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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.

Markmið SoroptimistaHvatning Soroptimista

Kæru systur.
Innilegar þakkir fyrir ánægjulega sam-
veru á landssambandsfundinum í
Reykjanesbæ síðastliðið vor. Það er
samtökunum okkar afar mikilvægt að
hafa vettvang til beinna skoðanaskipta
og að konur séu duglegar að opinbera
skoðanir sínar á málum. Ég tel að
styrkur samtakanna felist meðal ann-
ars í því hversu ólíkar við erum, með
mismunandi bakgrunn og ólíkar skoð-
anir.Við verðum að vera duglegar að
opinbera þessi mismunandi viðhorf
okkar og á sama tíma hlusta á viðhorf
annarra. Í gegnum samtökin gefast
okkur einnig ómetanleg tækifæri til að
kynnast konum um allan heim með
ennþá fjölbreyttari bakgrunn og lífs-
sýn. Fyrir margar af þeim konum er
það dýrmætasta og besta sem við get-
um veitt þeim að vera til staðar fyrir
þær, hlusta á þær og reyna að skilja
aðstæður þeirra og viðhorf. Á lands-
sambandsfundinum fengum við meðal
annars að heyra þessu til sönnunar
hve mikla þýðingu bréfaskriftir ís-
lenskra systra til stríðshrjáðra kvenna
hafa haft.

Afar ánægjulegt var að fylgjast með
viðbrögðum við grein Júlíu Björnsdótt-
ur verkefnastjóra efnahags og félags-
legrar þróunar þar sem hún vakti at-
hygli á vændisuppbyggingu og man-
sali tengdu HM í fótbolta í Þýskalandi
síðastliðið sumar. Systur okkar á hin-
um Norðurlöndunum hafa unnið
ómetanlegt starf með konum í fyrrum
austantjaldslöndum, aðallega Mold-

Forsetasíða

Sigríður
Þórarinsdóttir

að dreifa verkefnum meðal embættis-
manna innan klúbba og landssam-
bands. Allir embættismenn verða að
vera meðvitaðir um skyldur sínar.
Handbækurnar sem gerðar voru og
allir hafa aðgang að eru góður stuðn-
ingur og minnislisti. Þar sem starfsem-
in er ekki nákvæmlega eins í öllum
klúbbum þurfa embættismenn að setja
inn sínar eigin athugasemdir og passa
að koma þeim áfram til þess sem tekur
við embættinu.Verum þess ávalt
minnugar að embættistíma er ekki
lokið fyrr en nýr embættismaður hefur
verið settur vel inn í embættið.Við vilj-
um fá yngri konur inn í klúbbana og
að þær séu virkar. Það er óumdeilt að
besta blandan í klúbbi er sem breiðust
aldursdreifing. Þannig nýtist best
þekking og reynsla eldri systra í bland
við orku og áræði þeirra yngri. Starfið
við hin einstöku embætti verða jafn-
framt að vera þannig að þeim verði
sinnt ásamt vinnu utan heimilis sem
innan. Jafnframt eru allar systur í
klúbbnum samábyrgar fyrir að klúbb-
starfið blómstri og þurfa að vera með-
vitaðar um það. Hvert einasta embætti
er mikilvægt og því þarf að sinna af
alúð. Ég get fullvissað ykkur um að
allir sem taka að sér embætti innan
samtakanna koma ríkari frá því starfi.

Þar sem embættistíma mínum er að
ljúka vil ég nota þetta tækifæri til að
þakka ykkur öllum fyrir einstaklega
ánægjuleg samskipti og hlýhug.
Embættismönnum innan landssam-
bands og klúbba þakka ég innilega
fyrir gefandi og gott samstarf. Ásgerði
Kjartansdóttur verðandi forseta og
öðrum nýjum embættismönnum óska
ég velfarnaðar í því starfi sem bíður
þeirra.

Kæru systur, ég vonast til að sjá ykkur
á haustfundinum að Reykjum helgina
6.- 8. október næstkomandi.

Sigríður Þórarinsdóttir

avíu og Lettlandi, og aðstoðað þær við
að forðast vá vændisins. Það voru þær
sem vöktu athygli okkar á hvað var í
gangi. Greinin hennar Júlíu er gott
dæmi um það hvað við getum haft
mikil áhrif með því einu að vekja at-
hygli á mikilvægu málefni og efla
þannig umræðu.

Sendifulltrúafundur Evrópusam-
bandsins var haldinn í Toulouse í
Frakklandi í byrjun júlí síðastliðinn.
Fundinum og umgjörð hans verða
gerð ítarleg skil hér í blaðinu. Eitt
langar mig þó að benda sérstaklega á.
Konur voru augljóslega ekki tilbúnar
að spara í starfsumgjörð okkar í því
mæli sem gert var í Toulouse þar sem
t.d. hvorki var aðgangur að interneti
eða möguleikar á ljósritun. Þó var
þetta gert í samræmi við sparnaðartil-
lögur frá landssamböndum sem
bornar voru upp á sendifulltrúafund-
unum í Ljubliana 2004 og Vín 2005.
Þetta leiðir hugann að því hvers verðar
við sjálfar teljum okkur vera og hvernig
við viljum koma öðrum fyrir sjónir.
Auðvitað eigum við eftir sem áður að
fara vel með alla þá fjármuni sem við
ráðstöfum og sjá til þess að þeir nýtist
sem best, sama hvort það er til styrktar
öðrum eða í okkar eigin þágu.

Eins og áður hefur komið fram verður
breytt staðsetning á haustfundinum
okkar.Verður hann að þessu sinni
haldinn að Reykjum í Hrútafirði.
Undanfarin ár hefur verið byggð upp
ákjósanleg ráðstefnu- og fundaaðstaða
þar. Á staðnum er sundlaug, heitir
pottar, byggðasafn og möguleikar til
útivistar, þannig að allir ættu að geta
fundið eitthvað við sitt hæfi. Þar 
munum við einnig breyta aðeins því
formi sem verið hefur á haustfundun-
um og nýta hann til að styrkja okkur
sjálfar með námsskeiði í árangursrík-
um félagsstörfum.Vonandi nýtist
svona námsskeið einnig til að efla
klúbbstarfið enn frekar. Ég hef oft
vikið að því áður hve mikilvægt það er

Soroptimistar skulu beita sér fyrir:
að veita þjónustu í heimabyggð,
heimalandi og á alþjóðavettvangi,
að taka virkan þátt í ákvarðanatöku
hvarvetna í þjóðfélaginu.
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Föstudagur 6. október 2006

19:00- 22:00 Skráning.
Samvera, heilsað upp á systur.

Laugardagur 7. október 2006

08:30 - 09:00 Skráning.
09:00 - 09:15 Forseti setur fundinn.
09:15 - 10:00 Frásögn frá sendifulltrúafundinum í Toulouse.
10:00 - 12:00 „Árangursríkt félagsstarf”

Farið verður yfir hvað þarf til að fundir og 
félagsstörf skili sem mestum árangri og séu um 
leið skemmtileg, hvernig við virkjum félaga, eflum 
samstöðu og liðsheild.

12:00 - 13:00 Hádegisverður.
13:00 - 16:00 „Árangursríkt félagsstarf” framhald.

Hlé

19:00 - Hátíðarkvöldverður og skemmtidagskrá.

Sunnudagur 8. október 2006

10:30 - 12:00 Hópstjórar leiðbeina embættismönnum með 
aðstoð handbóka.

Haustfundur
að Reykjum

í Hrútafirði 6. til 8. október 2006

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

Dagskráin er birt með fyrirvara um breytingar
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Innritun
Setning fundar
Ingibjörg Kjartansdóttir formaður Keflavíkurklúbbsins
bauð systur velkomnar í bundnu máli og fékk gott lófatak.
Sigríður Þórarinsdóttir forseti setti 32. landssambandsfund
með bjölluhljómi en Vigdís Einarsdóttir á upphafsorðin
sem voru í bundnu máli. Sigríður þakkar systrum aðstoð-
ina við undirbúninginn.
Kerti: Sigríður Árnadóttir KEF ( fyrir Alheimssambandið),
Ásta Árnadóttir KEF (fyrir Evrópusambandið), Stella Ol-
sen KEF (fyrir landssambandið), Ingibjörg Kjartansdóttir
KEF (fyrir fundinn okkar). Kveikt var á einu kerti í viðbót
til minningar um Þorbjörgu Magnúsdóttur svæfingalækni
sem lést 24. apríl 2006, 85 ára að aldri, en hún var ein af
stofnendum Soroptimistaklúbbs Reykjavíkur.
Hvatningu og markmið lásu yngstu Soroptimistarnir í
KEF, Drífa Gunnarsdóttir og Melkorka Sigurðardóttir.
Fundur settur ekkert slór.

Kosning í embætti fundarins
Fundarstjóri: Jóhanna Norðfjörð
Fundarritarar: Bryndís Arnardóttir, Ragnheiður 
Gunnbjörnsdóttir
Teljarar: Astrid Gundersen, Guðrún Blöndal
Kjörnefnd: Þóra Kristín Magnúsdóttir, Kristín Norðfjörð,
Hildur Hálfdanardóttir
Nafnakall: Ritari landssambandsins: Ragnheiður
Víglundsdóttir
Fundarstjóri, Jóhanna Norðfjörð, tekur við.

Skýrslur stjórnar
a) Skýrsla forseta: Sigríður Þórarinsdóttir forseti taldi ekki
ástæðu til að endurtaka skýrslu stjórnar sem er í Fregnum
tbl. 79. Hún sagði tíma sinn sem forseta hafa verið góðan
skóla og vonar að systur nýti sér tækifæri til embætta.
Lækka þarf meðalaldur í klúbbunum, fá yngri konur inn
en þær þurfa að geta sinnt klúbbstarfinu með vinnu og
fjölskyldu og gera þarf klúbbstarfið þannig. Dreifa þarf
álaginu og gera starfið meira aðlaðandi en ábyrgðin verð-
ur alltaf okkar allra, leysa þarf verkefnin saman. Breyting-
ar eru þungar í vöfum, erfitt er að breyta gömlum hefðum,
það kostar þolinmæði og vinnu. Skýrslur verkefnastjóra
eru dæmi um að breytingar eru að eiga sér stað.
Sigríður áréttaði breyttan fundarstað haustfundar, hann
verður að Reykjum í Hrútafirði. Minntist Sigríður á þátt-
töku okkar í 16 daga átakinu gegn kynbundnu ofbeldi
undir stjórn UNIFEM á Íslandi. Telur hún að samskipti
okkar við hin Norðurlöndin séu góð og að sænskir og
norskir Soroptimistar hafi unnið mikið og gott starf gegn
mansali. Þakkar hún í því sambandi Júlíu Björnsdóttur
verkefnastjóra fyrir grein um vændi tengt HM í fótbolta en
greinin, sem birtist í tveimur dagblöðum, hefur vakið tölu-
verða athygli.

Landssambandsfundur
í Keflavík

29. apríl 2006

Grískar konur unnu bók um börn og ofbeldi. Gaman væri
að athuga hvort hægt sé að þýða hana yfir á íslensku. Bók-
in er ætluð til að kenna börnum viðbrögð við ofbeldi t.d. ef
einhver í bekknum verður fyrir ofbeldi m.a. heimafyrir.
Verkefni landssambandsins var gerð friðarkorta. Hannaðar
og prentaðar voru tvær stærðir sem allir klúbbar geta selt
og notað ágóðan í friðarverkefni sín. Prentuð voru 10.000
kort af hvorri stærð. Christopher Lund gaf myndina sem
er af fjörugrjóti, Sigríður Líba, Reykjavíkurklúbbi, hannaði
útlitið og Vígdís Einarsdóttir, Bakka- og Seljaklúbbi, samdi
ljóð sem prýðir kortið og eykur gildi þess. Fá þau öll bestu
þakkir fyrir sitt framlag.
Sigríður minnir á að steinn er ekki bara steinn, hann er
sandur í skó, vala í fjöru, drangur í sjó. Að lokum les 
Sigríður Steinljóð eftir Gest Þorgrímsson

Grjót er ekki bara grjót
Grjót er sandur í skó
vala í lófa
steinn í götu
klettur á nöf
drangur í sjó.

