbótar við prentun blaðsins. Miðað við 3
blöð á ári af svipaðri stærð og þau 3 síðustu, yrði sendin-
garkostnaður í kringum 130 þús. kr. ári. Einnig hefur verið
reynd sú leið að fela formönnum að dreifa blaðinu hver til
sinna klúbbfélaga. Þá hafa blöð til landsbyggðarklúbba
verið send í einum pakka í pósti til formanna, en á
Reykjavíkursvæðinu hafa ritnefndarsystur séð um að
koma pökkunum til formanna á því svæði. Með því móti
er þessi kostnaður um 8 - 9 þús. kr. á ári. Allt er þetta
viðbótarvinna, en sparar Landssambandinu talsverða
upphæð, sem kemur okkur öllum til góða. Umræður hafa
skapast um að með þessu móti berist blaðið ekki með jafn
öruggum hætti og komi seinna til skila.
Þetta er sett hér fram til umhugsunar og jafnvel einhverrar
umræðu á Munaðarnessfundinum í haust. Allt er þetta
gert í samráði við stjórn Landssambandsins, sem tekur
ákvarðanir um slíka hluti.

e)  Sjóðanefnd
Margrét Helgadóttir, Hafnarfirði og Garðabæ, sagði að
ekki hafi verið veitt úr systrasjóði og því ekki ástæða til að
gera ráð fyrir framlögum í hann að svo stöddu. Hún vísaði
til upplýsinga um stöðu sjóða í Fregnum.

f)  Skólastyrkjanefnd 
Ingibjörg Benediktsdóttir, Hóla og Fella, greindi frá því að
skólastyrki fyrir árið 2003-2004 hefðu fengið  Dýrleif Dögg,
sem er í doktorsnámi í Bandaríkjunum í siðfræði lífvísinda
(bio-ethics), og Áshildur Linnet í framhaldsnámi í friðar-
uppeldi og mannréttindum í Costa Rica.

Fundur sendifulltrúanna verður haldinn í ár í Slóveníu
3.- 4. júlí næstkomandi og þá verður ákveðið hvort um-
sóknir þeirra tveggja kvenna, sem stjórn S. Í. sendi út að
fenginni umsögn skólastyrkjanefndar, fái styrkinn fyrir
skólaárið 2004-2005. Umsóknir voru samtals 41.
Ennfremur sagði Ingibjörg okkur frá kvendómararáð-
stefnu í Uganda sem hún sótti nýlega. Forseti landsins
kom á ráðstefnuna og sagði þeim stoltur að hann væri svo
jafnréttissinnaður, að hann væri búinn að skrá dóttur sína
í erfðaskrána, reyndar á eftir 8 sonum.

5. Skýrslur annarra embættismanna: 
1. Hildur Hálfdanardóttir, Kópavogi, upplýsingafulltrúi.
Hildur skilaði inn skýrslunni, sem birtist í Fregnum. Hefur
hún lokið við að uppfæra þríblöðunginn, sem hún segir
frá þar. Eins og Soroptimistasamtökin gera ráð fyrir, eru
konur úr öllum starfsgreinum innan klúbbanna og er ein
systra okkar í Reykjavíkurklúbbnum grafískur hönnuður,
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Sigríður Líba Ásgeirsdóttir. Til hennar var leitað og sá hún
um uppsetningu á þessum litla upplýsingabæklingi og
lagði mikla vinnu í að hann liti fallega út. Þakkaði Hildur
henni fyrir það og góða og ánægjulega samvinnu. Hún gat
þess að forseti vor, Hafdís, hefði komið með ábendingar
og tillögur. Þríblöðungurinn nýtist vonandi vel í nauðsyn-
legu kynningarstarfi á samtökum okkar. Aukið upplýsin-
gaflæði styrkir okkur í starfinu jafnt út á við sem inn á við.
Fólk fer að kannast við orðið SOROPTIMISTI rétt eins og
allir vita hvað Rotary eða Lions þýðir.

Síðan fjallaði Hildur um úrklippubókina, sem hún hefur
unnið að síðan hún tók við starfi upplýsingafulltrúa. Þar
er m.a. að finna margar greinar úr dagblöðum og myndir,
sem hún hefur safnað í gegnum tíðina. Hún taldi víst að í
öllum klúbbunum hafi verið haldið til haga úrklippum úr
blöðum þar sem sagt er frá merkilegu starfi viðkomandi
klúbbs. Hún bað systur um að senda sér blaðagreinar, sem
kynnu að vera til varðandi störf okkar sem soroptimistar,
svo hún geti sett þær allar inn í stóru úrklippubókina.
Hún hyggst svo raða þessu öllu inn í úrklippubókina í
dagsetningaröð. Gott væri að hafa á einum stað allar
blaðagreinar, þar sem sagt hefur verið frá soroptimista-
starfinu í gegnum tíðina. Hún þyrfti að fá úrklippurnar
fyrir septemberlok eða í síðasta lagi á haustfundinum í
Munaðarnesi. Bókin verður síðan geymd á skrifstofunni
okkar í Hamraborginni gestum og gangandi til fróðleiks
og ánægju.
Að lokum hvatti Hildur okkur til að taka virkan þátt í að
vera alheimsrödd kvenna!! 

2. Halla Björg Baldursdóttir, Hafnarfirði og Garðabæ,
vefstjóri heimasíðunnar. 
Halla Björg kynnti heimasíðuna www.soroptimist.is og
við flutning skýrslu sinnar studdist hún við glærur með
skjávarpa. Hún hvatti okkur til að skoða hana reglulega 
og vakti athygli systra á að nýjar fréttir á síðunni væru
merktar með rauðu.

Póstlisti sambandsins er eftirfarandi:
Opinbera netfangið: soroptimist@soroptimist.is 
Stjórnin: stjorn@soroptimist.is 
Formenn klúbba: klubbar@soroptimist.is 
Upplýsingafulltrúinn: pr@soroptimist.is 

Halla hvetur systur til þess að koma til sín þeim upplýs-
ingum, sem þær vilja fá birtar á netinu og senda sér
ábendingar um það sem mætti verða til bóta.
Hún hvatti systur til að nota hugmyndaflugið og senda inn
meira efni. Þar væru ýmsir möguleikar fyrir hendi.
Hún sagði að vefsíðan væri lifandi upplýsingabrunnur,
sem nýttist systrum til notkunar í starfinu og að þangað sé
margt að sækja.
Nánustu framtíðaráform eru skipting í ytri vef og innri
vef. Prentun og leit í skjölum yrðu gerð aðgengilegri og
útlit endurhannað, valmyndir endurskipulagðar og einnig
efnisflokkar. Áhersla skyldi lögð á fréttatengt efni á for-
síðu, einnig að birta Fregnir, nafnalista og sérsíður fyrir
klúbba.
Fjarlægari áform eru að koma upp “Korktöflu”, skjala-
geymslu og umræðuvettvangi.Vefsíðan er sameiningar-
tákn systra.

Matarhlé kl. 13.00 
Eftir matarhlé hlýddu systur á tónlistaratriði. Börn úr leik-
skólanum Vallarnesi, sem er stærsti leikskólinn á Akranesi,
sungu og léku á hljóðfæri undir stjórn Lilju Guðlaugs-

dóttur, leikskólastjóra, fyrrverandi Landssambandsforseta.
Var það afar skemmtilegt og upplífgandi.
Eftir það var fundinum framhaldið þar sem frá var horfið

og héldu aðrir embættismenn áfram að flytja skýrslur
sínar.
3. Margrét Helgadóttir, Hafnarfirði og Garðabæ, umsjón
með Hamraborg 10.  
Hún hefur ekki tölur um heimsóknir í Hamraborgina.
Húsnæðið er ágætlega nýtt af embættismönnum. Um það
bil 2 - 3 klúbbfundir eru haldnir þar árlega. Allir formenn
klúbba hafa lykil að húsakynnunum auk formanna
nefnda, verkefnastjóra og stjórnar Landssambandsins.
Umgengnin hefur ekki ávallt verið til fyrirmyndar en nú
hafa verið settar húsreglur, sem systur eru beðnar um að
virða  í hvívetna. Margrét hvetur systur til að koma í
heimsókn  í Hamraborgina og muna eftir að skrifa í
gestabókina.

4. Ásgerður Kjartansdóttir, Reykjavík. Ásgerður fjallaði
um fjögurra ára verkefnið  „Independence Women, sur-
vivors of war”, sem er unnið í samvinnu SI og samtakanna
Women for Women International. Ásgerður kynnti
verkefnið með glærum í skjávarpa.
Markmið verkefnis er að vekja athygli á stöðu kvenna í
stríði og styðja konur til sjálfsbjargar sem hafa lifað af stríð
og ofbeldi í Bosníu-Herzegovínu, Rúanda og Afganistan
en hafa orðið illa úti vegna átakanna. Í Project Independ-
ence verkefninu felst þjálfun og fræðsla, lán til kvenna til
að stofna fyrirtæki eftir að þjálfun lýkur og mánaðarlegir
styrkir til framfærslu á meðan konur eru í námi/þjálfun.
Markmið Soroptimista er að safna a.m.k. 1,2 millj. dollur-
um eða um 96 millj. krónum til þessa verkefnis. Nægja 300
dollarar á ári til að greiða kostnað fyrir hverja konu.
Í tilefni 30 ára afmælis íslenska Landssambandsins af-
hentu klúbbarnir Landssambandinu kr. 400.000,- til
verkefnisins, sem nægir til að styrkja 18 konur til sjálfs-
bjargar í þessum stríðshrjáðu löndum.
Ásgerður hefur haldið kynningar í eftirfarandi 5 klúbbum
(janúar – maí 2004) og er fús til að heimsækja fleiri.
Þessi kynning hefur leitt af sér stuðning við verkefnið, sem
hér segir: 

Seltjarnarnessklúbbur 2 konur 
Reykjavíkurklúbbur 2 konur 
Akureyrarklúbbur 1 kona 
Húsavíkurklúbbur 1 kona 
Skagafjarðarklúbbur óákveðið
Einstaklingar 2 konur 
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Staða verkefnis erlendis er þannig núna að í mars 2004 var
hópur kominn af stað í Afganistan. Í honum eru 20 konur
á aldrinum 18-52 ára. Í apríl 2004 var líka kominn hópur af
stað í Bosníu.
Ásgerður hvetur systur til að hafa samband við sig og
veitir fúslega nánari upplýsingar. Það má ná sambandi við
hana á netfangi:  asgerdur.kjartansdottir@mrn.stjr.is og  
í  símum:  Vinnusími: 545 9484, heimasími: 568 5215,
farsími: 864 0917.

Skýrslur sem birst höfðu í Fregnum og þær skýrslur sem
frumfluttar voru á fundinum voru samþykktar og urðu
engar frekari umræður um þær.