Allt þetta grjót er 
og þau hughrif sem það leysir úr læðingi
er sýn mín á nýjan veruleika.
Ég reyni að birta þann galdur
sem í steininum býr
og vekja með því nýja forvitni
þeirra sem vildu slást í för.

b) Sendifulltrúar
Kristín Sjöfn Helgadóttir: Forseti SI leggur árlega fram
beiðni til systra um að neita sér um munað einn dag og
gefa andvirðið í sérstakt verkefni.Verkefnið er kennt við
10. desember alþjóðadag Soroptimista og mannréttinda-
dag SÞ. Hjá okkur er framlag til verkefnisins fast inn í 
árgjöldunum okkar 500 kr.
Árið 2002 var verkefnið stuðningur við alnæmissmitaðar
konur í Úkraínu. Sjóðnum var ráðstafað til kvenna í brýnni
neyð í Paraguay 2003 og heimili fyrir götubörn í Ho Chi
Minh í Víetnam hlaut styrkinn 2004. Árið 2005 var fénu sem
safnaðist varið til kaupa á flugnanetum handa konum og
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börnum í Zé í Benín, til stuðnings baráttunni við malaríu.
Fjallað var um húsfélag Hamraborgar, en húsið hefur stað-
ið opið um nætur og voru konur beðnar um að gæta þess
að læsa þegar farið er.

Ingunn Sigurðardóttir: Friðarmaraþon verður haldið í
annað sinn í Kigali í Rúanda þann 14. maí 2006. Ingunn
sagði tilgang verkefnisins vera að stuðla að menntun til
friðar. 13 af 16 klúbbum á Íslandi styrktu verkefnið og var
framlag íslenskra Soroptimista 1/3 af því sem Evrópusam-
bandið hafði sett sér sem markmið. Íslensku klúbbarnir
styrktu verkefnið með 276.070 kr. fyrir 316 börn.Yfir 200
börn skrifuðu kort, alls 226 friðarkveðjur. Börnin lögðu
mikla vinnu í hvert kort en ein 9 ára stúlka frá Húsavík
sendi alls 19. Sýnd voru sýnishorn af kortunum sem ís-
lenskir grunnskólanemendur höfðu sent til barnanna í
Rúanda. Friðarvilji fékk útrás hjá þátttakendum og biður
Ingunn um kveðjur og þakkir til allra kennara og nem-
enda, fjölskyldna og systra fyrir þetta mikla framlag. Börn-
in sem gerðu kortin fengu í staðinn fróðleik um Afríku,
innsýn í önnur tungumál en þau skrifuðu á a.m.k. 4
tungumálum, æfingu í bréfaskrifum og skilning á aðstæð-
um í Afríku.Við getum verið afar stoltar af vinnu okkar.
Hollenskar systur sendu kveðju og þökkuðu fyrir framlag
okkar. Ingunn sýndi myndir frá frágangi bakpokanna í
Hollandi og las þakkir þaðan.

c) Gjaldkeri: Margrét Helgadóttir,
Vonaði að systur hefðu kynnt sér reikningana og sleppti að
lesa hvern lið fyrir sig. Tiltók þó einstaka atriði eins og
endurgreiðslu, gengisbreytingar o.fl. Hún sagði stöðuna
líta vel út. Á systrasjóði var engin hreyfing þar sem engin
sótti um. Úr ferðasjóði var greitt til Rúanda- og Vínarfarar.

Umræður og atkvæðagreiðsla um skýrslur stjórnar og
sendifulltrúa:
Athugasemd kom frá Kristínu Einarsdóttur um að ekki
kæmi fram í reikningum að Hamraborgin er orðin 
skuldlaus, þökk sé Margréti Helgadóttur.
Samþykkt samhljóða með grænum spjöldum.

Skýrslur fastanefnda:
a) Laganefnd: Esther Hermannsdóttir í forföllum Salóme
Þorkelsdóttur.
Esther sagði það ekki auðvelt að fara í hennar spor. Eng-
inn formlegur fundur var á árinu en nefndin hafði tölvu-
samskipti. Frekari upplýsingar eru í marsblaði Fregna tbl.
79. Þakkaði hún fyrir sig.

b) Útbreiðslunefnd: Margrét Rögnvaldsdóttir 
Segir að markmiðin séu fleiri en að stofna nýja klúbba.
Það eru 477 Soroptimistasystur á Íslandi í dag í 16 klúbb-
um og fylgst er með mætingum systra og aldursdreifingu.
Formönnum verða send bréf varðandi fjölgun systra, eftir
starfssviðum og huga þarf að því hvað má betur fara í

innra starfi hvers klúbbs. Það þarf að fá inn fleiri konur úr
fleiri starfsgreinum, meiri reynsla, virkara starf. Slök mæt-
ing virðist vera víða og þarf því að huga að innra starfi.

c) Fjárhagsnefnd: Kristjana Jónsdóttir.
Fjárhagsáætlunin er í Fregnum tbl. 79. Engar athugasemd-
ir bárust, 500 kr. hækkun á árgjöldum þetta árið. Hvað
erum við tilbúnar til að hækka mikið? Viljum við skoða
betur hvernig við verjum fjármunum okkar? Segir Krist-
jana að ýmislegt sé hægt að gera, spurning hvað við vilj-
um. Skoðað var hvort þörf er á að gefa út nafnalista á
hverju ári. Er nóg að gera það annaðhvort ár? Mikið ferða-
ár er framundan og hvetur hún stjórn sambandsins til að
halda vel á málum. Kristjana las upp fleyg orð Svövu
Grönnfeld: „Gleymdu aldrei hvaðan þú kemur og hvað
það var sem kom þér þangað sem þú ert í dag“.

Skýrslur verkefnastjóra
a) Alþjóðleg vinátta og skilningur: Ragnheiður 
Stefánsdóttir.
Sagði frá því að Yoko Ono kom til landsins með friðarskila-
boð og sagði okkur einnig geta gert það sama. Í gegnum
aldirnar hefur það verið sómi okkar að taka á móti gestum
og hafa klúbbarnir tekið þátt í að bjóða erlenda gesti vel-
komna.“Open heart, open door” er enn í gangi hjá 800
klúbbum í 54 löndum og hafa 3 systur hér á Íslandi verið í
tengslum við verkefnið að skiptast á húsnæði og boðist til
að taka gesti. Skipti hafa einnig verið fyrir unglinga en þar
verður gesturinn að hafa samband sjálfur.
Ragnheiður sagði frá Glasgow 2007 og veglegum verð-
launum sem verða veitt fyrir friðarverkefni þar.

b) Efnahags og félagsleg þróun: Júlía Björnsdóttir.
Fyrirlestur Júlíu er í heild sinni á bls. 10-11.

c) Heilbrigðismál: Laufey Baldursdóttir.
Áður en Laufey tók til máls stóðu systur upp og komu
blóðinu á hreyfingu undir stjórn Sigríðar forseta. Laufey
hóf mál sitt á vangaveltum um hver arfleifð okkar væri í
heilsugæslumálum og kom skemmtilega inn á Halldóru í
Víga Glúmssögu. Það er sammannlegt að í stríði fara hinir
óbreyttu að aðstoða við umönnun og varð það til þess að
lagður var grunnur að sjálfboðastarfi Rauða krossins og
Rauða hálfmánans. Leit mannsins að betra lífi hófst með
fyrsta manninum.Velmegandi þjóðir hafa leitað aftur til
náttúrunnar og alþýðulækningar viðgangast í mörgum
þjóðfélögum.

d) Mannréttindi og staða konunnar: Hildur Hálfdanar-
dóttir flutti erindi  Margrétar Loftsdóttur.
Mansal, vændi, áreitni og ofbeldi var umræðuefnið.
Staðreyndin er sú að nútíma þrælahald er til staðar, ungar
konur frá austur Evrópu eru fluttar milli landa undir 
mismunandi yfirskini og kemur það vissulega við okkur
íslenskar konur. HM í Þýskalandi býður upp á nýbyggð
vændishús, hver vill njóta þessarar þjónustu? Við verðum
að sameinast um að vinna að jákvæðri lausn þessara mála.
Við getum vakið athygli, gefið út bæklinga, skólar tekið
þetta fyrir og félagsmiðstöðvar.Vera á verði gagnvart man-
sali í öllum löndum Evrópu, líffærasölu og barnavændi.
Tveggja ára verkefni SI/E er konur vinna að friði út frá
eigin menningararfleifð á sviði þekkingar, menningar, tón-
listar og hefða.

e) Mennta og menningarmál: Guðrún Erla Björgvinsdóttir
flutti erindi Rannveigar Thoroddsen.
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Hún sagði menningararfleifð nýtast okkur til að stuðla að
friði. Hvernig er það hægt, leiðir það ekki af sér þjóð-
rembu, var allt það sem var arískt það eina rétta og ekkert
annað. Guðrún sagði það að þekkja arfleifð sína og ann-
arra, koma í veg fyrir fordóma milli menningarheima, og
að það sem við þekkjum, viljum við halda í. Hvernig Ís-
lendingar sameinast gjarnan í útlöndum er gott dæmi og
verðum við að bera virðingu fyrir arfleifð okkar og ann-
arra, njóta þannig þeirrar fjölbreytni sem fjölmenningar-
legt samfélag hefur uppá að bjóða. Muna að okkar sjónar-
mið eru ekki þau einu réttu, til eru mismunandi leiðir að
sama markmiðinu. Listviðburðir geta vakið löngun til að
kynnast siðum og venjum betur. Það sama á við um ung-
mennasamskipti, tungumál og tölvunám. Að þekkja
tungumálið sitt til að geta fært þann orðaforða yfir á
annað tungumál er mikilvægt. Fögnum fjölbreytilegu
mannlífi og kynnumst fólki frá öðrum þjóðum. Þær
Soroptimistasystur fyrir austan gerðu það, en klúbburinn
kom á samskiptum við konur á Kárahnjúkum og eiga þær
það sameiginlegt að vera stoltar af sínum uppruna.

f) Umhverfismál: Hiltrud Hildur Guðmundsson.
Soroptimistasystur gróðursetja í Heiðmerkurlundi 8. júní
nk. kl. 19. Talaði Hiltrud um skilgreiningu á gróðurfari Ís-
lands, hvernig landið varð eins og það er í dag. Skógar
bæta gæði landsins og með hverri plöntu batnar ástandið.
Margar plöntur þarf til að eyða mengun bifreiða. Það er
okkar að græða landið grænum skógi, hann eyðir ekki 
aðeins mengun heldur bætir hugann.
Ólína Jónsdóttir las ljóð eftir Vigdísi Einarsdóttur 
„Mér datt það í hug“.

Skýrslur annarra embættismanna
a) Ritstjóri Fregna: Hafdís Karlsdóttir.
Þakkaði verkefnastjórum fyrir skemmtilegar skýrslur.
Huga þarf að klúbbum og segir hækkaðan meðalaldur
bera merki um þroskaðan klúbb og er það af hinu góða,
en yngri konur þurfi að koma inn til að viðhalda klúbbun-
um. Ritnefnd á eftir að gefa út eitt blað þetta árið en það
koma út þrjú blöð á ári. Bakka- og Seljaklúbburinn tekur
við ritstjórn og útgáfu Fregna 1. október. Hún vill frekar
efla blaðið en að draga úr útgáfunni og hvetur klúbba til
að taka ritstjórnina að sér því starfið sé bæði fræðandi og
skemmtilegt.

Hádegishlé: Glæsilegar veitingar að venju.

b) Sjóðanefnd: Margrét Helgadóttir.
Umsjón með systrasjóði sem er neyðarsjóður til systra.
Engin sótti um styrk og skýrslan auð.

c) Skólastyrkjanefnd: Ingibjörg Benediktsdóttir.
Hefur mál sitt á því að þakka þessa yndislegu samveru og
góðar ræður. Hún segir markmiðið vera að efla menntun
kvenna innan lands sem utan. Í ár bárust nokkrar 
umsóknir og voru tvær sendar til skólastyrkjanefndar 
Evrópusambandsins. Íslenskar konur hafa fengið styrki
undanfarin ár.

d)Heimasíðan: Halla Björg Baldursdóttir ekki mætt.

e) Nafnalistinn: Sigríður Þórarinsdóttir í forföllum Sigríðar
Ágústsdóttur.
Sigríður Á sendir bestu kveðjur og minnir á að breytingar
á embættismannalistum klúbba þarf að senda inn fyrir 15.
maí 2006 og að best er að nota til þess eyðublöðin á net-

inu. Einnig mikilvægt að systur tilkynni jafnóðum breyt-
ingar á heimilis- og netföngum.

f) Hamraborg 10: Margrét Helgadóttir.
Hún segir nýtinguna á húsnæðinu ekki eins góða og und-
anfarin ár. Fram kemur í gestabókinni að landssambandið
hefur haldið 6 fundi og 4 gistinætur eru skráðar. Húsnæð-
ið er 10 ára í ár og verður skuldlaust 1. maí 2006. Skrif-
stofubúnaði hefur verið haldið við og bætt hefur verið við
geymsluskápum. Nú á 10 ára afmælinu þarf að taka til,
þvo glugga og taka allt í gegn og eru systur beðnar að 
aðstoða við verkið.

g) PI: Ásgerður Kjartansdóttir.
Project Independence - Konur í kjölfar stríðs. Markmið
starfsins er að vekja athygli á stöðu kvenna í stríði. 875.000
kr. hafa safnast hér til verksins. Stuðningur okkar hefur
ekki aðeins verið fjárhagslegur heldur eru bréfaskriftir
einnig stór þáttur.Við höfum verið í bréfaskriftum sem
hafa gengið vel, en konur úr 10 klúbbum hér skrifa 19
konum í Afganistan. Þær eru flestar ekkjur með mörg
börn á framfæri. Þær fá hagnýta þjálfun s.s. mannréttinda-
fræðslu, leiðtogaþjálfun, þeim er kennt hlutverk kvenna
samkvæmt íslamskri trú, matargerð, handverk o.fl. Fram-
leiðslan er síðan seld. Fræðsla er nauðsynleg um heil-
brigðismál, mennta þarf yfirsetukonur en þar nær fjórði
hver nýburi ekki fjögurra mánaða aldri. Fá tæki og tól eru
til fæðingahjálpar þar. Mæðrahjálpin er mikilvæg, en
konur höfðu mjög takmarkaðan aðgang að heilsugæslu.
Þær eru mjög þakklátar fyrir menntun sína og að geta
orðið að liði í sínu samfélagi og byggt upp sjálfsmynd sína.
Ásgerður las átakamikið bréf sem hún hafði fengið frá
sinni konu.

h) Skýrsla upplýsingafulltrúa: Kristín Einarsdóttir.
Segir frá sínum stuðningi við konur í Afganistan og bendir
á bækur til að lesa, Bóksalinn í Kabúl og Flugdreka-
hlauparinn. Þar kemur fram ýmislegt sem eflir skilning
okkar á öðrum samfélögum. Fréttir af íslenskum
Soroptimistum voru miklar á sl. ári. Má þar helst nefna
Rúandahlaupið og framlag systra í Soroptimistaklúbbi
Austurlands. Kristín segir sögu íslenskra Soroptimista
vera merkilega og að við verðum að leggja okkur fram um
að skrá hana nákvæmlega og rétt því erfitt getur verið að
nálgast nákvæmar eldri upplýsingar.

Umræður og atkvæðagreiðsla um skýrslur hér að ofan.
Konum boðið að taka til máls.
Sigríður forseti: Þakkar öllum embættismönnum fyrir vel
unnar skýrslur og vonar að klúbbar geti fundið þar ýmis-
legt sem hægt er að nýta til áframhaldandi friðarvinnu.
Sigríður fór yfir megininntak flestra skýrslna og sagði þar
mjög margt gott, bætti við nokkrum góðum hugmyndum.
Nafnalistar eru nauðsynlegir og hún vill að skýrslur birtist
í Fregnum.
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Kristjana E. Jónsdóttir: Ítrekar breytingahugmyndir sínar
varðandi nafnalista og spyr hvort hægt sé að þjappa efn-
inu saman. Ungar konur og menn kunna ef til vill ekki
gömlu dyggðirnar, matseld og fl. Einbeita okkur að því að
kenna ungmennunum.

Kristín Arnalds: Umræða um menningararfleifð, segir frá
merkilegri ráðstefnu af tilefni þess að 500 ár eru frá því að
fyrsti skólinn var stofnaður á Hólum í Hjaltadal. Þar kom
fram að á Sturlungaöld áttu Íslendingar lítið af vopnum en
voru snillingar í grjótkasti.Við erum öll komin af Jóni Ara-
syni allir eiga rætur sínar til Hóla sagði Kristín. Guðbrand-
ur Þorláksson átti dótturina Halldóru en hún er grafin í
Hólakirkju, eina konan sem er grafin þar. Hún réði mestu
á Hólum, en þegar kirkjan eyðilagðist átti hún mestan þátt
í að byggja hana upp.

Hafdís Karlsdóttir: Minnir á að senda breytt heimilisföng
strax til „nafnalistakonu” svo Fregnir berist á rétt heimilis-
fang. Hafdís segir fróðlegt að heyra að fornmenn hafi notað
grjótið sem vopn í grjótkasti, en við ætlum að nota það í
friðsamlegri tilgangi sem prýði á friðarkorti Soroptimista.

Kristjana Björnsdóttir: Þakkar góðan dag og segir þó að
veðrið hafa verið gott fyrir austan þá sé hér inni hlýrra.

Stjórnarkjör:
Gjaldkeri: Elsa Hákonardóttir
2.Varaforseti: Kristín Sjöfn Helgadóttir
Sendifulltrúi: Margrét Arnórsdóttir 
Varasendifulltrúar: Hrafnhildur Sigurðardóttir,
Ragnheiður Stefánsdóttir 
Laganefnd: Erla S. Árnadóttir 
Útbreiðslunefnd: Hildur Hálfdanardóttir, Helga 
Sigurbjörnsdóttir 
Fjárhagsnefnd: Margrét Helgadóttir, Margrét 
Guðjónsdóttir

Kosning verkefnastjóra:
Alþjóðleg vinátta og skilningur: Hansína Traustadóttir
Efnahags- og félagsleg þróun: Arnbjörg Sveinsdóttir
Mannréttindi og staða konunnar: Dagrún Þórðardóttir
Mennta- og menningarmál: Rannveig Thoroddsen

Önnur embætti:
Ritstjórn Fregna: 5 konur í Bakka- og Seljaklúbbi
Sjóðanefnd: Helga Gunnlaugsdóttir
Endurskoðandi: Mjöll Flosadóttir
Umsjón með vefsíðu: Halla Björg Baldursdóttir
Umsjón með Hamraborg: Margrét Helgadóttir

Mál sem stjórnin leggur fram
a) Tillögur um laga og reglugerðarbreytingar:
Margrét Helgadóttir kynnti breytingatillögurnar um 
ferðakostnað.

Sigríður Valgeirs spyr: Er til siðs að hafa nefnd til að 
samþykkja nýja systur?
Margrét svarar: Áður en kona er borin upp er starfsgreina-
nefnd búin að gera bakgrunnskönnun.
Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir: Gerir grein fyrir atkvæði
sínu. Akureyrarsystur voru sammála um að ef á að breyta
ferðastyrkjum eigi það að vera landsbyggðarsystrum til
góðs. Ekki er tímabært að landsbyggðin fari að greiða
hærri ferðakostnað og hvetur systur til að fella breytinga-
tillöguna.
Kristín Norðfjörð: Á móti lækkun ferðastyrkja.
Sigríður forseti: Segir ástæðu tillögunnar vera þá að 
gjaldið sé of hátt miðað við útlagðan kostnað, 40% af 
kílómetragjaldi dugir vel fyrir útlögðum kostnaði.
Ingibjörg Sigfúsdóttir: Mótmælir breytingatillögunni.
Kristjana Björnsdóttir: Mótmælir breytingatillögunni, af
hörku!
Margrét Helgadóttir: Segir kostnað oft vera minni fyrir
flug en bíl, leggur til að konur fljúgi. Gerir grein fyrir þeim
samanburði.
Kristjana Björnsdóttir: Svarar fyrir landsbyggðina og segir
systur muna um þess lækkun.
Lilja Sörladóttir: Vissi ekki um það að hún gæti farið fram
á endurgreiddan ferðakostnað og spyr hvort systur séu
virkilega að misnota aðstöðu sína og hvort hægt sé að fá
ferðakostnað milli Reykjavíkur og Keflavíkur?
Margrét Helgadóttir: Segir konur geta fengið ferðastyrk
frá Reykjavík til Keflavíkur og segir já, aðstaðan hafi verið
misnotuð.
Kristín Arnalds: Samþykkir breytingar og finnst umræður
leiðinlegar og ekki vera samboðnar systrum.
Steinunn Einarsdóttir: Segir að athuga þurfi eitt og annað
í þessu sambandi og að skoða þurfi mál hvers og eins og
það hljóti að vera hægt að gera þetta á sanngjarnan hátt.
Laufey Baldursdóttir: Við hugsum allar þannig að ferða-
kostnaður sé sem hagstæðastur. Þetta er hreinlega 
prinsipp mál og það á ekki að ganga út frá því að við 
séum allar jafn vel stæðar og þurfum ekki að rukka.
Þorfinna Lýdía Jósafatsdóttir: Er sannfærð um að konur
séu ekki að rukka annað en það sem þær eigi rétt á, þær
noti hagstæðustu gistiaðstöðu, kjósi því að fella tillöguna
og spara kannski í einhverju öðru.
Hafdís Karlsdóttir: Segist hafa hvatt konur til að taka þátt í
stjórn landssambandsins og finnst því að auðvelda eigi
konum að ferðast á milli staða, en systur verða að gera sér
grein fyrir að verði tillagan felld verða klúbbgjöld hækkuð
til að mæta kostnaði. Hún leggur til að tillagan verði felld.
Guðrún Snæbjörnsdóttir: Treystir stjórninni og telur þær
hafa unnið sína vinnu vel og segist vera samþykk báðum
tillögunum en að sinn klúbbur hafi ákveðið að vera með
tillögubreytingum.
Steinunn Einarsdóttir: Talað er um að gera það sem er
hagkvæmast, henni finnst hagkvæmast að vera á Saga
Class.
Margrét Helgadóttir: Eftir að umræðan fór af stað í fyrra
um þetta misnotkunarmál hefur aðeins komið 1 reikn-
ingur skv. kílómetragjaldi.
Jóhanna Kristinsdóttir: Er upphæðin gefin upp til skatts? 
Svar, Margrét: Nei, ekki gefin upp.
Breytingartillögur við reglugerð landssambandslaga 
bornar upp til atkvæða 29 greidd atkvæði.
8. gr. l. 8:- samþykkt
13. gr. l. 1a: - samþykkt
1b: - samþykkir voru 15, á móti voru 14, 2/3 þarf til 
samþykktar svo tillagan var felld.