6. Stjórnarkjör 
a) Gjaldkeri 
Margrét Helgadóttir, Hafnarfirði og Garðabæ (endurkjör)     

b) 2. Varaforseti 
Sigríður Ingvarsdóttir, Grafarvogi 

7. Kosning sendi- og varasendifulltrúa
a) Sendifulltrúi  
Kristín Sjöfn Helgadóttir, Árbæ                                                

b) Varasendifulltrúi  
Margrét E. Arnórsdóttir, Mosfellssveit                                     

8. Kosning fastanefnda
a)  Laganefnd 1    
Salome Þorkelsdóttir, Mosfellssveit                                          

b) Útbreiðslunefnd 2  
Margrét Rögnvaldsdóttir, Reykjavík (endurkjör) 
Dóra Ingvarsdóttir, Bakka og Selja                                           

c) Fjárhagsnefnd 2  
Kristjana E. Jónsdóttir, Skagafirði 
Þorfinna Lydia Jósafatsdóttir, Skagafirði 

9. Kosning verkefnastjóra
a)  Alþjóðleg vinátta og skilningur
Ragnheiður Stefánsdóttir, Akureyri (endurkjör)                      

b)  Efnahags- og félagsleg þróun
Júlía Björnsdóttir, Akureyri 

c)  Mannréttindi og staða konunnar  
Margrét Loftsdóttir, Kópavogi 

d)  Mennta- og menningarmál  
Rannveig Thoroddsen, Bakka og Selja                

10. Kosning í önnur embætti 
a) Sjóðanefnd 1  
Silja Sjöfn Eiríksdóttir, Reykjavík (endurkjör) 

b) Endurskoðandi 1  
Mjöll Flosadóttir, Hafnarf. og Garðabæ 

c) Umsjón með vefsíðu 1 
Halla Björg Baldursdóttir, Hafnarf. og Garðabæ
(endurkjör) 

d) Umsjón með Hamraborg 10, 1 
Margrét Helgadóttir, Hafnarf. og Garðabæ 

e) Fregnir 6 
Hafdís Karlsdóttir, Kópavogi 
Sigurrós Þorgrímsdóttir, Kópavogi 
Borghildur Vigfúsdóttir, Kópavogi 
Hólmfríður Pálsdóttir, Kópavogi 
Margrét Guðjónsdóttir, Kópavogi 
Þorbjörg Kristinsdóttir, Kópavogi 

Sjálfkjörið var í öll embætti og einróma samþykkt með
dynjandi lófaklappi.

11. Mál sem stjórnin leggur fram
a) Fjárhagsáætlun
Fanney Kristjánsdóttir, Grafarvogi, benti á að fjárhagsáætl-
unin hafi áður komið fram. Hafdís Karlsdóttir fór lauslega
yfir það, sem Fanney hafði flutt fyrr um daginn.

b) Umræður og atkvæðagreiðsla
Litlar umræður urðu og var fjárhagsáætlunin samþykkt
einróma.

12. Næsti Landssambandsfundur
Björk Hreinsdóttir, formaður Seltjarnarnessklúbbi, lagði
fram tillögu um að Landssambandsfundurinn árið 2005
yrði haldinn á Seltjarnarnesi, 16. apríl 2005 í boði klúbbs-
ins. Var sú tillaga samþykkt.

13.  Önnur mál
Erindi: 
Mannauður innflytjenda. Fyrirlesarar Dr. Unnur Dís
Skaptadóttir og Amal Tamimi, Arabi frá Palestínu.

Unnur Dís er dósent við félagsvísindadeild HÍ. Hún hefur
unnið við rannsóknir á högum fólks, sem flutt hefur til
landsins sl. 15 ár og byggt þær á viðtölum við fólk í
Reykjavík og á nokkrum stöðum við sjávarsíðuna um-
hverfis landið. Auðveldara hefur verið að fá konur í viðtöl
og því eru þær fleiri. Af menntuðu fólki eru aðeins íþrótta-
þjálfarar, tónlistarkennarar og hjúkrunarfræðingar, sem fá
fljótt vinnu við sitt hæfi. Hún tók dæmi um eina konu,
sem hefur gengið illa að fá vinnu. Sú er á þeirri skoðun að
Íslendingar séu ósáttir við að eiga samstarf við fólk sem
talar með hreim, þó svo að það hafi gott vald á málinu. Tók
hún einnig dæmi af pólskri konu, sem hefur lært málið og
hefur oft lent í því að túlka fyrir landa sína, sem ekki tala
íslensku. Hefur henni oft reynst það erfitt þegar túlka á
neikvæð málefni.

Amal Tamimi er í forsvari fyrir „Samtökum kvenna af
erlendum uppruna”. Í dag ( 5. júní 2004) eru 35 ár síðan
Ísraelar réðust inn í Palestínu og þá var hún 7 ára gömul.
Eftir það var hún án ríkisfangs  þar til hún öðlaðist ís-
lenskan ríkisborgararétt. Hún kom til Íslands 1995 vegna
heimilisofbeldis. Með henni voru börnin hennar fimm og
tóku bróðir hennar, sem býr hér, og Ísland vel á móti
henni.
Amal er mjög jákvæð gagnvart Íslandi. Eftir nokkra um-
hugsun ákvað hún að byggja uppeldi barna sinna á því
besta, sem íslenskt er og því besta, sem er að finna í
menningu Araba. Hún hefur unnið við margvísleg störf,
byrjaði við ræstingar en er núna við nám í Háskóla Íslands
í félagsfræði.
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Áðurnefnd samtök voru stofnuð til þess að hjálpa konum
af erlendum uppruna að aðlagast íslenskum aðstæðum.
Lögð er aðaláhersla á að læra málið. Oft er erfitt fyrir
konur að sækja nám í íslensku að loknum vinnudegi, því
erfitt getur reynst að fá einhvern til að gæta barnanna.
Auk þess er málanámið kostnaðarsamt. Þar að auki eru
sumar kvennanna ólæsar. Á sama tíma og fólk af erlend-
um uppruna er að reyna að aðlagast íslenskum aðstæðum
og verða Íslendingar, þá eru sett lög um útlendinga sem
þeir upplifa sér fjandsamleg. Ákveðið hefur verið að setja
á stofn útvarp til að kynna málefni útlendinga fyrir Íslend-
ingum og öfugt. Henni finnst það skrýtið að íslenskar
konur hugsa um erlendar konur fyrst og fremst sem
útlendinga en síðan sem konur og taka þær ekki með í
jafnréttisbaráttu kvenna.

Hafdís lagði ríka áherslu á að það væri fleira sem sam-
einar okkur sem konur, heldur en það sem ber á milli. Til
vitnis um jákvæðni og bjartsýni Amal sagði Hafdís að
glasið hennar væri ávallt hálffullt en ekki hálftómt.

Fyrirspurnir: 
Sp:  Hversu margir af þeim 4%, sem búa hér með erlent rík-
isfang, hafa þegar fengið íslenskt ríkisfang? 
Sv: Unnur:  Af mörgum ástæðum eru ekki til tölur um
það, bæði vegna Íslendinga, sem fæddir eru erlendis og
aðfluttra útlendinga því Hagstofan heldur ekki skrá um
þær tölur.
Sp:. Ef þú hefðir ekki átt bróður hér, hvernig hefði þá gengið að fá
íslenskt ríkisfang?
Sv;  Amal:  Bróðir hennar hafði búið í haginn því hún
þurfti að flýja með börnin og þess vegna gekk það upp,
annars hefði hún lent í miklum vandræðum.
Sp:  Skiptir sköpum að læra málið?
Sv:  Amal:  Já. Hún hafi strax byrjað að læra málið þó það
hafi ekki verið skylda þá.
Sp:  Hvernig var staðið að því að velja fólk í könnunina? 
Sv:  Unnur:  Tilviljun réði meira en markvisst val varðandi
mismunandi menntun.
Sp:  Getur verið að illa gangi að fá vinnu með tilliti til     
menntunar því að hún sé ekki viðurkennd hér?
Sv:  Unnur:  Erfiðast er að fá ekki að taka stöðupróf og
bæta þá við sig því sem á vantar. Því fyllist fólk örvænt-
ingu og verður jafnvel þunglynt. Það eru helst hjúkrunar-
fræðingar, tónlistarkennarar og íþróttaþjálfarar, sem fá
vinnu við sitt hæfi og menntun.

Mjög góður rómur var gerður að fyrirlestrum og svörum
og ýmsar hugmyndir komu fram um hvað við gætum gert
til að létta nýbúum lífið.

14. Forseti fær orðið
Forseti hóf þakkarorð sín á eftirfarandi vísu eftir Guðrúnu
Jóhannsdóttur frá Brautarholti.

Þökk fyrir störf þín, dugnað og dáð 
og djörfung í orði og verki,
nafn þitt mun lengi hjá lýð vera skráð 
og lifa þitt hugsjóna merki.

Hún afhenti síðan þakkargjafir, sem voru ljóðabókin;
Tilfinningar eftir Guðrúnu Jóhannsdóttur frá Brautarholti
til fráfarandi embættismanna: 
a) Hrafnhildar Briem, ritara, Kópavogi 
b) Lilju Elsu Sörladóttur, 2. varaforseta, Grafarvogi 
c) Kolbrúnar Valdemarsdóttur, sendifulltrúa, Bakka og Selja 

d) Rósu Sigursveinsdóttur, verkefnastj. Efnah. og félags-
legrar þróunar.
e) Melkorku Sigurðardóttur, verkefnastj. Mannr. og stöðu
konunnar 
f) Stellu Olsen, verkefnastj. Mennta og menningarmála.

Auk þess færði hún þeim þakkir sem nú eru að láta af
öðrum embættum en það eru: 
Anna F. Gunnarsdóttir, endurskoðandi, Grafarvogi 
Kristín Völundardóttir, laganefnd, Kópavogi 
Guðrún Þórsdóttir, útbreiðslunefnd, Húsavík og nágrenni 
Guðlaug Baldvinsdóttir, fjárhagsnefnd, Grafarvogi 
Fanney Kristjánsdóttir, fjárhagsnefnd, Grafarvogi 
Ritnefnd Fregna úr Reykjavíkurklúbbi:
Signý Bjarnadóttir, ritstjóri
Heiður Vigfúsdóttir, ritstjóri
Ásta Sigurbjörnsdóttir
Líba Ásgeirsdóttir
Margrét Rögnvaldsdóttir
Vilborg Júlíusdóttir.

Forseti afhenti síðan forsetakeðjuna verðandi forseta,
Sigríði Þórarinsdóttur, Snæfellsnesi, sem tók við henni
með þökkum.

Hafdís þakkaði fyrir sig þessi tvö ár sem hún hefur verið
forseti.

Hrafnhildur Briem þakkaði Hafdísi fyrir einstök störf í
þágu sambandsins, sem hún hefur rækt af mikilli ósér-
hlífni og færði henni gjöf frá stjórninni.