Breytingatillaga við reglugerð klúbblaga 2 gr - liður 3
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Mjöll Flosadóttir: Er spurning hvort viðmið sé klúbbfund-
ardagur ef systir er ekki mætt og ekki er hægt að ná í hana
í tæka tíð.
Sigríður forseti: Segir aðstæður aðrar og auðveldara sé að
ná í konur í dag en áður, tæknilega séð.
Hildur Hálfdanardóttir: Segir þessu hafa verið breytt úr 14
í 30 daga fyrir ca. 10 árum því 14 dagar þótti ekki nægur
tími.

Breytingartillaga borin upp.
2 gr - liður 3: samþykkt.
Systrum kynntar símleiðis eða bréflega, ekki í tölvupósti
-Samþykkt nánast einróma

b) Fjárhagsáætlun, engar umræður urðu því var hún borin
upp og samþykkt einróma

Landssambandsfundur 2007
Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir. Á næst ári verður Akureyr-
arklúbburinn 25 ára og fundurinn verður haldinn á Akur-
eyri þann 28. apríl 2007.Við hlökkum til að sjá ykkur og
gott er að huga snemma að gistingu og jafnvel að skoða
hvað er í boði á svæðinu.

Önnur mál
Sigríður Þ. sagði friðarkortin vera til sölu hér á fundinum
og að Ragnheiður Víglundsdóttir sjái um að taka pantanir
og útbúa og afhenda í Hamraborg. Kortanefndin er með
viðmiðunarverð, minni kort 100 kr. og stærri 200 kr.
Klúbbar ráða verðinu, þetta sé aðeins til viðmiðunar.

Kristín Sjöfn Helgadóttir. Heimsþing SI 2007 verður haldið
29. júlí - 2. ágúst í Glasgow, upplýsingar höfðu ekki borist
frá Skotlandi fyrir fundinn.Von á frekari upplýsingum í
júlí næstkomandi. Formenn geri könnun á því hvaða 
systur hafa hugsað sér að fara og senda í tölvupósti til
Kristínar. Hvetur systur til að bjóða sig fram í stjórn 
landssambandsins og segir þetta vera svo skemmtilegt og
ekkert annað. Látið ekki forseta á næsta ári þurfa að biðja
konur um að koma í stjórn, að lokum þakkar hún mælend-
um dagsins.

Guðrún Blöndal.Verkefni klúbbs hennar er vinkvenna-
kvöld, vinkonum, dætrum, mæðrum, ömmum hefur verið
boðið á skemmtikvöld á vægu verði. Fyrir kvöldið hefur
verið búið að ákveða hvaða verkefni á að styðja. Þetta 
hefur gefist vel og eru þær nú að safna fyrir Leitarstöð
Krabbameinsfélagsins. Hvetur aðra klúbba til að gera hið
sama.

Ingunn Sigurðardóttir. Soroptimistaklúbbur Árbæjar átti
50 bláa boli með Soroptimistamerkinu og ákváðu þær að
nýta þá til hagsbóta fyrir afrískar konur. Bolunum verður

komið til Afríku í gegnum hollenska Soroptimista og 
systur þar dreifa bolunum í töskur sínar til að losna við
sendingarkostnað. Þessir bolir verða afhentir nýstofnuðum
klúbbi í Kigalí. Klappað var fyrir Guðrúnu og systrum
hennar í Árbæjarklúbbi. Ingunn sagði einnig frá Ásdísi
Guðmundsdóttur Skagafirði sem fékk námsstyrk frá 
Evrópusambandinu en hún er í Barcelona við nám. Ásdís
færði Soroptimistaklúbbi Barcelona geisladisk með ís-
lenska þjóðsöngnum, ásamt nótum og texta að gjöf frá 
íslenskum Soroptimistum. Söfnun á þjóðsöngvum er hluti
af verkefni þeirra tengdu „Women building peace“.

Sigríður forseti. Leggur fram tillögu og tengir hana grein
Júlíu um mansal á HM í Þýskalandi. Hún leggur til að yfir-
lýsing komi frá fundinum sem verði lögð fram í móttök-
unni í Duus húsi en þar verða blaðamenn staddir.

Kristín Einarsdóttir. Er varafulltrúi og situr fundinn í stað
systur sem er að ljúka doktorsnámi. Hvetur til að við 
förum allar til Skotlands 2007.

Kristjana Björnsdóttir. Talaði um nafnspjöldin, skilja þau
eftir og endurnýta.

Edda Jóhannsdóttir 1. varaforseti. Þakkar samstarfið við
verkefnastjóra sem hún hefur unnið með og segir sig 
hlakka til að vinna með þeim sem koma í staðinn. Lýsir
einnig yfir ánægju sinni með kortin.

Guðrún Jónsdóttir formaður undirbúningsnefndar. Segir
rútuna fara frá Stapa kl.16:30 að Duus húsi þar sem bæjar-
stjóri er með móttöku og býður veitingar. Einnig er von á
leynigestum. Í Duushúsi er bátasýning, poppsýning og
færeysk sýning.

Sigríður forseti: Þakkar Jóhönnu fyrir góða fundarstjórn,
þakkar embættismönnum sem láta af störfum og kallar
þær til sín, þakkar þeim innilega fyrir með smá glaðningi,
Soroptimistasvuntum, upprúlluðum bundnum með gyllt-
um borða. Þakkar einnig nefndarmönnum sem láta af
störfum. Þetta er seinni landssambandsfundur í hennar
forsetatíð. Einnig kallar hún til sín Ásgerði Kjartansdóttur
verðandi forseta, setur forsetakeðjuna um háls hennar og
afhentir henni sögu keðjunnar með. Ásgerður segir mik-
inn heiður fyrir sig að feta í fótspor svo margra. Segir hún
vef sambandsins vera barn síns tíma og verði að bæta sem
og kynningarefni um samtökin.Varpar hún fram hugmynd
um að landssambandið veiti viðurkenningu annað hvert
ár þeim klúbbi sem skarar fram úr. Norrænir vinadagar
verða haldnir á Íslandi í júní 2008 og eru þetta viðfangs-
efni sem hún segir að séu framundan. Að lokum las hún
ljóðið um vináttu og þakkar fyrir góð erindi í dag.

Sigríður forseti: Les fréttatilkynningu sem fundurinn sam-
þykkti, varðandi mansal á HM í knattspyrnu í Þýskalandi.
Landssambandsfundur Soroptimista á Íslandi haldinn í Stapa í
Reykjanesbæ 29. apríl 2006 fordæmir allt mansal, sérstaklega í
tengslum við HM í knattspyrnu í Þýskalandi sumarið 2006.
Soroptimistar vinna að mannréttindum og einkum að því að
auka mannréttindi kvenna.

Hún þakkar öllum þeim sem komu að undirbúningi og
skipulagi fundarins.
Margrét Helgadóttir færir Sigríði forseta gjöf fyrir vel 
unnin störf, styttu frá Afríku.
Konur stóðu upp eftir langa fundarsetu og héldu út í sól-
ina, fyrst í móttöku hjá bæjarstjóra og síðan inn í kvöld-
fagnaðinn.

Ritarar
Bryndís Arnardóttir  og Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir
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Erindi Júlíu Björnsdóttur
verkefnastjóra Efnahags- og félagslegrar þróunar hjá landssambandinu, 

flutt á landssambandsfundi 29. apríl sl.

Markmið friðarverkefnis Monique
Rivière er að þróa vinnu í þágu friðar
og friðarmenningar og byggja hana á
menningararfleifð okkar.

Um það ætla ég að hugleiða í þessu
erindi.

Skilgreining Sameinuðu þjóðanna á
friðarmenningu er svohljóðandi:  
Það gildismat, viðmót, framkoma og
lifnaðarhættir sem hafna ofbeldi og
koma í veg fyrir átök, með því að leita
að rótum vandans og leysa hann með
samræðum og samningum milli ein-
staklinga, hópa og þjóða.

Þetta eru stór orð og til þess að þau
megi verða að veruleika er nauðsyn-
legt að bera virðingu fyrir öðrum
þjóðum og menningu þeirra  eins og
trúarbrögðum og lifnaðarháttum. Er
það á valdi manneskjunnar?
Skoðum aðeins menningararf okkar
og annarra þjóða. Hvaða bakgrunn
höfum við? Hvað er það sem hefur
mótað fólk í gegnum aldirnar og gert
þjóð að þjóð? Hversvegna virðist sem
umburðarlyndi og virðing fyrir
mannslífum hafi farið halloka fyrir
græðgi og fordómum? 
Hvað þurfum við að hafa að leiðar-
ljósi þegar við kynnumst nýjum
menningarheimum? Ef til vill fyrst og
fremst skilning, virðingu og kærleika.
Ef við þekkjum eigin bakgrunn, ber-
um virðingu fyrir menningu okkar og
flytjum hana á milli kynslóða, þá ættu
líkur að aukast á að við höfum skiln-
ing á og berum virðingu fyrir menn-
ingu annarra þjóða. Það ætti að leiða
til bættra samskipta og auka von um
frið á milli fólks sem byggir ólíka
menningarheima.

„Að fortíð skal hyggja, ef frumlegt
skal byggja, án fræðslu þess liðna sést
ei, hvað er nýtt” en svo segir Einar
Benediktsson í kvæði sínu „Alda-
mót”.
Byrjum á því að skoða okkur hér á Ís-
landi. Hvað hefur gert okkur að þjóð?
Skoðum bakgrunn okkar. Þessar
djúpu rætur í þjóðarsálinni. Hvernig
forfeður okkar strituðu fyrir nauð-
þurftum, til þess að hafa í sig og á í
okkar harðbýla landi þar sem lífsbar-
áttan var oft upp á líf og dauða.

Húsakynnin voru torfbæir, kaldir,
þröngir, illa lýstir og rakir. Fólkið 
sinnti sínu daglega amstri í baðstof-
unni, þar sem það gekk svo til hvílu
að loknum vinnudegi. Þjóðin var háð
duttlungum náttúrunnar og fátt um
bjargir ef eitthvað bar útaf. Daglegt líf
var óslitin barátta til að lifa af og sjá
sér og sínum farborða.Við þessar 
aðstæður unnu formæður okkar.
Við skulum minnast fyrstu húsfreyju
landsins. Hún var ófrjáls kona,
ambátt. Hún var húsfreyja í Náttfara-
vík við Skjálfandaflóa en nafns 
hennar er hvergi getið í gullaldar-
bókmenntunum.
Húsfreyjur fyrri tíma voru einskonar
stjórnendur í fyrirtæki og framleið-
endur. Þær framleiddu sjálfar það
sem fjölskyldan þeirra þarfnaðist til
matar og klæða. Heimilin voru að
miklu leyti sjálfum sér nóg. Þá var allt
það unnið heima sem nú er orðið að
sérstökum atvinnugreinum. Ætlast
var til að konur kenndu börnum
sínum hvort heldur var verklega iðju
eða bóklegan lærdóm og dætrum
sínum hannyrðir, væru þær svo
heppnar að hafa einhverju að miðla.
Talað var um að Íslendingar væru
óþrifnir. Hvaða aðstæður voru til
þrifa, þar sem var ekki rennandi vatn,
og þar sem sápa var óþekkt fyrirbæri
meðal almennings allt til ársins 1750?

Þetta var örlítið um rætur okkar Ís-
lendinga, en hvernig var þessu háttað
í öðrum löndum?

Þegar ég nálgast menningu annarra
landa langar mig að byrja á að fara
með þrjú erindi úr „Ljóði um unga
konu frá Súdan”, eftir  Tómas Guð-
mundsson.

Það er afríkanskt myrkur í æðum hennar,
sem órótt og niðandi rennur,
og göldróttur eldur í augum hennar,
sem ýmist dvín eða brennur.
Því gamall frumskógur sunnan úr Súdan
sefur í hennar barmi,
og andvirði sextíu svartra þræla
sindrar á dökkum armi.

Þá minnist hún ennþá ömmu sinnar 
og afa. Það var nú maður!
Enginn höfðingi í sjálfri Súdan
var svipað því útflúraður.
Með hring í nefi en nakinn að mestu 
á næturnar gekk hann á veiðar,
og át það úr hnefa, sem annarsstaðar
er ætlað til hnífs og skeiðar.

Og meðan kvöldljósin kynjabirtu
um kristal og silki hlóðu, og naktir armar
og hrjúfir hljómar hverfðust í glitrandi
móðu,mér dvaldist við hennar dökku 
fegurð.
Samt dáðist ég enn meir að hinu,
hve hjörtu mannanna svipar saman
í Súdan og Grímsnesinu.

Tómas Guðmundsson

Förum nú frá Afríku  yfir Rauðahafið
til Arabalanda en þar mótar íslömsk
trú mannlífið og ströng verkaskipting
ríkir meðal kynjanna. Ævafornar
erfðavenjur voru ríkjandi sem hindr-
uðu að konur fengju aukið frelsi.
Múslimakonur í Saudi Arabíu þurftu,
og þurfa enn, að hylja andlit sín til
þess að forðast ofsóknir strangtrúar-
manna.

Samkvæmt heimildum er landrými
Arabísku furstadæmanna um 97%
eyðimörk. Það segir ákveðna sögu.
Þar hafa menn lifað við erfiðar að-
stæður. Glóandi hitar, þurrkar og
stormar hafa sett svip sinn á lífið og
endalaus valdabarátta og landamæra-
deilur með tilheyrandi styrjöldum á
milli konungsvelda, ættbálka og 
trúarhópa.

Í mannkynssögunni má lesa hvernig
aðstæður fólks, trúarlíf og allir lifnað-
arhættir hafa mótað nútímann. Við
þurfum að setja okkur inn í þessa
hluti, hlusta á það sem við heyrum í
kringum okkur, skilja og virða vænt-
ingar fólks til að lifa við mannsæm-
andi aðstæður.
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Í ljóði eftir Einar Benediktsson segir: 
„Vort líf vort stríð ber allt að einum
brunni, öll eilíf þrá, hún talar sama
munni”.
Mismunandi aðstæður eða trúar-
brögð segja ekki nema hálfa söguna.
Allt líf okkar mannanna hvar í veröld-
inni sem við erum mótast af  þrá eftir
betra lífi, óskum um að hafa í sig og á,
elska og vera elskuð.
Og......... slá ekki hjörtun alls staðar
eins, hvort sem er í Súdan eða í
Grímsnesinu, eins og Tómas kvað? 

Nú verður heimurinn sífellt minni
með bættum samgöngum og aukinni
tækni. Öflun  þekkingar verður að
sama skapi auðveldari. Mikilvægara
er nú en nokkru sinni fyrr að efla
skilning á milli þjóða.
Getum við ætlast til þess að börnin
okkar beri virðingu fyrir öðrum þjóð-
um og þeirra menningu ef þau þekkja
ekki sína eigin menningu og rætur?
Við berum ábyrgð á því að koma
þekkingu okkar áfram til afkomenda
okkar, svo að menningararfundurinn
lifi áfram með þjóðinni, hann týnist
ekki þegar heimurinn er orðinn svo
lítill og áreitið orðið svo mikið sem
raun ber vitni.

Aukin þekking leiðir til aukins skiln-
ings og dregur úr fordómum en for-

dómar eru oftast undirrót að illsku-
verkum í heiminum eins og misrétti,
ofsóknum og jafnvel þjóðarmorðum.
Rannsóknir benda til þess að fæstir
eru lausir við fordóma.Við skulum
því skoða af hreinskilni í eigin barm,
samkennd okkar með öðrum og
okkar eigin fordóma! 

Monique Rivière Evrópuforseti legg-
ur til að notað verði orðið virðing,
sem lykilhugtak, þegar við vinnum
verkefni í þágu friðar. En hún talar
um virðingu fyrir áþreifanlegri og 
óáþreifanlegri arfleifð mannkyns í
sínum víðasta skilningi.

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu
þjóðanna frá 1948 er í 30 greinum og
byggir á því að það beri að viður-
kenna, „að hver maður sé jafnborinn
til virðingar og réttinda, sem ekki
verði af honum tekin, og sé það und-
irstaða frelsis, réttlætis og friðar í
heiminum”.

Hugleiðingar sem  settar eru fram
duga þó skammt einar og sér, en orð
eru til alls fyrst. Soroptimistahreyf-
ingin á Íslandi er öflug og sterk og vel
til þess fallin að vera í framvarðar-
sveit til eflingar á virðingu milli
þjóða. Göngum fram með góðu for-
dæmi. Ekki aðeins með því að leggja

áherslu á íslenska arfleifð og brýna
hana fyrir afkomendum okkar, heldur
einnig að kynna hana öllum þeim
þjóðarbrotum sem flytjast búferlum
til Íslands. Þeim þurfum við líka að
skapa skilyrði til að koma eigin arf-
leifð til samferðamanna sinna á Ís-
landi.

Það er mikilvægt að nýbúar læri ís-
lensku og að börn þeirra læri bæði ís-
lensku og sitt eigið móðurmál. Það að
geta tjáð sig er grundvöllur mann-
legra samskipta og án þess komum
við ekki þekkingunni til skila.

Samkvæmt skýrslum frá Sameinuðu
þjóðunum er nær helmingur alls
mannkyns undir 25 ára aldri. Mikill
mannauður felst því í unga fólkinu
okkar.Virðum það og tökum skoðanir
þeirra alvarlega.

Við skulum muna að það er æskan
sem flytur þekkinguna áfram og von-
andi boðskap um frið til komandi
kynslóða.

Það stendur sem Einar Benediktsson
kvað um aldamótin 1900, í kvæði
sínu „Aldamót”:
„Vort land það á eldforna lifandi tungu,
hér lifi það gamla´ í þeim ungu”.

Fréttir úr ýmsum áttum
Nýir klúbbar
9. september 2006 LAMEZIA TERME Ítalía
16. september 2006 MERZIG-SAARLOUIS Þýskaland
23. september 2006 ITZEHOE Þýskaland
30. september 2006 KAARST Þýskaland
14. október 2006 FULDA Þýskaland
28. október 2006 DORTMUND-RUHRREGION Þýskaland
4. nóvember 2006 COSTA DEL SOL Spánn
4. nóvember 2006 STJORDAL Noregur

Afmæli
50 ára afmæli klúbbsins í Hamborg í Þýskalandi 
7. - 9. september 2006
50 ára afmæli klúbbsins í Royan í Frakklandi 
16. - 17. september 2006
50 ára afmæli klúbbsins í Glostrup í Danmörku 
2. desember 2006
50 ára afmæli klúbbsins í Köln í Þýskalandi 
1. - 3. júní 2007
50 ára afmæli klúbbsins í Chalon sur Saone í Frakklandi
15. september 2007

Ýmislegt
• Þriggja landa mót hjá Krems klúbbnum í Austurríki 

1. - 3. september 2006
• Klúbbarnir í Portsdam Þýskalandi og Gdansk 

Póllandi bjóða uppá þátttöku í sölu- og sýningarhaldi 
á handverki, bókmenntum, listum og góðum 
félagsskap í Portsdam 8. - 10. september 2006

• GAAEC the Greek Association for Atlantic & 
European Cooperation í samstarfi við TFAS The Fund 
for American Studies halda ráðstefna fyrir unga 
blaða- og fréttamenn í Aþenu í Grikklandi 
16. - 24. september 2006 

• Alþjóðlegur friðardagur 21. september 2006
• Evrópufundur og vinadagar í Lisbon í Portugal 

22. - 24.september 2006
• Alþjóðlegur mannréttindadagur 10. desember 2006 - 

Ákall forseta Alþjóðasambands Soroptimista
• Friðarmaraþonið Rúanda 13. maí 2007
• XVIII Convention Soroptimist International,

Glasgow, Scotland SI/BGI 29. júlí - 3. ágúst 2007
• Scholarship 2006 - Club Vichy Frakklandi
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Sendifulltrúafundur Evrópusambands Soroptimista fór
fram dagana 1. og 2. júlí 2006, í Toulouse í Suður- Frakk-
landi.
Fundinn sátu af Íslands hálfu, Kristín Sjöfn Helgadóttir og
Ingunn Ásdís Sigurðardóttir, sendifulltrúar, Margrét 
Arnórsdóttir varasendifulltrúi og Sigríður Þórarinsdóttir
landssambandsforseti.
Sendifulltrúar frá 32 landssamböndum auk fulltrúa klúbba
í 24 löndum, sem ekki hafa myndað landssambönd, tóku
þátt í fundinum. Í setningarræðu Monique Riviére,
Evrópusambandsforseta, kom fram að viðstaddir fulltrúar
áttu 54 mismunandi tungumál að móðurmáli! 
Ytri rammi fundarins mótaðist nokkuð af þeirri staðreynd
að móðurmál Evrópusambandsforseta er franska og fund-
urinn var haldinn í Frakklandi. Íslensku sendifulltrúarnir
fundu óneitanlega fyrir hamlandi áhrifum þess að hafa
málið ekki á valdi sínu.

Hér fara á eftir helstu upplýsingar og yfirlit ákvarðana
fundarins. Nánari upplýsinga um efni og umfjöllun
einstakra mála má leita hjá undirrituðum og/eða á 
heimasíðu Evrópusambands Soroptimista: 
www.soroptimisteurope.org.

Kosið var til gjaldkera Evrópusambandsins milli 2ja fram-
bjóðenda og var Huberta Colbus-Gross endurkjörin til
næstu tveggja ára.

Úr skýrslu forseta, Monique Riviére:
Hinn 30. júní 2005 voru Soroptimistar alls 89.702 í 3.154
klúbbum í 125 löndum. Þar af voru félagar innan Evrópu-
sambands Soroptimista 33.861 í 1.191 klúbbi í alls 57 lönd-
um. Í 28 þessara landa voru landssambönd en 73 klúbbar
störfuðu utan landssambanda.
Verkefni hennar á fyrra starfsári hafa verið: 
• Undirbúningur fyrir útgáfu nýrrar handbókar fyrir
Soroptimista, sem Kirsten Sveder varaforseti ritstýrir.
Handbókinni er sérstaklega ætlað að mæta þörf ungra
landssambanda og klúbba utan landssambanda fyrir skýr-
ar og aðgengilegar upplýsingar. Hana á að nota við kynn-
ingu og á námskeiðum fyrir embætismenn nýrra klúbba.
• Endurskipulagning á skilum verkefnaskýrslna (Project-
FocusReport). Héðan í frá eiga verkefnastjórar klúbba ein-
ungis að senda verkefnaskýrslur klúbba, PFR, til lands-
sambandssins, sem áframsendir þær til Evrópusambands-
ins. Þær verða svo áframsendar í gagnagrunn Alþjóðasam-
bandsins. Þær munu einnig verða aðgengilegar á heima-
síðu Evrópusambandsins. Ársskýrsla verkefnastjóra 
Evrópusambandsins verður byggð á upplýsingum úr 
þessum skýrslum.
• Breyting dagsetninga á skiladögum fyrir skýrslur frá
landssamböndum og klúbbum utan landssambanda.
Skiladagar eru nú nær lokum starfsárs.
• Lagt hefur verið niður embætti „Follow-up officer” og
gerir Monique ráð fyrir að eftirfylgni við ný landssam-
bönd verði í höndum SI/E stjórnarkvenna, en sambæri-
legri ábyrgð á aðstoð við nýja klúbba, utan landssam-
banda, verði deilt niður á meðlimi útbreiðslunefndar SI/E.