Forseti þakkaði fundarriturum störf þeirra á fundinum.
Forseti þakkaði einnig Akranesssystrum fyrir frábærar
móttökur og gott skipulag, systrum fyrir góðan fund og
ánægjulega samveru.
Fundi slitið kl. 17.00 

Eftir fundinn, kl. 18.00, bauð bæjarstjórn Akraness til mót-
töku með léttum veitingum á Safnasvæðinu að Görðum.
Gísli Gíslason, bæjarstjóri, tók á móti hópnum, ávarpaði
systur og gesti þeirra og bauð þau velkomin. Að því loknu
greip hann gítarinn sinn og tóku gestir undir með bæjar-
stjóra og sungu „Kátir voru karlar”. Áfram var sungið um
stund við forsöng og gítarundirleik systra frá Kópavogi og
Mosfellsbæ.
Akurnesingar geta verið stoltir af byggðasafninu sínu og
safnasvæðinu. Þar er mikinn fróðleik að finna um líf og
störf byggðarinnar í gegnum tíðina.

Kl. 20.00 hófst afmælishátíðarveisla í Fjölbrautaskóla
Vesturlands og var þar notið ljúffengrar máltíðar auk
ýmissa skemmtiatriða meðan á borðhaldi stóð. Hafdís
flutti hátíðarræðuna og stiklaði á stóru í sögu sambandsins
síðustu 30 árin. Tónlistarflutningur þjóðlagasveitar tónlist-
arskóla Akraness bar hæst, þar sem flokkur ungra stúlkna
flutti fiðlutónlist frá ýmsum löndum af mikilli leikni.

Mjög ánægjulegri samveru með „bestu systrum” lauk með
söng og gleði og fór hver til síns heima með fögnuð í
hjarta og þakklæti fyrir að hafa fengið tækifæri til að 
leggja smávegis af mörkum til hjálpar stríðshrjáðum 
systrum og vinna þannig „að jafnrétti, framförum og friði
með alþjóðlegri vináttu og skilningi”.

Ritarar: Margrét Jónsdóttir og Sigríður Sigurjónsdóttir,
Seltjarnarnesklúbbi.
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Fundurinn var haldinn í Grand Union
hótelinu í Ljubljana og það voru um
það bil 150 Soroptimistasystur sem
sóttu hann. Fyrir hönd Íslands voru
mættir sendifulltrúarnir Kolbrún
Valdemarsdóttir og Sigríður Ágústs-
dóttir, varasendifulltrúinn Kristín
Sjöfn Helgadóttir, Hafdís Karlsdóttir,
forseti, og einnig verðandi forseti,
Sigríður Þórarinsdóttir. Forseti SI/E
Heidrun Konrad setti fundinn og
bauð fundarmenn velkomna. Síðan
bað hún alla að rísa á fætur og votta
látnum Soroptimistasystrum virðingu
sína. Því næst tilnefndi hún teljara.

Stjórn SI/E skipa:
Heidrun Konrad, forseti (Austurríki)
Monique Riviere, verðandi forseti
(Frakklandi)
Catinella Dara, Giovanna, fyrsti
varaforseti (Ítalíu)
Bettina Scholl-Sabbatini, annar
varaforseti (Luxemburg)
Hanne Jensbo, fráfarandi forseti 
(Danmörku)
Sissy Lauringer, ritari (Austurríki)
Greta Hvaring, gjaldkeri (Noregi)

Kosning
Að þessu sinni var einungis um eina
kosningu að ræða, þ.e.a.s. kosning um
embætti gjaldkera árin 2005-2007.
Þrjár konur voru í framboði: Huberta
Colbus – Gross, (Þýskalandi),
Toksmay Özdurmast, (Tyrklandi)og
Gabriella Ulrich, (Ítalíu). Kosin var
Huberta Colbus – Gross, (Þýskalandi).

Skýrsla forseta
Heidrun sagðist telja að reynslan af
því að hafa verið verkefnisstjóri
Alþjóðlegrar vináttu og skilnings,
hefði veitt sér styrk og sjálfstraust til
þess að takast á við forsetaembættið.
Hún sagði frá fundum sínum með
útbreiðslunefnd og stjórn. Þá greindi
hún frá ferð sinni til Finnlands þar
sem henni var boðið að vera viðstödd
50 ára afmæli Helsinkiklúbbsins en
þar var um leið haldin ráðstefna um
verslun með konur, einnig ferð til
Ítalíu en þar var hún gestur á 75 ára
afmæli fyrsta ítalska klúbbsins
Milano Fondatore. Þá sat hún Alpa-
Adria fundinn í Klagenfurt sem hald-
inn var  í tilefni af ári vatnsins. Í nóv-
ember stofnaði hún nýjan klúbb
Sofia-Serdica í Búlgaríu og var þar

Sendifulltrúafundur í Ljubljana
Slóveníu, 3.-4. júlí 2004

einnig á  landssambandsfundi. Þann
16. nóvember stofnaði Heidrun nýjan
klúbb í Prishtina/Kosovo en það er
fyrsti klúbburinn í Serbíu/Monte-
negro. Þá sat hún ráðstefnu í Texas
19.-24. nóvember, sem haldin var fyrir
leiðtoga þjónustuklúbba. Heidrun
Konrad ræddi einnig um friðarsamn-
inginn, sem er á vefsíðu Soroptimista
á 20 tungumálum, friðarbrúðuverk-
efni Bettinu og friðarverðlaunin sem
Bettina hefur hannað en það er stytta
af kvenfriðarboðbera. Þessi friðar-
verðlaun verða veitt í Vínarborg á
SI/E þinginu árið 2005 til einhvers
sem hefur lagt eitthvað stórkostlegt
af mörkum til þess að stuðla að friði
í heiminum. Sérhver Soroptimisti
getur tilnefnt vænlegan frambjóðanda
en einungis þarf að segja frá lífsferli
og hvað viðkomandi persóna hefur
lagt af mörkum til friðar. Þá greindi
Heidrun frá því að hennar fyrsta verk
á nýju ári hefði verið að mæta á
landssambandsfund franska Sor-
optimistasambandsins í París og
næsta dag var henni boðið í 50 ára
afmæli klúbbsins París Neuilly. Einnig
hafði hún verið á landssambands-
fundum í Sviss og Austurríki. Enn-
fremur  sagðist hún vera stolt yfir því
að bjóða velkomna tólf nýja klúbba í
Evrópusambandið. Að lokum sagðist
hún vilja leggja áherslu á einkunnar-
orð sín „Konur vinna að friði”. Hún
sagðist vilja að konur tækju virkan
þátt sem friðflytjendur þar sem þær
væru víða um heim fórnarlömb
ofbeldis og stríðsátaka.

Friðarbrúðan
Bettina Scholl-Sabbatini annar vara-
forseti Evrópusambandsins sagði að
friðarbrúðuverkefnið gengi mjög vel.

Í sumum löndum hefðu skólabörn
búið þær til en annars staðar frægt
fólk. Þá hefðu sumir klúbbar ákveðið
að kaupa afríkanskar brúður og láta
síðan ágóðann renna til viðkomandi
Afríkuríkis. Gríska sambandið hefur
valið postulínsbrúðu, sem listamaður
hefur hannað, og ætla þær að selja
hana á páskadag sem er dagur friðar
þar í landi.

Friðarmaraþon í Rúanda
Maraþonhlaupið mun fara fram þann
15. maí 2005 og það verða þrjú mara-
þonhlaup: Stóramaraþon sem er
42.195 km, hálfmaraþon sem er 11 km
og litlamaraþon sem er 5 km fyrir ful-
lorðna og börn. Bettina hvatti alla
Soroptimista til þess að auglýsa
maraþonhlaupið og benti á að allar
upplýsingar um það væru á vefsíðu
okkar. Þá sagði hún að þetta yrði
mikil auglýsing fyrir frið og fyrir
Soroptimista.

Skýrsla gjaldkera
Greta Hvaring, gjaldkeri Evrópusam-
bandsins, lagði ríka áherslu á að allir
klúbbar virtu dagsetningar gjaldkera.
Þann 30. júní ætti að senda henni
upplýsingar um hver væri fjöldi
klúbbsystra og fyrir 30. nóvember ætti
að vera búið að greiða gjöldin.

Skýrsla ritara
Sissy Lauringer, ritari Evrópusam-
bandsins, sagði að allur undirbún-
ingur fyrir Ljubljana sendifulltrúa-
fundinn hvíldi á herðum ritara og
SEP. Þá væri allur undirbúningur fyrir
Vínarþingið í júlí 2005 í höndum
stjórnarinnar. Jafnframt sagði hún að
ferðir um Austurríki að loknu þinginu
í Vín 2005 væru í umsjón ritara.

Á sendifulltrúafundi í Ljublana. Frá vinstri: Kristín, Kolbrún, Sigríður og Hafdís.
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Skýrsla SEP
Marie-Irene Paleologue, framkvæmda-
stjóri SEP, vitnaði í Thomàs a Kempis,
þýskan klerk frá 14. öld, sem sagði að
við ættum að leitast við að hafa stjórn
á ástandinu í stað þess að láta það
stjórna okkur. Hún fjallaði um tölvu-
póst í þessu sambandi og sagði að
vissulega bærust skilaboð hraðar og
frjálslegar á milli fólks en um leið
væri ekki eins vandað til þeirra. Hún
sagðist þakka mjög góðu starfsfólki
hve vel allt hefði gengið hjá SEP.

Vinnuhópur – SI/E gjöld
Vinnuhópur var kosinn í kjölfar
mikilla umræðna  sem fram fóru um
framtíðargjöld til SI/E  á sendifull-
trúafundinum í Nairobí, Kenýa, í maí
2003. Stjórnin hafði lagt til að verð á
hamborgurum í hinum ýmsu löndum
væri haft til viðmiðunar gjaldi til SI/E.
Í vinnuhópnum voru átta Soroptim-
istar frá ýmsum Evrópulöndum. Í
skýrslu þeirra kemur fram að þeim
finnist ekki ástæða til þess að gera
neinar grundvallarbreytingar á gjöld-
unum. Þær halda jafnvel að breyt-
ingin myndi skapa fleiri vandamál en
hún leysti. Einnig töldu þær Sam-
stöðusjóðinn (Solidarity fund)
frábæra leið til þess að aðstoða
klúbba/landssambönd. Leyndin, sem
hvílir yfir sjóðnum, ætti að tryggja að
það væri ekki auðmýkjandi að sækja
um styrk úr sjóðnum. Ein systra í
hópnum Chiara Benetti Genolini frá
Ítalíu hefur skoðað félagatal og þar
kemur fram að um 90 % af Soroptim-
istum í Evrópu búa við svipaðan
efnahag. Af útreikningum hennar má
sjá að ca 5%, þ.e.a.s. 1.592 af 32.216
félögum, eiga við alvarlegan fjárhags-
vanda að stríða. Þá leggur vinnuhóp-
urinn til að úthlutun úr sjóðnum sé í
höndum stjórnar SI/E. Ennfremur
leggur hópurinn til að öll landssam-
bönd og klúbbar hafi ákveðinn sjóð til
þess að styrkja félaga sína þegar illa
standi á. Þá telja þær að guðmóðir
klúbbs eigi að leiðbeina systrum í
nýjum klúbbi og útskýra vandlega
fjárhagsskyldur klúbbsins. Loks bentu
þær á ýmsar leiðir til sparnaðar. Þá
var lagt til að öll landssambönd
myndu senda stjórninni skriflegar
tillögur fyrir 9. desember 2004 varð-
andi gjöldin.