Sendifulltrúafundurinn
í Toulouse 1. og 2. júlí 2006

• Verið er að ræða endurskoðun/úrbætur á lögum og
reglugerðum Evrópusambandsins.

Monique leggur mikla áherslu á nauðsyn góðrar eftir-
fylgni og stuðnings við nýstofnaða klúbba og landssam-
bönd. Þar geti gott starf „Guðmóðurklúbba” skipt sköpum.

Á sendifulltrúafundinum í Vín í fyrra var samþykkt að
meta hvort hagkvæmt væri að flytja höfuðstöðvar SI/E til
einhvers af þeim austantjaldslöndum sem gengið hafa í
Evrópusambandið undanfarin ár. Monique og Marieet
Verhoef-Cohen gerðu nú ítarlega grein fyrir niðurstöðum
þessa mats. Mörg álitamál þurfti að taka með í reikninginn
og á endanum voru skoðaðir fleiri möguleikar en lagt var
upp með í byrjun. Niðurstaða hópsins var að mismunur á
kostnaði við rekstur skrifstofunnar í þeim borgum, sem
uppfylltu nauðsynleg skilyrði fyrir rekstri höfuðstöðva
okkar og á rekstrinum í Genf reyndist innan við 2 evrur á
hvern meðlim innan SI/E. Eftir miklar umræður kom fram
tillaga um að fram færi mat hlutlausra aðila á hagkvæmni
þess að færa höfuðstöðvarnar til Amsterdam. Í framhaldi
af henni kom fram tillaga um að gerð verði starfslýsing
fyrir alla starfsmenn á skrifstofu SEP, en þeir eru 3 í fullu
starfi og 2 í hálfu starfi. Hlutlaus samanburður á kostnaði
við færslu höfuðstöðvanna til annars lands verði svo unn-
inn á grundvelli þeirra. Samþykkt var að fresta frekari
ákvörðunum um framtíðarstaðsetningu höfuðstöðvanna
þar til þessar starfslýsingar lægju fyrir. Þær verða unnar af
Marie-Iréne skrifstofustjóra samtakanna.

Úr skýrslum annarra embættismanna:
Eliane Lagasse, 1. varaforseti: Friðarmaraþonið í Rwanda.
Bettina Scholl-Sabbatini átti upphaflegu hugmyndina að
Friðarmaraþoninu og hefur unnið ötullega að framgangi
þess. Það hefur getið sér svo gott orð í Rwanda að ríkis-
stjórn landsins tók þátt í fjármögnun þess og undirbún-
ingurinn í ár var unninn í samvinnu við ráðuneyti æsku-
lýðs- og íþróttamála Rwanda. Það fór fram 14. maí í ár. 26
lönd áttu hlaupandi fulltrúa. Önnur verkefni í tengslum
við maraþonið voru „Run 2 school” og „Backpack” sem
bæði tókust með ágætum. Daginn fyrir hlaupið var stofn-
aður annar Soroptimistaklúbbur í Kigali. Maraþonið verð-
ur næst haldið 13. maí 2007.

Kirsten Sveder 2. varaforseti: Verkefni hennar hafa verið 
• Að gera uppkast að handbók (sjá punkta frá Monique 
Riviere framar).
• Taka á móti og vinna úr verkefnaskýrslum landssam-
banda og klúbba án landssambanda, sem berast höfuð-
stöðvunum á ensku, en það eru um 90% þeirra.
• Eftirfylgni við starfsemi klúbba án landssambanda,
„Single clubs”, í Evrópu.
• Eftirfylgni með starfi hins nýja landssambands í 
Georgiu.
• Hún lýsti undrun og ánægju með fjölbreytni verkefna 
og góðan árangur og lagði áherslu á að klúbbar sendu 
skýrslur um verkefni sín. Nýja fyrirkomulagið á PFR 
skilunum gefur möguleika á að safna saman á einn stað
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upplýsingum um hið gífurlega starf sem Soroptimistar
vinna og hve margt gott þeir láta af sér leiða. Hún sér
fyrir sér að Alþjóðasambandið komi þessum upplýsingum
áfram til SÞ.

Huberta Colbus-Gross gjaldkeri: 
Frá og með október 2005 er evran eini gjaldmiðill SI/E og
reikningshald Evrópusambandsins eingöngu fært í evrum.
Þar sem Sviss er ekki í Evrópusambandinu og gífurlegur
bankakostnaður fylgir gjaldeyrisviðskiptum voru stofnaðir
tveir reikningar við franskan banka. Með því sparast 
umtalsverður kostnaður, sem hún skýrði nánar, á grund-
velli reglna um viðskipti innan Evrópusambandsins.
Hún gerði sérstaklega grein fyrir háum innstæðum í sjóð-
um sambandsins. Í Viðlagasjóði/Action fund eru til ráð-
stöfunar 58 þúsund evrur, í Skólastyrkjasjóði 70 þúsund
evrur og í Samstöðusjóði/Solidarity fund eru rúmlega 140
þúsund evrur. Reglur um greiðslur úr sjóðum SI/E eru
afar strangar og oft eru hendur stjórnarkvenna bundnar af
þeim, þótt þær vildu gjarnan veita fjármagni til álitlegra
verkefna.

Heidrun Konrad fráfarandi forseti:
Er nú tölvutengiliður sambandsins, umsjónarmaður 
(liaison) fyrir Friðarverðlaunin 2007, umsjónarmaður-
/matsmaður efnis og uppfærslu á heimasíðu samtakanna
www.soroptimisteurope.org og „follow-up” tengiliður fyrir
landssamband Rúmeníu. Hún leggur sérstaka áherslu á og
hvetur til að henni verði sendar tilnefningar til friðarverð-
launa samtakanna, sem verða næst veitt í Glasgow 2007.
Biður einnig um ábendingar og upplýsingar um efni sem
á heima á heimasíðunni. Hún metur það og kemur til vef-
stjóra sambandsins, Mörtu Mrak, til innsetningar. Hún
hefur sérstakan áhuga á að koma PFR skýrslum frá lands-
samböndum inn á heimasíðuna, en um 230 heimsóknir
eru þangað daglega. Eitt af síðustu málum sem hún sinnti
áður en forsetaári hennar lauk var að heimila Soroptimist-
um í Ungverjalandi að leysa upp landssamband sitt og
hverfa til starfsemi á grundvelli klúbba án landssam-
banda. Í Ungverjalandi voru 82 Soroptimistasystur í sept.
2005. Þar af voru einungis 20 sem höfðu ensku á valdi
sínu. Sú staða gerði þeim afar erfitt að manna embætti til

stjórnar landssambands. Þær mátu það svo að einfaldara
væri fyrir hvern klúbb að sækja upplýsingar og leiðbein-
ingar beint til höfuðstöðvanna en að manna vel starfandi
landssambandsstjórn, sem gæti endurnýjast án erfiðleika.

Christine Dagain ritari:
Hún er fulltrúi SI/E hjá SÞ frá upphafi árs 2005 og vann
kynningarefnið um „Friðarverkefni byggð á staðarhefð”
með Monique Evrópusambandsforseta. Hún vill halda
áfram að styrkja ímynd samtakanna. „Við erum daglega að
vinna að mikilvægum og áríðandi verkefnum fyrir það
samfélag sem við búum í, á heimaslóð, á landsvísu og í
nafni Evrópusambandsins. Okkar vandi er hve fáir frétta
af þessu framúrskarandi starfi okkar!” Christine vill leita
leiða til að kynna verkefni okkar betur. Það hyggst hún
gera með því að byggja upp samskiptaáætlun fyrir fjöl-
miðla, með handbók og öðrum „verkfærum”. Hvetja til
meiri sýnileika merkis samtakanna á almannafæri og á
heimasíðum. Koma á framfæri yfirlýsingu frá SI/E á 
dögum Sameinuðu þjóðanna: 10. desember, 8. mars,
5. júní, og 21. september. Koma á þjálfunarnámskeiðum
innan klúbba. Láta gera Suzanne Noèl frímerki og nælur.
Hvetja til birtingar PFR þegar athyglisverðum verkefnum
er lokið, sé efnið „fjölmiðlavænt”.

Mariet Verhoef -Cohen verðandi forseti:
Hún er tengiliður Evrópusambandsins við SI.
Í hennar verkahring hefur m.a. verið að koma nýjum 
bæklingi frá FIVE-O inn á heimasíðuna og til landssam-
banda. Rúmlega 59 þúsund ensk pund bárust SI til 10.
desember verkefnis alþjóðaforseta „Ráðist gegn malaríu”
(sjá Fregnir tbl. 78 bls. 9). Því til viðbótar á eftir að koma
tillegg SI, svo heildarframlag til verkefnisins verður hærra.
Nú liggur fyrir að skrá viðfangsefni og fjölda alþjóðlegra
verkefna sem unnin hafa verið. Hún lýsti ánægju sinni yfir
hve margir klúbbar hafa skipulagt verkefni á alþjóða-
baráttudegi kvenna 8. mars og hvetur til enn meiri áherslu
á verkefni sem unnin eru þennan dag. Leggja ber áherslu
á að upplýsingum um þau verði komið á framfæri við 
fjölmiðla. Hún minnir á Alheimsþing Sorotimista, sem
haldið verður í Glasgow dagana 29. júlí - 3. ágúst 2007,
undir kjörorðinu „Unity of Purpose, Diversity in Action” -
„Sameiginleg verkefni, mismunandi leiðir”.

Kristín Sjöfn, Margrét og Sigríður voru glæsilegar við setningar-
athöfnina.

Frá vinstri: Margrét, Ingunn, Kristín og Sigríður.
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Sjóðir Evrópusambandsins
Action fund - Viðlagasjóður:
Styrkir starfsárið 2005 - 2006 voru til 8 klúbba alls:
1. Kumasi í Ghana fékk 10.500 evrur til að hreinsa drykkj-
arvatn.
2. Simferopol í Úkraínu fékk 5.300 evrur til enskukennslu
innan klúbbsins.
3. Lome í Togo 5.270 evrur til úrbóta á vinnuaðstöðu ljós-
mæðra á heilsugæslustöðinni.
4. Zilina í Slóvakíu fékk 4.500 evrur til að styrkja fátæk
börn í sumarbúðir.
5. Rabat í Marokkó fékk 6.600 evrur vegna skólamáltíða og
kaupa á skólatöskum fyrir 200 fátæk börn.
6. Marina Baixa á Spáni fékk 5.000 evrur til að fjármagna
aðstoð við alvarlega fötluð börn.
7. Setubal í Portúgal fékk 5.000 evrur til öryggisaðstoðar
við aldraða (neyðarhnappar o.fl.).
8. Bamako Espoir í Mali fékk 4.000 evrur til að skipuleggja
sáttaviðræður, „round table”, milli stríðandi fylkinga á
svæðinu.
Alls eru þessir styrkir að upphæð 46.170 evrur.

Scholarship fund - skólastyrkjasjóður:
Alls voru veittir 14 styrkir, að upphæð 70.000 evrur. Einn
þeirra kom í hlut íslensks umsækjanda, Kolbrúnar Árna-
dóttur, en umsókn hennar var studd af Keflavíkurklúbbi.
Aðrir styrkþegar eru alls frá 10 löndum innan SI/E.