Tillögur
Frá landssamböndunum í Frakklandi
og Belgíu bárust sameiginlegar til-
lögur varðandi Samstöðusjóðinn. Þær
bentu á að sjóðurinn hefði stækkað
mjög að umfangi og væri því alger-
lega nauðsynlegt að hafa lög um
hann.

Action Fund - Viðlagasjóður
Fjórtán umsóknir bárust að þessu
sinni og fengu sjö umsækjendur
styrk. 21.340 Evrur voru til ráðstöfu-
nar. Aðeins er veittur einn styrkur til
hvers lands. Eftirtöldum upphæðum
var úthlutað til eftirfarandi verkefna.
Accra / Ghana
Almenningssalerni byggð við
framhaldsskóla í Dodowaborginni til
þess að bæta ástand heilbrigðismála
þar. 5000 Evrur
Kigali / Rúanda
Heimili fyrir ekkjur sem misstu heim-
ili sín og börn í þjóðarmorðinu og eru
orðnar gamlar og geta ekki séð sér
farborða lengur. 4000 Evrur
Haifa / Israel
Vinnustaður fyrir unglinga þar sem
þeir læra að starfa með jöfn réttindi
kynjanna að leiðarljósi og í sátt og 
samlyndi. 3000 Evrur
Marrakech / Marokko
Heimavistarskóli fyrir stúlkur í
framhaldsskóla en sveitastúlkur þar
hafa yfirleitt þurft að hætta í skóla 11
ára vegna þess að framhaldsskóli er
ekki í þeirra héraði. 3000 Evrur
Bamako / Espoir
Matjurtagarðar í uppsveitum Boky-
Wèrè ásamt tækniaðstoð og fræðslu.
2600 Evrur
Port au Prince / Haiti
Til þess að hjálpa börnum fórnar-
lamba stríðsins að koma aftur í skóla.
2000 Evrur
Goma / Congo
Aðstoð við uppbyggingu á tveggja ára
bóknáms- og verknámsskóla fyrir
konur, sem ýmist eru ólæsar eða með
mjög litla grunnmenntun. 1740 Evrur

PEP – Project Exchange Pool og
Programme Liaison – Verkefnatengill
Í skýrslu Eveline Wunder, sem er
tengiliður milli stjórnar og landssam-
banda, er ljóst að henni finnst að við
þyrftum að skipuleggja framtíðina
betur og einnig þyrftum við að þjálfa
embættismenn okkar betur. Ulrike
Neubert, sem er verkefnastjóri Mann-

réttinda og stöðu konunnar, mun taka
að sér leiðtogaþjálfun.
Þá bað Eveline konur að íhuga orðið
verkefni (project). Þjónustuverkefni
Soroptimista felast ekki  í því að safna
peningum fyrir verkefni hjá öðrum
félagasamtökum. Þátttaka Soroptim-
ista felst í því að þær skipuleggja
sjálfar verkefni, framkvæma  það
sjálfar og meta síðan verkefnin og
áhrif þeirra. Síðast en ekki síst ættu
verkefnin að gera Soroptimista sýni-
legri í þjóðfélaginu. Loks hvatti Eve-
line Wunder systur til þess að skoða
vefsíðuna um PEP en hún væri mjög
fróðleg.

Programme Focus Reports (PFR) –
Skýrslur um einstök markverð
verkefni.
Eveline Wunder telur að við þurfum
að bæta skýrslugerð.Við höfum 3 stig
athygli, atfylgi og athöfn. Skýrslurnar
greina langmest frá athygli.Við ættum
að leggja miklu meiri áherslu á atfylgi
og athöfn, sem þýðir að við eigum
einungis að skýra frá raunverulegum
verkefnum.Þá gerði hún það að
tillögu sinni að við huguðum að nýrri
skilgreiningu og þá sérstaklega fyrir
atfylgi.

Skýrslur Verkefnisstjóra
Verkefnastjórar eru:
Mannréttindi og staða konunnar
Ulrike Neubert, Kenýa
Efnhags- og félagsmál
Canan Balkir, Tyrklandi
Mennta- og menningarmál
Branka Zovko-Cihlar, Króatíu
Umhverfismál
Eveline Wunder, Austurríki
Heilbrigðismál
Vassiliki (Kiki) Malamou- Mitsi,
Grikklandi
Alþjóðleg vinátta og skilningur
Irena Coufalova, Tékklandi

Skýrslur verkefnastjóranna voru sam-
þykktar samhljóða. Hér verður aðeins
stiklað lauslega á nokkrum atriðum

Frá vinstri: Hafdís forseti, Sigríður verðandi forseti, Solveig Lia forseti norska 
sambandsins og Edle Utaaker sendifulltrúi norska sambandsins.
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úr skýrslunum. Hægt er að nálgast
skýrslurnar hjá sendifulltrúum. Í máli
Ulrike Neubert  kom fram að víða
hafa verið haldnar ráðstefnur um 
verslun með konur, vændi, kynferðis-
lega áreitni og ofbeldi gegn konum.
Grískir Soroptimistar gáfu út bækling
á fimm tungumálum fyrir innflytjen-
dur og flóttamenn um réttindi þeirra.
Canan Balkir benti á þá jákvæðu
þróun að margir klúbbar í Austur-
Evrópu og eins klúbbar í Afríku
hefðu verið með verkefni í tengslum
við klúbba frá Vestur Evrópu sem
hefðu veitt þeim fjárhagsaðstoð og
ýmsan annan stuðning.

Útbreiðslumál
Kirsten Sveder, formaður útbreiðslu-
nefndar skýrði frá því að 22 nýir
klúbbar hefðu verið stofnaðir á tíma-
bilinu 2002-2003. Þá var stofnað
landssamband í Búlgaríu seint á
árinu 2002. Hún sagði systur okkar í
Þýskalandi ennþá eiga metið í út-
breiðslu en þær hafa stofnað 9 klúbba
á tímabilinu og verða stofnaðir þar 16
nýir klúbbar næstu tvö árin. Í júlí
2003  voru 33 þúsund félagsmenn
í Evrópusambandinu en Kirsten
Sveder hefur einnig bent á að við
þurfum að vera vel á verði því stund-
um virðist vera auðveldara að stofna
nýjan klúbb en að fá nýja félaga í
eldri klúbba. Því miður hafi þrír
klúbbar verið lagðir niður á þessu ári
í Noregi, Svíþjóð og Ungverjalandi.
Eftirfarandi ráð gefur hún eldri
klúbbum: Hver klúbbur ætti að bæta
við sig tveimur nýjum félögum á ári.
– Ákveðinn aðili innan klúbbsins ætti
að vera ábyrgur fyrir útbreiðslu.
– Leggja áherslu á að ábyrgð guð-
móður á nýjum  félaga á að vara í
nokkur ár.
– Ræða andrúmsloftið í klúbbnum.
– Er það þægilegt eða eru þar örfáar
systur sem öllu vilja ráða.
–Muna að hafa nafnspjald í barm-
inum.

Starfi í Evrópu fylgt eftir Lisbeth Hass
tók við af Lya Kubler og Irene Jacobi í
október 2003. Lisbeth greindi frá því
að starf sitt fælist aðallega í því að
vera einstökum klúbbum í Evrópu
innan handar bæði sem tengiliður og
ráðgjafi.

Afríkutengsl
Roswitha Ott benti okkur á hve höll-
um fæti Afríkuríkin stæðu miðað við
önnur lönd í heiminum. Reyndar
hefur alþjóðavæðingin ekki verið
þeim hagstæð en margar ástæður
lægju að baki þessari miklu fátækt,
meðal annars það að þau væru mörg

fyrrum nýlendur, auk ættbálkastríða,
þjóðarmorða og að sum ríki hefðu
engan aðgang að heimsmörkuðunum.
Nú eru 15 Afríkuríki í Evrópusam-
bandinu með 47 klúbba og 939 félaga.
Það kom einnig skýrt fram hjá Ros-
witha Ott að Samstöðusjóðurinn hef-
ur reynst mörgum klúbbum í Afríku
og einnig í Austur Evrópu ákaflega vel.

Skýrsla laganefndar
Í skýrslunni vorum við minntar á að
virða það að lágmarksfjöldi félaga í
klúbbi skuli vera 18 og árið 2005 verði
a.m.k. 50% klúbbsystra að vera enn í
starfi. Þá voru lagðar fram tvær breyt-
ingatillögur, önnur við grein VII, 2 um
ný landssambönd og hin varðandi
skólastyrki.

Skólastyrkjanefnd
Nefndinni bárust 41 umsókn um
skólastyrki, þar af fengu 18 styrk.
Meðal styrkþega var Deborah
Robinson 42 ára, þriggja barna móðir
frá Akureyrarklúbbi, sem stundar
nám við Háskólann á Akureyri.
Tillaga kom frá austurríska samband-
inu um að einfalda umsóknareyðu-
blöð skólastyrkjanefndar.

Internet
Marta Mrak hefur verið umsjónar-
maður vefsins frá 1. október 2003 er
hún tók við af Heidrun Konrad, for-
seta Evrópusambandsins. Marta
hvatti systur til þess að skoða vefinn
reglulega en hann er     
www.soroptimisteurope.org

Dr. Noel sjóður
Engum styrkjum var úthlutað úr
sjóðnum að þessu sinni. Næst verður
úthlutað úr sjóðnum 2005-2006.

The Link
Marie Jeanne Bosia-Berberat, ritstjóri
blaðsins, greindi frá því að blaðið
væri gefið út fjórum sinnum á ári.
Jafnframt benti hún konum á að
nægilegt væri að aðsendar greinar
kæmu til blaðsins einungis á ensku
eða frönsku.

Evrópuráðið
Kathy Kaaf, fyrrv. landssambands-
forseti Þýskalands, er fulltrúi SI/E hjá
Evrópuráðinu. Hún sagði í skýrslu
sinni að frá því í janúar 2004 hefðu
óháð félagasamtök – NGO fengið
aukna ábyrgð innan Evrópuráðsins.
Vegna þessa munu tveir nýir Sor-
optimistar koma henni til aðstoðar en
það eru Judica van Riessen, Hollandi,
og Judi Chaddock, Írlandi, en Kathy
Kaaf kvaðst lengi hafa unnið að því
að breska sambandið væri með í

störfum Soroptimista innan Evrópu-
ráðsins.
European Womens Lobby (EWL) -
Samtök evrópskra kvenna
Helen Van Themsche er fulltrúi SI/E í
EWL, sem eru stærstu ópólitísku
kvennasamtök í Evrópu. Hún sagði
starf sitt felast í því að sækja ráð-
stefnur og að fylgjast með öllu því
sem fram færi innan samtakanna.

Konur vinna að friði
Í skýrslu Giovanna Catinella Dara
kom fram að þessu fjögurra ára verk-
efni SI var hleypt af stokkunum á
alheimsþinginu í Sidney í júlí 2003.
Í mars 2004 var byrjað á fyrsta verk-
efninu í Afganistan. Þar eru 20 konur
á aldrinum 18-52 ára í eins árs námi,
þar sem þær fá beinan og andlegan
stuðning, menntun í mannréttindum,
verklega kennslu, atvinnu- og leið-
togaþjálfun. Í framhaldi af þessu
verkefni er reiknað með a.m.k. 5
hópum í hverju landi ( Afganistan,
Bosníu og Rúanda) á hverju ári
meðan fjárhagurinn er tryggður.
Byrjað var á öðrum hópnum í Bosníu
í apríl 2004.

Forseti SI/E, Heidrun Konrad, sagði
nú komið að fundarlokum og þakkaði
fundarmönnum góðan fund. Fráfar-
andi embættismönnum óskaði hún
heilla með  þakklæti fyrir góð störf.
Evrópuþing SI/E yrði haldið í Vínar-
borg 8.-10. júlí 2005 á eftir sendifull-
trúafundinum og kvaðst hún vonast
til að sjá sem flestar þar. Að svo búnu
sleit hún fundi.

Kolbrún Valdemarsdóttir, sendifulltrúi
Sigríður Ágústsdóttir, sendifulltrúi

Kristín Sjöfn Helgadóttir, varasendifulltrúi

Frá miðbænum í Ljubljana.
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Soroptimistaklúbbur
Reykjavíkur 45 ára

Undirskriftir stofnsystra í Soroptimistaklúbbi Reykjvíkur.

Um þessar mundir eru 45 ár síðan nokkrar sjálf-
stæðar og framsýnar konur komu saman og settu
á laggirnar fyrsta soroptimistaklúbbinn á Íslandi,
Soroptimistaklúbb Reykjavíkur sem stofnaður var
19. september árið 1959. Stofnfélagar klúbbsins voru
18 talsins, allar dugandi konur og voru þær flestar
frumkvöðlar hver á sínu sviði. Nú eru klúbbsystur
sem fagna 45 ára afmælinu öllu fleiri því fjöldi
systra er 41.Við erum svo lánsamar að hafa ennþá
meðal okkar þrjá stofnfélaga og þar af eru tvær
systur sem láta helst aldrei nokkurn fund framhjá
sér fara og geri aðrir betur, önnur er 88 ára og hin
fagnaði 90 ára afmæli sínu í sumar. Í félagsskap
þeirra finnum við sem yngri erum að það er ekkert
kynslóðabil og við njótum þess að hafa meðal okkar
virka stofnfélaga því þær eru góðar fyrirmyndir og
mikilvægir tenglar við rætur okkar alþjóðlega
félagsskapar.

Systur í Soroptimistaklúbbi Reykjavíkur koma
saman eins og systur í öðrum klúbbum í þeim til-
gangi að láta gott af sér leiða í samfélaginu, einkum
í þágu kvenna og barna, við styrkjum hver aðra og
njótum samvistanna ríkulega um leið. Það er annars
vegar mannbætandi að fá að vera félagi í klúbbi
sem vinnur að verðugum viðfangsefnum og stefnir
að háleitum markmiðum. Hins vegar er ómetanlegt
að hafa átt kost á því að kynnast öllum þessum
frábæru systrum því óvíst er að leiðir okkar hefðu
legið saman á öðrum vettvangi þar sem við komum
hver úr sinni starfsgrein.Vinátta og náin tengsl sem
myndast meðal okkar á samverustundum er þó
dýrmætast af öllu. Það er góð tilfinning að vera
alltaf örugg í hópi systra og að geta treyst öðrum
fyrir sér en þannig er systrasambandið í klúbbnum
okkar.Við eigum saman góðar stundir í leik og
starfi, við hlökkum alltaf til að hittast og það ríkir
einlægni meðal okkar.Við þekkjum allar ýmis öfug-
mæli sem stundum eru látin falla um samskipti
kvenna s.s. „konur eru konum verstar“ og „aldrei er
kvennastjórn affaragóð“ svo aðeins tvö dæmi séu
nefnd. Systur í Soroptimistaklúbbi Reykjavíkur vita
af reynslu að þessu er á annan veg farið því þær
hafa sannreynt og gert að sínum þau orð; að konur
eru konum bestar, konur eru konum fyrirmynd,
konur eru konum félagsskapur, konur eru konum
vinveittar og við fögnum kátar 45 ára afmæli klúbb-
sins okkar.

Sigríður Baldursdóttir,
formaður Soroptimistaklúbbs Reykjavíkur
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Það er þjóðhátíðarárið 1974. Mikill
hugur er í systrum í Soroptimista-
hreyfingunni. Þær eru fáar en áorka
miklu. Þetta ár þann 8. júní halda þær
stofnfund Landssambands Soroptim-
ista.

Klúbbarnir eru tveir þegar hér er
komið sögu, Soroptimistaklúbbur
Reykjavíkur sem er 15 ára þetta ár og
Soroptimistaklúbbur Hafnarfjarðar og
Garðabæjar sem er ársgamall. Klúbb-
arnir starfa saman að undirbúningi
stofnunar Landssambandsins, þá
þegar hefur verið undirbúin stofnun
klúbba í Kópavogi og Keflavík.
Enn fleira framkvæmdu frum-
kvöðlarnir. Efnt er til útgáfu á frétta-
blaði, Soroptimistafregnum.

Að fleiru er unnið þetta ár og því
næsta, gefinn er út guli kynningar-
bæklingurinn í fyrsta sinn og félaga-
tal með starfsgreinalykli. Borðfáni er
útbúinn fyrir Landssambandið og
samtökin eru kynnt á opnum fund-
um. Á fyrsta Landssambandsfundi
þann 31. maí 1975, mæta systur frá
klúbbunum tveimur og áheyrnarfull-
trúar frá þeim sem liggur fyrir að
stofna, en það er Kópavogsklúbbur
sem stofnaður er 4. júní og Kefla-
víkurklúbbur þann 5. júní sama ár.
Næsta ár eru systur orðnar 86 í þess-
um fjórum klúbbum.

Guðrún Halldórsdóttir var kjörinn
fyrsti ritstjóri. Leitaði núverandi rit-
stjórn Fregna til hennar og bað hana
um að deila með okkur minningum
sínum frá þessum tíma.
Guðrún segir margt hafa verið að
gerast þessi ár. Einkum hefði það
verið fjölgun á klúbbum sem leiddi til

Soroptimistafregnir í 30 ár
þess að þörf væri á fréttablaði til að
miðla upplýsingum milli klúbba og
að koma fréttum frá Alþjóðasam-
bandinu til systra. Þetta hafi verið
megintilgangurinn með útgáfunni.
Þessum fréttamiðli var gefið nafnið
Soroptimistafregnir. Guðrún hóf
starfið en fljótlega fjölgaði um þrjár
systur í ritstjórn, ein frá hverjum
klúbbi og var því samband við klúbb-
ana náið.
Guðrún kvað fjárhaginn hafa verið
þröngan hjá samtökunum og blaðið
borið þess merki að hafa verið unnið
af vanefnum. Eini greiddi kostnaður-
inn hafi verið pappírinn sem þær
ljósrituðu á sjálfar. Efni hefðu systur
verið duglegar að senda í blaðið og
það komið út 2svar til 3svar á ári.
Minnisstæð er Guðrúnu útgáfan er
Norrænir dagar voru haldnir á
Laugarvatni árið 1978 en í því blaði
voru birtar upplýsingar og greinar á
norrænu málunum svo gestirnir gætu
notið samkomunnar sem best.
Guðrún hætti sem ritstjóri 1987. Eftir
það er blaðinu breytt, það fær veg-
legra yfirbragð og nafnið stytt í
núverandi heiti þess Fregnir.

Hér á eftir fara hugleiðingar
Guðrúnar sem hún ritar í 1. – 2. tbl.
Soroptimistafregna í apríl 1979.
Tilefnið skýrir sig sjálft:

Soroptimisti, hvað þýðir það?
Oft höfum við allar heyrt þessa setningu.
Mér hefur vafist tunga um tönn og verið
rög við að segja, að orðið væri úr latínu
komið og þýddi „hin besta systir”. Hver
getur sagt við sjálfa sig að hún sé það?
Ósjaldan hef ég klórað mig út úr vanda-
num og sagt, að optimist þýddi bæði
bjartsýnn og bestur, og er sitthvað til í

Guðrún Halldórsdóttir soroptimisti og
skólastjóri Námsflokkanna.

því. En undrandi hef ég stundum verið á
systrum okkar og forverum að velja svo
yfirlætisfullt nafn. En loks rann upp fyrir
mér ljós og var það vonum seinna:
Forverar okkar hafa auðvitað ekki átt við,
að sú væri staðreyndin, að þær væru svo
góðar, heldur hitt, að það væri markmið
þeirra að reynast slíkar.
Þessa skýringu geta allir gefið feimnis-
laust, enda er hún án efa sú eina rétta.

Guðrún og samstarfskonur hennar
ruddu veginn þeim sem seinna komu
að verki og njótum við góðs af.
Soroptimistafregnir sem byrjuðu
smátt hafa þróast og vaxið samhliða
útbreiðslu og umfangi Soroptimista-
hreyfingarinnar hér á landi.

Fyrir hönd ritnefndar Fregna,
Heiður Vigfúsdóttir

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.

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.

Markmið SoroptimistaHvatning Soroptimista
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Föstudaginn 3. september síðastliðinn varð Soroptimista-
klúbbur Grafarvogs 10 ára.

Afmælishátíð var haldin á veitingastaðnum Rauðará, þar
sem makar samfögnuðu okkur. Heiðursgestur kvöldsins
var guðmóðir klúbbsins, Pétrína Þorsteinsdóttir, sem
mætti ásamt eiginmanni sínum, Gunnari Guðmundssyni.

Fyrsti formaður klúbbsins, Sigríður Ingvarsdóttir, fjallaði
um aðdraganda að stofnun Grafarvogsklúbbs. Pétrína
Þorsteinsdóttir færði stofnfélögum rauðar rósir og jafn-
framt færði hún klúbbnum gjöf.

Snæddur var 3ja rétta hátíðarkvöldverður og undir dyggri
veislustjórn Lilju Elsu Sörladóttur voru flutt gamanmál,
afmæliskveðjur frá vinaklúbbum og fleirum. Jafnframt
sagði Ingibjörg Ragna Óladóttir frá ferð klúbbsins til
Danmerkur, þar sem vinaklúbbur var heimsóttur jafn-
framt því sem farið var á norræna vinadaga í Helsingör.
Sú frásögn kitlaði hláturtaugar viðstaddra, því ýmislegt
spaugilegt kemur jú í ljós þegar 10 systur halda af stað út í
heim!