Solidarity fund - Samstöðusjóður:
Engir styrkir voru veittir á síðasta ári, þrátt fyrir háar inn-
stæður. Reglugerð fyrir sjóðinn setur þröngar skorður á
ráðstöfun styrkjanna en hann er fjármagnaður með 2ja
evru gjaldi af hverri systur árlega.

Dr. Noèl sjóðurinn:
Styrkurinn vegna 2006 - 2007, er 8.000 evrur. Hann fær 
Diane Frank, 28 ára umsækjandi á vegum Bruxelles-Doyen
klúbbsins, til framhaldsnáms í lýtalækningum, með 
áherslu á að byggja upp hendur og brjóst.

Um lög og reglugerðir
Lokaskiladagur fyrir tillögur til laga- og reglugerðabreyt-
inga landssambanda og klúbba er 30. september.

Upplýsingar frá verkefnastjórum Evrópusambandsins,
samanteknar PFR skýrslur frá klúbbum og landssambönd-
um, er að finna á heimasíðu SI/E.

Marie Jeanne Bosia-Berberat, ritstjóri The Link:
Ritstjórinn furðar sig á þeirri staðreynd að enn finnast
systur, sem ekki er kunnugt um útgáfu The Link. Þeim sé
þá ekki heldur ljóst að blað þetta er málgagn Evrópusam-
bandsins og hefur þ.a.l. mikla þýðingu sem upplýsinga-
veita og auglýsingamiðill fyrir Soroptimista. Hún hvetur 
til aukinnar kynningar á málgagninu, meðal systra, og til
fjölgunar áskrifenda. Fram að þessu hefur allt efni verið
bæði á ensku og frönsku í hverju blaði, en frá og með 204.
tbl., vetarblaði 2006, verða gefin út tvö blöð í hvert sinn.
Annað verður allt á ensku og í hinu verður sama efni á
frönsku. Er þess vænst að með því lækki kostnaður 
nokkuð. Nauðsynlegt er að láta vita við áskrift á hvoru
tungumálinu það skal vera.

Evrópuráðið, 
Christine Cromwell Ahrens, frá þýska landssambandinu,
hefur verið skipuð sem fulltrúi Soroptimista í Evrópuráð-
inu.The European Women’s Lobby, telur nú  yfir 4000 fé-
laga. Stjórn þess vinnur mest með stofnunum Evrópusam-
bandsins og ráherranefnd þess. Aðalmarkmið er að vinna
að réttindum kvenna og jöfnum rétti kynjanna. Unnið er í
þágu ýmissa mismunandi markhópa og á margvíslegan
hátt.

Áherslur fyrir árin 2006 - 2010 eru:
• Fjárhagslegt jafnrétti kynjanna,
• Jafnvægi/sátt milli atvinnu og einkalífs.
• Raunverulegt jafnræði við ákvarðanatökur.
• Algerlega verði tekið fyrir hvers konar ofbeldi,
kynlífsánauð og mansal.
• Kynbundnar stereotýpur hverfi sem fyrirmyndir í
samfélaginu.
• Upplýsingar um kynbundið jafnrétti verði kynntar
utan ES.
Gert er ráð fyrir að Stofnun um kynjajafnrétti verði sett á
fót og taki til starfa 1. janúar 2007.

Fulltrúar Evrópusambandsins á stjórnarfundi Alþjóðasam-
bands Soroptimista í ágúst n.k. eru Eliane Lagasse,
1. varaforseti og Kirsten Sveder 2. varaforseti.
Næsti sendifulltrúafundur Evrópusambandsins verður
aftur haldinn í Toulouse í Frakklandi 12. og 13. maí 2007.

Hvernig getum við bætt ímynd okkar?
Að loknum hefðbundnum fundarstörfum var fundarkon-
um skipt niður í um fjögurra kvenna hópa er skyldu ræða
hvernig bæta megi ímynd samtakanna.Var viðfangsefnið
brotið niður í 4 undirflokka sem báru þessar yfirskriftir:
1. Hvernig má bæta verkefnavinnu okkar?- How to

Sendifulltrúar með á nótunum.

Á tali við forseta San Marino klúbbsins í fundarhléi.
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improve our program work?
2. Hvernig má bæta sýnileika/kynningu og fjölda verk-

efna? - How to improve visibility and number of projects?
3. Hvernig má bæta ímynd verkefna Evrópusambandsins,
landssambanda, klúbba? - How to improve the image of
the federation projects, Union projects, club projects?
4. Merki Soroptimista. Soroptimist emblem.
Hverjum umræðupunkti fylgdu svo undirþættir, til
glöggvunar á viðfangsefninu.Voru gefnar 20 mínútur til
umræðna um hvern þátt og skyldu niðurstöður hvers hóps
síðan skráðar á stórar flettitöflur, eina fyrir hvern þátt.
Var þessi vinna prýðilega undirbúin og henni stjórnað 
af Irmeli Torssonen, Giovanna Catinella Dara, Eliane
Lagasse, Mariet Verhoef-Cohen, Christine Dagain og
Heidrun Konrad.

Íslensku þátttakendurnir voru saman í hópi og skráðu
sameiginlega sýn á þessa punkta. Þeim var síðan komið á
framfæri á stórum flettitöflum. Niðurstöður allra hópanna
verða birtar á heimasíðu samtakanna og er ætlunin að
nýta þá til áframhaldandi mótunar starfsins.

Í ágúst 2006,
Ingunn Ásdís Sigurðardóttir
Kristín Sjöfn Helgadóttir
sendifulltrúar.

Niðurstöður íslenska umræðuhópsins skráðar.

Ég hef, eins og flest öll íslenska þjóðin, verið að fylgjast
með honum Magna “okkar” í Rockstar:Supernova þættin-
um. Það hefur verið gaman að fylgjast með honum. Í 
byrjun virtist hann vera óöruggur, ekki alveg viss hvernig
hann ætti að hegða sér sem rokkari, en strax í þriðja þætti
var hann búinn að finna sig og hefur vaxið með hverri 
vikunni sem líður. Magni er hörku góður söngvari og
þegar sýnt er frá samskiptum söngvaranna á milli þátta þá
sést hvern mann hann hefur að geyma. Hann virkar á
mann sem yfirvegaður, traustur, heilsteyptur einstaklingur
og þó svo hann sé yngstur keppenda þá er hann augljós-
lega þroskaðastur af þeim og sá sem leysir úr ágreiningi.
Meðlimir Supernova hafa ausið lofi yfir Magna svo og 
þeir íslensku tónlistamenn sem fylgjast með þáttunum.

Ég hef fyllst stolti yfir því að við skulum eiga svona góðan
fulltrúa þarna úti og ekki minnkaði stoltið þegar ég komst
að því að Magni er “systursonur” okkar, en hann er sonur
hjónanna Jóhönnu Borgfjörð í Soroptimistaklúbbi Austur-
lands og Ásgeirs Arngrímssonar frá Borgarfirði, þriðji í
röðinni af fjórum systkinum. Jóhanna getur heldur betur
verið stolt af syni sínum.

Þegar ég skrifa þessar línur er Magni kominn í 5 manna
úrslitin, en ég veit að hann fer áfram í lokaþáttinn. Hvort
hann verður fyrir valinu sem söngvari Supernova eða ekki
skiptir ekki máli, hann er löngu orðinn sigurvegari. Þátt-
taka hans í þessum þætti á eftir að opna honum margar
dyr sem stóðu ekki opnar áður. Hvað hann vill gera með
þetta er allt undir honum komið, vonandi verður þetta
honum til gæfu.

Ég mun vaka fram eftir nóttu og vonast til að sjá  „strákinn
okkar” þann 13. ÁFRAM MAGNI!

Hafdís Karlsdóttir

Áfram Magni!
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Það voru 4 íslenskar Soroptimista-
systur sem lögðu af stað eldsnemma
á fimmtudagsmorgni 29. júní til Tou-
louse. Þetta voru Sigríður, forsetinn
okkar, Kristín Sjöfn og Ingunn sendi-
fulltrúar og Margrét varasendifulltrúi.

Við lentum í Toulouse síðla dags eftir
að hafa skipt um flugvél og beðið
nokkra stund í Amsterdam. Á flug-
vellinum tóku á móti okkur og fleiri
systrum frá öðrum löndum, nokkrar
franskar systur úr Toulouse-klúbbi. Á
hótelið komum við um kvöldmatar-
leytið og vorum þá orðnar nokkuð
lúnar eftir langan dag.Við fengum
okkur kvöldmat á hótelinu og fórum
snemma í háttinn.

Toulouse er fjórða stærsta borg Frakk-
lands með um eina milljón íbúa og er
annar stærsti háskólabær landsins á
eftir París. Hún er í suður Frakklandi
u.þ.b. miðja vegu milli Atlantshafs og
Miðjarðarhafs og frá henni sést til
Pýreneafjallanna í suðri. Toulouse
ásamt borgunum Carcassonne í suð-
austri og Albi í norð-austri mynda
þríhyrning sem sagður er vera efnað-
asti hluti Frakklands. Enda er allt
mjög hreint og snyrtilegt á þessum
slóðum. Eftir sendifulltrúafundinn
heimsóttum við bæði Carcassonne og
Albi.

Við urðum fyrir miklum vonbrigðum
þegar við komum á hótelið. Þetta var
fremur lítið 3ja stjörnu hótel staðsett í
einni af útborgum Toulouse. Herberg-

in voru lítil og heldur óvistleg og án
allra þæginda. Þá var okkur sagt að
það tæki um 45 mínútur að taka
strætó niður í miðbæ Toulouse. Sendi-
fulltrúafundurinn var haldinn í ráð-
stefnuhúsi nálægt miðborginni
þannig að strax var fyrirsjáanlegt að
mikið yrði um rútuferðir til og frá
hótelinu. Annað sem setti nokkuð
mark sitt á ferðina var hinn mikli loft-
hiti sem var ríkjandi allan tímann.
Aðeins síðasta daginn fór hann niður
fyrir 30 gráðurnar og 2 daga var hann
um 40 gráður. Þetta gerði það að
verkum að sumar okkar áttu erfitt
með svefn á næturnar vegna hitans,
þar sem loftkælingin á hótelinu var
ekki upp á marga fiska.

Fyrri hluta föstudagsins skoðuðum
við nágrenni hótelsins, þar sem við
töldum að við hefðum ekki tíma til að
fara til borgarinnar því Sigga forseti
átti að mæta á forsetafund á hótelinu
kl. 15:00. Síðan var dagskráin sú að 
kl. 17:45 flutti rúta okkur í móttöku
hjá borgarstjóranum í ráðhúsi borgar-
innar Capitole. Því miður fór öll dag-
skráin hjá borgastjóranum fram á
frönsku þannig að hún fór mest fyrir
ofan garð og neðan hjá okkur og
reyndar ansi mörgum öðrum systr-
um. Í staðinn gafst okkur hins vegar
tækifæri til að spjalla saman og kynn-
ast nýjum systrum og endurnýja eldri
kynni. Það kom mér skemmtilega á
óvart hvað þarna voru komnar marg-
ar af þeim konum sem ég hafði
kynnst á meðan ég sat í stjórn 
Evrópusambandsins, en nú eru 5 ár
liðin frá því að ég lauk þeim störfum.
Það var óskaplega gaman að hitta 
allar þessar konur aftur og ekki hvað
síst hana Lyu, sem var gjaldkeri sam-
bandsins þá, og var mín stoð og stytta
í starfi mínu fyrir Evrópusambandið.
Lya er núna gjaldkeri Alheimssam-
bandsins. Eftir móttökuna hjá borgar-
stjóra fórum við aftur með rútum á
hótelið og farið var í mat á veitinga-
stað þar nærri. Sátum úti þó að langt
væri liðið á kvöld og stemningin góð.