Fanney Kristjánsdóttir

Grafarvogsklúbbur

Pétrína, guðmóðir klúbbsins, ásamt stofnfélögum 
á 10 ára afmælinu.

10 ára!

Klúbbstarfið hefur sannarlega verið líflegt að undanförnu
og langar okkur að senda ykkur myndir af nýjum félögum
til birtingar í Fregnum.
Það er alltaf ánægjulegt að fá nýjar systur til starfa og
bjóðum við systur í Soroptimistaklúbbi Akureyrar þær
hjartanlega velkomnar.

Kveðja frá Akureyrarklúbbi

Nýjar systur árið 2003. Frá vinstri: Bryndís Björg 
Þórhallsdóttir, hjúkrunarfræðingur, Bryndís Arnardóttir,
listgreinakennari og Þorbjörg Ásgeirsdóttir, forstöðufreyja.

Nýjar systur árið 2004. Frá vinstri: Guðrún Ingveldur
Baldursdóttir, sjúkraliði, Sigurveig María Kjartansdóttir,
grunnskólakennari, sem kemur úr Snæfellsnesklúbbi og 
Arna Rún Óskarsdóttir, öldrunarlæknir.

Þrjár nýjar systur voru teknar inn á aðalfundi í marz 2003
og aðrar þrjár í marz 2004.
Sendum kærar kveðjur og vonandi sjáumst við sem flestar
í Munaðarnesi.

Margrét Eyfells,
Soroptimistaklúbbi Akureyrar
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Allir voru sælir og glaðir eftir ánægjulega dvöl í
höfuðborginni ásamt ferð á Akranes og um Hvalfjörðinn
til Þingvalla.
Það var sunnudagurinn 6. júní og komnir voru til
Akureyrar þeir 34 erlendu gestir sem komið höfðu til
Íslands vegna 30 ára afmælis Landssambandsins.
Hópurinn samanstóð af dönskum vinaklúbbi Bakka og
Selja ásamt mökum og systrum frá Englandi, Skotlandi,
Hollandi og Þýskalandi. Undirrituð hafði verið beðin af
Ferðaskrifstofunni Nonna að annast leiðsögn og sótti því
ferðalangana á flugvöll og fór með þá í útsýnisferð um
bæinn. Akureyrarsystur biðu í Ketilhúsinu með glæsilega
fiskisúpu með öllum mögulegum fiskitegundum ásamt
heimabökuðu brauði. Í eftirrétt buðu þær upp á kaffi og
franska súkkulaðiköku sem líka var heimabökuð. Gestum
voru færðar gjafir, lítil pappaaskja með íslenska fánanum
og í öskjunni var íslenskur steinn. Þetta vakti mikla gleði.
Unnur Eyfells, áttræð heiðurskona og móðir einnar sys-
turinnar, söng fyrir gestina og að endingu sungu systur
saman. Flestir gestanna gistu á Hótel Norðurlandi en 14
höfðu óskað eftir heimagistingu og fóru þeir heim með
systrum þar sem mynduðust ný og góð kynni.

Á mánudaginn fórum við í Mývatnssveit og skoðuðum
Skútustaðagígana, Dimmuborgir, Grjótagjá, Kröflusvæðið
og Námaskarð og ókum síðan til Húsavíkur þar sem syst-
ur biðu okkar í Hvalamiðstöðinni. Þar fengum við
skemmtilega leiðsögn Ásbjörns forstöðumanns og þessa
ljómandi kjötsúpu úr úrvalskjöti sem systur höfðu útbúið
ásamt brauði og síðan kaffi og súkkulaðimola á eftir.
Dagurinn var orðinn langur þegar komið var aftur til
Akureyrar og vissulega þurftu þeir sem voru í heimag-
istingunni að spjalla fram eftir nóttu við systur sem biðu
þeirra með óþreyju heima fyrir. Vissi ég af nokkrum sem
höfðu boðið öðrum systrum heim í spjall og sjálfri var mér
boðið ásamt mínum gestum í kaffi og pönnukökur og var
það vel þegið eftir langan dag !

Á þriðjudaginn fórum við að Glaumbæ í Skagafirði þar
sem við skoðuðum safnið undir leiðsögn Sigríðar
forstöðukonu og soroptimista en því næst fórum við yfir í
Áshús þar sem beið okkar hádegisverður. Systur höfðu
bakað og smurt þetta líka fína brauð með laxi, hangikjöti,
kæfu  o.fl. og með þessu fengum við skyr og rjóma. Var
það lán í óláni fyrir okkur að nokkuð kalt var þennan fyrri

Ferðalag
erlendu gestanna

vegna 30 ára afmælisins

hluta dags svo við fengum að njóta þess að borða inni í
þessu skemmtilega húsi. Ekki mátti nú dvelja of lengi því
haldið skyldi á Snæfellsnes svo ekið var áleiðis í suðurátt.
Veðrið sem leikið hafði við okkur fram að þessu var nú
frekar hryssingslegt, norðanátt og sólarlaust með skúrum
af og til í báðum Húnavatnssýslunum en eins og stundum
vill verða urðu algjör þáttaskil þegar við komum suður af
Holtavörðuheiðinni. Skein nú blessuð sólin og fannst mér
því tilvalið að stoppa við Grábrók og bjóða fólki að ganga
þar upp og njóta útsýnisins sem og flestir gerðu. Eftir
þann góða göngutúr héldum við áfram ferð okkar og
komum að Ingjaldshóli á áttunda tímanum. Þar tók á móti
okkur soroptimistinn, sóknarpresturinn Lilja Kristín, sem
sagði okkur sögu kirkjunnar og staðarins en því næst
gengum við niður í safnaðarheimilið þar sem systur voru í
óða önn að útbúa stórveislu. Höfðu þær ákveðið að skipta
algjörlega með sér verkum og útbúa sameiginlegan
matseðil, hver á sinn hátt. Á borðum var fiskur, hangikjöt,
salöt, bakaðar kartöflur að ógleymdu brauðinu og í eftir-
rétt fengum við ostakökur. Ostakökurnar voru eins mis-
jafnar og þær voru margar þótt allar væru þær útbúnar
eftir sömu uppskriftinni svo við „neyddumst“ til að fá
okkur margar sneiðar! Þetta var síðasta kvöldið okkar
saman svo ýmsar góðar þakkarræður voru fluttar ásamt
samsöng við undirleik píanóleikarans Kay, enn einnar
soroptimistasystur.

Síðasti dagur ferðarinnar rann upp bjartur og fagur og var
nú ekið fyrir Jökul, gengið niður á Djúpalónssand, fugla-
björgin við Arnarstapa skoðuð og líka glæsilegi stuðla-
bergsveggurinn við Gerðuberg. Áríðandi var að gestirnir
næðu til Reykjavíkur um sexleytið þar sem þeirra biðu
stórveislur um kvöldið, Danirnir fóru allir í sameiginlega
veislu hjá þeim Bakka og Seljasystrum en allir hinir fóru í
kvöldverðarboð til Reykjavíkurklúbbsins.

Ferðir sem þessar eru ómetanlegar bæði fyrir þá sem
koma sem gestir og ekki síst fyrir þá sem taka þátt í að
gera þær ógleymanlegar.Vil ég þakka ykkur, systur góðar,
fyrir ykkar miklu vinnu og ekki hvað síst fyrir
elskulegheitin.

Með systrakveðju,
Sigríður Ágústsdóttir

leiðsögumaður og sendifulltrúi
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Esbjergklúbburinn í Danmörku á
mjög gott vinaklúbbssamband við
einn Reykjavíkurklúbbanna, Bakka
og Selja. Tuttugu systur úr Esbjerg-
klúbbnum ásamt sjö eiginmönnum
fóru til Íslands í júní til að taka þátt í
30 ára afmæli íslenska Landssam-
bandsins.

Afmælishátíðin var mjög góð og
fjögurra daga ferðalagið eftir hátíðar-
höldin var dásamlegt. Gestrisnin sem
okkur var sýnd og þær hlýju mót-
tökur sem við fengum alls staðar eru
okkur ógleymanlegar. Fyrir utan
okkar „eigin” klúbb heimsóttum við
Akranes (þar sem afmælishátíðin fór
fram), Akureyri, Húsavík, Skagafjörð,
og Snæfellsnes og hittum allar þessar
yndislegu soroptimistasystur. Okkur
fannst við vera mjög alþjóðleg þar
sem í ferðinni voru auk okkar tveir
frá Englandi, ein frá Skotlandi, tvær
frá Hollandi og tvær frá Þýskalandi.

Ferðin var þar að auki ennþá meira
virði þar sem leiðsögumaðurinn
okkar var önnur tveggja sendifulltrú-
anna, Sigríður Ágústsdóttir. Alþjóðleg
vinátta og skilningur á besta máta.

Hamingjuóskir til Landssambands-
forsetans, Hafdísar Karlsdóttur og
allra dásamlegu systranna hennar.
Hjartans þakklæti frá öllum dönsku
gestunum,

Lisbeth Hass 
(Follow-up Officer for Europe) 

Kveðja frá Esbjerg

Þessi grein birtist í blaði Evrópusambandsins LINK og er hér lauslega þýdd

Esbjergsystur ásamt systrum í Soroptimistaklúbbi Bakka og Selja.

Eden, Hveragerði. Hátíðarsamkoma í Seljakirkju.

Heima hjá Snjólaugu Sigurðardóttur.
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Sólin speglar sig í haffletinum við
heimili  Sigríðar Baldursdóttur, for-
manns Reykjavíkurklúbbsins.
Von er á gestum; erlendum systrum
okkar úr evrópskum klúbbum. Þær
tínast inn ein af annarri ásamt Reyk-
javíkursystrum. Þær erlendu eru að
koma úr ferð um landið eftir að hafa
verið í Landssambandsafmælinu á
Akranesi en Reykjavíkursystur hafa
líka fengist við eitt og annað vegna
undirbúnings kvöldsins. En fyrst var
það freyðandi bleikur sólskinsdrykk-
ur í fallegu glasi sem gladdi systur af
öllu þjóðerni en litur hans virtist fara
öllum pilsum og kjólum vel. Að loknu
spjalli, um m.a. ferðalagið, Soroptim-
ista, og hið klassíska, veðrið á Íslandi,
sem hafði einungis sýnt sína bestu
hlið þessa daga sem gestirnir stöld-
ruðu hérna við, var frábær máltíð á
borð borin. Kom þá í ljós hverju
Reykjavíkurmeyjar  höfðu áorkað
hver fyrir sig , í hljóði eins og konum
einum er lagið. Salat, kartöfluréttur,
sósur og annað meðlæti var töfrað
fram með lambalundum sem ein sys-
tra hafði úrbeinað, en eiginmaðurinn
á heimilinu grillaði ofan í gesti. Eftir
þetta dekur við bragðlaukana, kom
meira dekur. Pönnukökur, sígildar
auðvitað, bakaðar af annari systur, en
nú bornar fram með skyri, ferskum
berjum, líkjör og kaffi. Kvöldverður
að hætti höfðingja væri ekki ofmælt.
Kvöldið var glæsilega skreytt með
eldhressri systur okkar, Þóru
Sigurðardóttur stofnfélaga. Eftir
skemmtileg kynni og að loknu
eftirminnilegu kvöldi þökkuðu systur
fjögurra landa fyrir sig með ótrúlega
góðum söngtilþrifum. Þær fluttu
okkur lagið „Á Sprengisandi“ áður en
við kvöddumst og héldum með sól í
sinni út í bjarta sumarnóttina.

Guðrún Helga Gylfadóttir,
Reykjavíkurklúbbi.

Júníkvöld með evrópskum systrum

Móttökunefndin bíður eftir gestunum. Frá vinstri: Guðrún Helga, Steinunn Þóra, Þóra,
Sigríður og Sigrún Sigurðard.

Frá vinstri: Elly frá Hollandi, Marianne frá Þýskalandi, Kate frá Bretlandi, Sigrún
Sigurðard. og Gerhild frá Þýskalandi spjalla saman með bleikan drykk í glösum.

Frá vinstri: Heiður, Kate og George frá Bretlandi, Marianne frá Þýskalandi og Þóra gæða
sér á matnum.Frá vinstri: George og Gerhild, Þóra og Inge.
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Síðasti fundur klúbbsins var haldinn
utan dyra í „Systralundi“ sem er
staðsettur í hverfinu fyrir neðan
Selásbrautina. Þar hafa klúbbsystur á
hverju vori plantað trjám og hlúð
ötullega að gróðri sl. 9 ár.

Veðurguðirnir voru ekki hliðhollir
okkur systrum til að byrja með,
þannig að fyrst var rösklega tekið til
hendinni við hreinsun og áburðar-

Sumarkveðja
frá Soroptimistaklúbbi Árbæjar

gjöf. Fundarhöldin hófust um kl. 20
en þá voru mættar alls 16 systur.
Eftir létt fundarhöld tóku systur upp
kaffi og fjölbreytt meðlæti og að
lokum var þetta eins og góð ferming-
arveisla þegar allt tíndist upp á
borðin. En klúbbnum hafði áskotnast
þennan sama dag 2 vegleg borð með
áföstum bekkjum frá hverfadeild
borgarinnar. Ekki er að spyrja þegar
Soroptimistar eiga í hlut. Það voru

Systur í lundinum góða við nýji borðin. Ljósm: Mats Wibe Lund.

glaðar og ánægðar systur sem héldu
heim á leið eftir óhefðbundinn fund
úti í guðsgrænni náttúrunni.
Hvetjum við systur úr öðrum klúbb-
um að prófa þetta til að breyta út af
vananum.

Með systrakveðju,
f.h. Soroptimistaklúbbs Árbæjar,

Arndís Ellertsdóttir ritari.

Frá vinstri: Marianne, Gerhild,
Elly, Inge, Morag og Kate
sungu á Sprengisandi fyrir
gestgjafanna.

Eftir skemmtilega samveru
kvöddu þau Inge, George, 

Kate og Elly í kvöldsólinni.  
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Heimsókn til vinaklúbbs
Þar sem til stóð að heimsækja vinaklúbbinn okkar í Ikast í
Danmörku þetta ár á 10 ára afmæli klúbbsins okkar var
ákveðið að slá tvær flugur í einu höggi og taka þátt í
Norrænum vinadögum í leiðinni. Ólíkt konum sem þurfa
oft langan tíma í vangaveltur, þá var þetta ákveðið og frá-
gengið innan viku. Um helmingur klúbbsystra, 10 systur,
lögðu af stað sunnudaginn 16. maí síðastliðinn og voru frá
fimm og upp í átta daga á ferðalagi. Frá Kaupmannahöfn
til Herning komumst við með lest, en þar tók Þórunn
formaður Ikast klúbbsins og fjölskylda hennar á móti
okkur með íslenskum fánum.

Ferð Grafarvogssystra 
til Danmerkur

Á mánudeginum byrjaði svo hin formlega heimsókn til
Ikast klúbbsins með því að taka morgunlest um 9 leytið.
Þær voru mættar með danska og íslenska fána til að taka á
móti okkur. Dönsku vinkonurnar voru á sínum einkabílum
sem við skiptum okkur í og þannig fyrirkomulag var í
öllum ferðum sem við fórum með þeim. Byrjað var á að
skoða Fennesbeck-kirkju undir leiðsögn prestsins á
staðnum, þaðan gengum við svo niður í bæ og fórum um
einu yfirbyggðu göngugötuna í Danmörku. Eftir það var
farið út í skóg og í gönguferð. Þetta fyrsta kvöld okkar með
þeim var okkur boðið í mat heima hjá Hanne, 4ra rétta
máltíð með rauðvíni og hvítvíni. Þar fræddumst við um
það sem Ikast klúbburinn hefur verið að gera undanfarið.
Á þriðjudagsmorgni vöknuðum við snemma til að nota
daginn og ganga um verslunargötur Herning áður en
haldið var í frokostboð kl. 13 til Þórunnar, formanns. Enn
var farið með lest, við vorum nú orðnar ansi flinkar í því.
Kolbrún var sótt kl. 14:30 til að fara í golf en það var henn-
ar aðaltilhlökkun að prófa danskan golfvöll sem reyndist
svo vera besti golfvöllur Dana og er einmitt í Ikast.
Á miðvikudagsmorgni sóttu dönsku systurnar okkur á
hótelið og lá leiðin til Silkeborg þaðan sem við sigldum að
Himmelbjerget og gengum upp á topp á fellinu. Þaðan var
ekið til Århus í frokost og eftir það til Den gamle by.

Á toppi Himmelbjerget.

Grafarvogssystur á veitingastað.

Þetta síðasta kvöld með vinaklúbbnum borðuðum við með
þeim á fundarstað þeirra sem er á hóteli í Ikast og fengum
við gott að borða eins og alltaf í þessari heimsókn.Við
færðum þeim gestabók að gjöf sem unnin var af pabba
Sigrúnar Grafarvogssystur og vini hans. Þær færðu okkur
myndaalbúm með myndum frá heimsókn sinni til okkar í
fyrrasumar. Jafnframt gáfu þær okkur dekkservíettur sem
er meðal annars þeirra fjáröflun. Þær selja líka rauðvín í
flöskum sem eru sérmerktar soroptimistum. Þetta voru
skemmtilegir dagar sem við áttum með dönsku vinkon-
unum okkar og hefur það hjálpað okkur að muna nöfnin á
flestum þeirra að hafa séð hvernig þær búa og bæinn
þeirra Ikast.

Norrænir vinadagar í Helsingør
Við vorum 8 sem tókum þátt í vinadögunum og í fyrsta
skipti sem við fórum á einhvern svona soroptimista-
viðburð erlendis, þannig að þetta var nú heldur forvitni-
legt. Á föstudagsmorgni var mæting við Lo-skolen til
skrásetningar og þaðan átti að fara í skoðunarferðir þær
sem pantaðar höfðu verið. Það var ákveðið með samþykki
allra í okkar hópi að fara saman í ferð. Fyrir utan rútuna
urðum við undrandi að sjá hve fullorðnar allar okkar nor-
rænu systur voru og margar sem þurftu að styðja sig við
staf eða hækjur. Þegar inn í rútuna kom sást þetta ennþá
betur og var eins og við værum komnar í dagsferð með
hópi aldraðra.

Fyrst var ferðinni heitið að heimili Karen Blixen sem er
hið fallegasta safn og það skoðað undir leiðsögn frábærrar
stúlku og fór sú kynning fram á ensku. Að endingu var
Louisianasafnið skoðað.
Laugardagurinn var aðaldagurinn og hófst hann með
fyrirlestri danskrar blaðakonu sem starfað hefur lengi
erlendis og kynnt sér stöðu kvenna, sérstaklega í fyrrum
austantjaldslöndum. Dagskráin fór eingöngu fram á 
dönsku sem mæltist misjafnlega vel fyrir.
Allar fórum við á hátíðarkvöldverðinn þetta sama kvöld
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uppáklæddar og tilbúnar að skemmta okkur.Við vöktum
athygli vegna ungdóms okkar og þar sem við sátum við
borðið var komið til okkar og okkur sagt hve gaman væri
að sjá svo ungar konur mættar. Líka var sagt: “þið eruð
framtíðin, gaman að sjá ykkur”. Ein okkar spurði hvort
ekki væru ungar danskar konur í samtökunum og fékk
hún það svar að þessar ungu í Kaupmannahöfn væru
útivinnandi og ættu börn og hefðu bara nóg að gera. Þá

bentum við á að við ynnum líka úti, ættum börn og værum
samt á vinadögum.
Þessi ferð til Danmerkur þjappaði okkur Grafarvogs-
systrum þétt saman og nutum við þess að vera í heimsókn
hjá vinaklúbbnum okkar, jafnframt því að kynnast Nor-
rænum vinadögum.

Ingibjörg Ragna Óladóttir
Soroptimistaklúbbi Grafarvogs

Laufey Hannesdóttir, verkefnastjóri umhverfismála hjá
Landssambandinu, boðaði 4. mars 2004, alla verkefnastjóra
klúbba á fund í Hamraborg 10. Á fundinum var rætt um
ýmislegt, þar á meðal kynnt „Vistvernd í verki”. Stungið
var upp á því að hver klúbbur myndaði hóp til að taka þátt
í þessu verkefni, sem Landvernd býður almenningi að
taka þátt í.

Ellen Tyler, verkefnastjóri umhverfismála hjá Kópavogs-
klúbbi, fór yfir verkefnið á klúbbfundi hjá sínum klúbbi
strax á marsfundi og skráðu sjö konur sig í fyrsta sor-
optimista-visthópinn án þess að vita meira um verkefnið
en að það væri til að kenna okkur meira um umhverfismál
á heimilinu.

Verkefnið, vistvernd í verki (Global Action Plan for the
Earth), hefur verið í gangi víða um heim frá því 1990 og
þar er að finna áætlun fyrir heimili sem hjálpar fólki að
taka upp vistvænt heimilishald og þannig minnka álagið á
umhverfið og spara. Þetta er svokallað visthópaverkefni.
Visthópinn okkar kölluðum við „sorptínistar”, en þar
leikum við okkur með nafnið okkar og segjumst vera að
tína sorp.

Með þátttöku lærist hvernig hægt er að taka upp vist-
vænni lífsstíl skref fyrir skref. Þátttakendur nota handbók
þar sem kennt er hvernig koma má á vistvænu heimilis-
haldi. Þeir velja úr aðgerðum í bókinni og styðja hverja
aðra við að minnka sorp, nýta betur vatn og orku, taka upp
vistvænni hætti í samgöngumálum, gerast vistvænir neyt-
endur og hvetja aðra til að gera slíkt hið sama.Visthópa-
verkefnið vekur fólk ekki eingöngu til umhugsunar um
umhverfið heldur hjálpar því líka til að breyta um lífsstíl í
vistvæna átt og meta þann árangur sem næst.

Vinna í visthópnum okkar var mjög skemmtileg.Við héld-
um átta fundi í apríl og maí í Hamraborg 10 og tvisvar í
Reykjavík á skrifstofu Landverndar. Við vorum duglegar
að undirbúa okkar fyrir hvern fund með því að lesa okkur
til í handbókinni sem við fengum og safna öðrum upp-
lýsingum. Fyrsti fundurinn var um sorp. Laufey Hannes-
dóttir var fundarstjóri og setti fundinn með því að sýna
okkar skemmtilegan frosk „can-crusher” sem hún hafði
pantað frá Bandaríkjunum, en hann er notaður til að
pressa saman áldósir svo þær taki minna pláss. Svo stjórn-

Vistvernd í verki
Kópavogssystur gerast „sorptínistar”

aði hún fundinum með því að fara yfir handbókina. Í
lokin, las hver kona upp lista yfir markmið sín, hvað hún
gæti gert til að breyta hegðun sinni í sambandi við sorp.
Fyrir næsta fund þurfti hún að framkvæma samkvæmt
þessum markmiðum og segja svo frá því hvernig gekk á
næsta fundi.Við vorum líka duglegar að setja okkar lang-
tímamarkmið.

Svona gengu fundirnir einn af öðrum með mismunandi
verkefnum.Við hlógum mikið og lærðum margt af bókinni
og af hverri annarri.Við í „sorptínista” visthópnum
mælum með þessu verkefni fyrir alla klúbba.Við höfum
allar breytt lífsstíl okkar bæði í smáu og stóru. Markmið
þessa verkefnis er að breyta lífsstíl fólks, fá það til að
hugsa meira um umhverfismál. Margt smátt gerir eitt
stórt.

Stofnum endilega fleiri soroptimista-visthópa og verum
öðrum til fyrirmyndar. Umhverfi jarðarbúa er í hættu og
það er hægt að gera eitthvað! Hafið samband við Bryndísi
hjá vistvernd@landvernd.is.

Ellen Tyler
verkefnastjóri umhverfismála Kópavogsklúbbi 

Soroptimistaklúbbur Reykjavíkur hefur til sölu
tækifæriskort í þremur stærðum, gulllituð með
blárri skreytingu og merki samtakanna á bakhlið.
Pakki með 6 kortum kostar 300 krónur.
Kortin eru gefin út til minningar um fyrsta for-
mann og heiðursfélaga klúbbsins, Ragnheiði H.
Guðjónsson.
Ágóðinn rennur til líknarmála.

Kortin eru til sölu hjá Erlu Björnsdóttur, sími 551
6363 - 848 8542 netfang, erlaorn@li.is

Ragnheiðar kort
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Í Fregnum í mars 2003 birtist grein
um „Dularfullu X-konurnar” í Kópa-
vogsklúbbnum og gönguklúbbinn
þeirra. Síðan í mars 2002 hafa þær
hist á hverjum miðvikudagsmorgni
og gengið saman. Þess ber að geta, að
gönguferðirnar einskorðast ekki við
Kópavog eða nærliggjandi sveitar-
félög, heldur hafa þær lagt lönd undir
fætur í útlöndum með góðum árangri.

Nýjustu fréttir eru að í apríl síðast-
liðnum skruppu fjórar úr hópnum til
Kýpur og Egyptalands. Áður var
komið á netsambandi við Soroptim-
istasystur á Kýpur, en einn klúbbur er
í Nicosia og heldur hann upp á 10 ára
afmæli sitt í septemberlok, eins og
systrum er kunnugt.Við það tækifæri
verður stofnaður annar klúbbur í
Nicosia og hafa Kýpursystur okkar
sent út mjög athyglisverða dagskrá
þar að lútandi, sem þið getið nálgast á
heimasíðunni okkar.

Kópavogssystur voru ekki fyrr lentar í
Limassol en síminn hringdi og var
þar Anastasia, formaður Nicosia-
klúbbsins, að bjóða okkur velkomnar
og bauð hún fram alla þá aðstoð sem
við kynnum að þarfnast meðan á
dvölinni stæði.

Á dagskrá okkar var m.a. ferð til
Nicosia og var ákveðið að nýta þá
ferð til að hitta systur okkar í Nicosia-
klúbbnum. Fimm systur hittu okkur í
yndislegu veðri á Elefteria-torgi og
fóru með okkur á rólegan og fallegan
veitingastað þar sem þær buðu okkur
upp á hlaðborð að hætti heima-
manna.

Systur fræddu okkur um land og þjóð
og m.a. hvernig landinu var skipt upp
milli Grikkja og Tyrkja eftir innrás
Tyrkja 1974. Um Nicosia liggur
„græna línan”, sem skiptir borginni
með háum múrvegg og er enginn
samgangur milli borgarhlutanna, þó
að 30 ár séu liðin frá innrásinni.Við
sögðum frá okkar landi og þjóð og

Dularfullu X-konurnar
fara á flakk

og efla alþjóðlega vináttu og skilning

skipst var á bókum með myndum og
frásögnum. Jafnframt ræddum við
sameiginleg verkefni og markmið
Soroptimista og vorum við allar sam-
mála um að við gætum mikið lært
hver af annari. Þetta var fróðleg og
skemmtileg stund og höfðum við á
orði að þessi dagur væri hápunktur
ferðar okkar.Við heimkomu beið
tölvupóstur frá Nicosia-systrum sem

Kópavogssystur og stjórn Nicosiaklúbbsins fagna samfundum. Anastasia, formaður     
(er fjórða frá vinstri), Stella, Evi, Despo og Rita (ein þeirra er á bak við myndavélina!),
Þorbjörg, Margrét Þ., Hildur og Jóhanna Kópavogssystur.

þökkuðu okkur fyrir ógleymanlega
samverustund.

Við fórum í tveggja daga ferð til
Egyptalands, en það er efni í aðra
frásögn!

Jóhanna Norðfjörð
Hildur Hálfdanardóttir
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Í fyrsta hefti Link 2004 er birt undir þessu heiti ávarp nýs
Evrópuforseta Soroptimista, Heidrun Konrad, sem er frá
Austurríki. Hún tók við embætti á síðastliðnu hausti og er
þetta fyrsta forsetasíðan sem hún ritar í Link. Fara hér á
eftir lokaorð greinar forseta í lauslegri þýðingu Salome
Þorkelsdóttur.

Þegar ég var nýbyrjuð í embætti fékk ég athyglisvert bréf
fá forseta landssambands og mig langar að deila með
ykkur innihaldi þess varðandi eldri félaga í klúbbunum og
þeirra vandamál. Má nefna sem dæmi, að þær vilja kann-
ski ekki eða geta tekið þátt í fundum á kvöldin, sumar eiga
í fjárhagserfiðleikum, öðrum finnst erfitt að kynnast og
blanda geði við nýja, unga félaga. Þær vilja hafa sína eigin
fundi til dæmis í hádeginu og ákveða hvenær. Ég held að
svipuð vandamál þekkist meira og minna í öllum klúbb-
um og í þessu sambandi vil ég segja: Þið verðið að leysa
slík mál innan klúbbanna. Það má ekki einangra eldri fél-
aga. Systur þurfa að finna að það er hugsað til þeirra með
væntumþykju og að aðrar systur geri ekki lítið úr vanda
þeirra.Við megum ekki lítillækka eldri félaga heldur vera
sveigjanlegar og skilningsríkar. Það er þáttur í Alþjóðlegri
vináttu og skilningi og lítum okkur nær. Ef systur njóta

Women building peace
Konur vinna að friði

þess að hafa eigin minni fundi á daginn, þá leyfist það- en
reynum alltaf að fá þær með þegar er um stærri fundi eða
sérstaka viðburði að ræða.
Auðvitað er þetta spurning um kostnað. En við hljótum að
skilja að margar eldri systur sem hafa unnið árum saman,
búa nú við takmörkuð eftirlaun og geta ekki staðið undir
að greiða félagsgjöldin til klúbbsins.Við megum ekki
hrekja þær í burtu, sem hafa eytt miklum tíma og kröftum
fyrir Soroptimistahreyfinguna aðeins af því að þær geta
ekki greitt félagsgjöldin. Hvar er þá samstaða okkar? Hvar
er þá andi Soroptimistahugsjónarinnar?
Evrópusambandið hefur sjóð, „Solidarity Fund"
samstöðusjóð, eins og þið vitið, til hjálpar klúbbum sem
ekki geta staðið undir gjöldum til sambandsins. Ættu
klúbbar kannski að stofna sinn eiginn samstöðusjóð? Þetta
væri upplagt að ræða á næsta klúbbfundi og finna lausn á
málinu.
Að lokum, við erum kannski ungar eða yngri í dag, en á
morgun ...? " Hvað tekur þá við?

Heidrun biður um að þeir sem hafa hugmyndir eða lausn-
ir á þessu máli, láti heyra frá sér. Og þakkar að lokum
þeim sem lesa ávarpið.

Fréttir úr ýmsum áttum

Nýir klúbbar
• Ágúst 2004

Kisumu Winamn, Kenýa.
Nairobi Karen Blixen, Kenýa

• September 2004
Telfs, Austurríki. Sigríður Ágústsdóttir,
sendifulltrúi, mun vígja klúbbinn.
Emmental, Sviss.
Zell am See, Austurríki.
Kaiserslautern, Þýskalandi.
Palmi, Ítalíu.
Romont, Sviss.
Soverato, Ítalíu.

• Október 2004
Nicosia-Kyrenya, Kýpur.
Forchheim Kaiserpfalz, Þýskalandi.
Bautzen-Budysin, Þýskalandi.
Leibnitz, Austurríki.

• Nóvember 2004
Ogre-Kegums, Lettlandi.
Tubize, Belgíu.

Nýir klúbbar, afmæli, fréttir o.fl.

Afmæli:
• 20 ára afmæli klúbbsins í Mainz, Þýskalandi,

27.-29. ágúst 2004.
• 25 ára afmæli klúbbsins í Nairobi, Kenýa,

28. ágúst 2004.
• 5 ára afmæli sambandsins í Rúmeníu,

17.-20. september 2004.
• 10 ára afmæli klúbbsins í Nicosíu, Kýpur,

30. september – 6. október 2004.
• 25 ára afmæli klúbbsins í Bruxelles-Sablon,

Belgíu, 8.-10. október 2004.
• 25 ára afmæli klúbbsins í Bern-Arcadia,

Sviss, 9.-10. október 2004.
• 75 ára afmæli klúbbsins í Berlín,

Þýskalandi, 22. – 24. apríl 2005.

Ýmislegt:
• 10. International Youth Meeting 2004, Berlín-Mitte 

klúbburinn, 21. ágúst - 4. september 2004.
• Friðarmaraþon í Rúanda, 15. maí 2005.
• Evrópuþing „Women Building Peace” í Vín,

Austurríki 8.-10. júlí 2005.