Laugardagurinn rann upp, fyrri dagur
sendifulltrúafundarins. Rútan fór frá
hótelinu kl. 7:45 og fundurinn byrjaði
kl. 9:00. Um kvöldið var að venju há-

Ferðasaga frá Evrópusambandsfundi
Soroptimista í Toulouse

Íslenskar systur í skoðunarferð um Toulouse.

Kristín Sjöfn ræðir við Marie-Irene frkv.stj. skrifstofu SI/E í Genf, Helene van Themse og
Irmeli Torssonen, báðar fv. forsetar SI/E fyrir hátíðarkvöldverðinn á laugardagskvöldi.
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tíðarkvöldverður sem var mjög glæsi-
legur. Hann hófst með fallegu tónlist-
aratriði sem flutt var af 3 ungum kon-
um. Máltíðin, sem var 5 rétta og hver
réttur öðrum betri, stóð til miðnættis.
Stemningin var frábær og mörg ný og
góð kynni mynduð. Fundarhöldin
héldu svo áfram á sunnudagsmorgni
með brottför frá hótelinu kl. 7:45 í
breyskjuhita. Sunnudagskvöldið var
matur á hótelinu fyrir þær systur sem
voru eftir og ætluðu að taka þátt í
skoðunarferðum næstu daga, en við
vorum í þeim hópi.

Mánudagurinn rann upp bjartur, fag-
ur og heitur eins og allir hinir á und-
an. Á dagskrá var að fara í skoðunar-
ferð um Toulouse, en hún hefur við-
urnefnið „Bleika borgin” (The pink
city) vegna ljósrauðra múrsteinanna,
sem eru algengasta byggingarefnið á
svæðinu. Lagt var upp frá hótelinu kl
8:30 þennan morgun. Síðan voru 2
mjög fornar kirkjur skoðaðar, gengið
um miðborgina og niður að ánni La
Garonne sem rennur í gegnum borg-
ina. Miðborg Toulouse er mjög falleg
og aðgengileg fyrir gangandi vegfar-
endur. Um hádegisbilið var farið í
mat á veitingahúsi í miðborginni og
hann, eins og allir aðrir hádegisverðir
í skoðunarferðunum okkar, tók
minnst 2 1/2 tíma því að alltaf var
boðið upp á 3ja rétta máltíðir með
rauðvíni og tilheyrandi. Hápunktur
þessa dags var að við vorum boðnar í
heimsókn í Vísinda- og Listaakadem-
íu borgarinnar. Þar tók á móti okkur
háöldruð kona (94 ára), afskaplega
hress og geislaði af henni áhuginn.
Hún er Soroptimisti og var fyrsta
konan sem fékk inngöngu í Akademí-
una á sínum tíma.Við fengum að
koma í fundarsal Akademíunnar sem
að öllu jöfnu er ekki opinn öðrum en
meðlimum hennar, með því var okkur
sýndur mikill sómi og voru þetta mik-
il forréttindi. Kvöldið enduðum við ís-
lensku systurnar með því að borða á
útiveitingahúsi í hjarta bæjarins, eftir
að hafa skotist í eina skóbúð og fjár-
fest í „sendifulltrúaskóm”, við al-
menna kátínu þátttakenda.

Á þriðjudegi var ferðinni heitið til
Carcassone. Það er mjög forn borg,
sem á uppruna sinn að rekja til ár-
anna fyrir Krist en byggðist upp í nú-
verandi mynd á 12. og 13. öld. Hún er
umlukin tvöföldum virkisveggjum og
varðturnum á alla vegu. Þarna innan
múranna er búið að byggja upp mikla
ferðaþjónustu í formi lítilla hótela,
veitingahúsa og minjagripaverslana í,
að því er virðist, upprunalegum hús-
um og var afskaplega gaman að koma

þangað og skoða þetta allt. Hápunkt-
urinn var að á miðjum degi hafði ver-
ið skipulögð friðarhátið sem fólst í því
að við Soroptimistar söfnuðumst
saman við borgarhliðið, þangað sem
boðaðir höfðu verið blaðamenn og
ljósmyndarar. Kór söng falleg lög,
ræður voru fluttar og síðan var friðar-
dúfum og blöðrum sleppt, til að
minna á friðarverkefni Soroptimista.
Að þessari athöfn lokinni var farið í
siglingu eftir Canal du Midi, en það
er 175 mílna langur skipaskurður,
með yfir 300 brúm, skipakvíum, og
búnaði til að hleypa vatni milli þeirra.
Þetta merka mannvirki á sér yfir 300
ára sögu og er nú álitinn hluti menn-
ingararfs Frakka. Canal du Midi er
forn „sjóleið” milli Miðjarðarhafs og
Atlantshafs, en er nú friðuð og nú
einungis heimilt að sigla eftir honum
á litlum skemmtibátum, samkvæmt
náttúruverndarlögum. Ferðinni þenn-
an dag lauk með móttöku hjá borgar-
stjóra Carcassone. Nú var reynt að
bæta um betur frá móttökunni í ráð-
húsi Toulouse og endursagði Mon-
ique Riviére Evrópusambandsforseti
meginefni ræðanna á ensku.

Á miðvikudeginum var ferðinni heitið
til Albi. Þar byrjaði ferðin, eftir u.þ.b.
klukkutíma rútuferð frá hótelinu, á
kaffihúsi á meðan beðið var eftir að
safnið sem við áttum að heimsækja

yrði opnað. Safnið er í mjög gömlu
húsi sem hefur verið endurnýjað og
breytt í safn, til heiðurs listamanni
sem hét Henri de Toulouse-Lautrec.
Við vorum mjög hrifnar af verkum
hans. Eftir skoðun á safninu, sem
fram fór undir frábærri leiðsögn eins
starfsmanna safnsins, sem einnig er
Soroptimisti, var farið á veitingahús
þar sem fram fór vínsmökkun. Síðan
var farið í hinn hefðbundna 2 1/2 klst.
mat þar sem aðalrétturinn var önd í
einhverri mynd eins og við vorum
reyndar orðnar vanar frá fyrri hádeg-
isverðum. Önd í ýmsum myndum er
greinilega þjóðarréttur í þessum hér-
uðum. Pakksaddar gengum við svo
um miðborg Albi. Ein mjög falleg
ævaforn kirkja var skoðuð og gengið
um gamla hluta borgarinnar sem hef-
ur verið ótrúlega vel við haldið og er
nú að hluta til notaður sem félagsleg-
ar íbúðir fyrir þá sem þess þurfa.

Á heildina litið var þetta mjög
skemmtileg en nokkuð strembin ferð
því lítill tími gafst til þess að sofa,
rútuferðir milli staða voru tímafrekar
og lýjandi og þar fyrir utan truflaði
hitinn og léleg loftkæling sumar 
systur. En við kynntumst mörgum 
afskaplega góðum og skemmtilegum
konum frá ýmsum löndum og áttum
margar góðar samverustundir með
þeim.

Undirbúið að sleppa friðardúfum og blöðrum innan virkisveggja gömlu borgarinnar í
Carcassone.
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Fjórar systur frá Íslandi upplifðu 
aldeilis frábæra daga í Finnlandi 
16. - 18. júní sl. Það voru stöllurnar
Kristín Sjöfn Helgadóttir Árbæjar-
klúbbi, Margrét E. Arnórsdóttir 
Mosfellssveitarklúbbi og Ásgerður
Kjartansdóttir og Sigríður Baldurs-
dóttir Reykjavíkurklúbbi. Það er að
vísu nokkuð strangt ferðalag að kom-
ast til Vaasa miðað við marga aðra
staði sem eru mun lengra í burtu en
það var vel þess virði. Okkar beið 
indælis hótel sem bauð upp á allt 
sem við þurftum á að halda.

Strax í hádeginu föstudaginn 16. júní
fundaði Ásgerður með verðandi for-
setum norrænu landssambandanna,
auk verðandi forseta Soroptimista-
sambands Litháen. Lettland hefur 
aðeins tvo klúbba og mætti formaður
annars þeirra í Vaasa. Það vakti mikla
athygli að Kirsten Sveder 2. varafor-
seti Evrópusambandsins hafði beitt
sér fyrir því að systur frá Eistlandi,
Lettlandi og Litháen væru með okkur
að þessu sinni og það gekk eftir 
okkur til mikillar gleði. Kirsten
Sveder stjórnaði þessum fundi
verðandi forseta og fór hún m.a. yfir
hlutverk samtakanna, hlutverk 
Evrópusambands Soroptimista og
hlutverk Soroptimista innan Samein-
uðu þjóðanna. Þetta var í fyrsta sinn
sem slíkur fundur er haldinn en von-
andi ekki síðasta því þarna var mjög
gagnleg samverustund og ánægjulegt
að geta kynnst þeim konum sem
koma til með að stjórna norrænu
landssamböndunum á næstunni. Að
hafa fengið tækifæri til að hittast mun
auðvelda allt samstarf og vonandi 
eflir það einnig samvinnu okkar á
milli þar sem við þekkjumst nú allar.
Síðdegis á föstudeginum skunduðum
við til skráningar á Borgarbókasafnið
í Vaasa. Þar gekk allt vel, við fengum
gögnin okkar, heilsuðum systrum,
skoðuðum glæsileg húsakynni safns-
ins og friðarveggspjöld sem þar
héngu uppi.Við komumst einnig að
því að um 170 systur voru skráðar á
ráðstefnuna. Brátt komu rútur sem
fluttu okkur á safn sem heitir Stund-
ars og er nokkurs konar Árbæjarsafn
þeirra í Vaasa. Þar var opnunarhátíð
vinadaganna haldin. Eftir leiðsögn
um svæðið og kynningu á tilurð

Norrænir vinadagar
Soroptimista í Vaasa í Finnlandi

safnsins var okkur boðið til kvöld-
verðar á efri hæð eins hússins á safn-
inu. Þar beið okkar fyrsta hlaðborðið
af mörgum þessa daga sem í hönd
fóru og við byrjuðum ýmist að mynda
eða endurnýja tengsl við norrænar
systur.Við nutum kvöldsins í hópi
systra og brostum hringinn þegar
vísnasöngvarinn Karin Sandquist
söng á íslensku lagið, Á Sprengisandi,
okkur til heiðurs.

Á laugardag rann upp sjálfur ráð-
stefnudagurinn og við komum okkur
í glæsilegan fundarsal Háskólans.
Kristín Sjöfn er svo mikil stemnings-
manneskja að hún hafði útvegað ís-
lenska fánann í tilefni dagsins og við
flögguðum honum allar fjórar. Það
vakti sannarlega athygli og við létum
vita að við skörtuðum fánanum í 
tilefni þess að það væri þjóðhátíðar-
dagur okkar og þess var minnst í
ræðupúlti ráðstefnunnar og síðan var
klappað fyrir okkur. Dagurinn leið
hratt og við hlustuðum á frábæra 
fyrirlestra sem fjölluðu allir um 
málefni sem tengjast mannréttindum
kvenna og barna frá ýmsum sjónar-
hornum og má sem dæmi nefna fyrir-
lestur Rittu Uosukainen, fyrrverandi
menntamálaráðherra Finnlands, um
kvennabaráttu og hlutverk kvenna í
norrænum lýðræðisþjóðfélögum og
erindi Elisabethar Rehn, fyrrverandi
varnarmálaráðherra Finnlands, sem

Stoltar systur á þjóðhátíðardegi.

fjallaði um konur og hvernig þær 
geta komið að friðarvinnu á stríðs-
átakasvæðum. Einnig flutti Paula
Kuisma-Sorjonen, forseti finnska
Soroptimistasambandsins áhugavert
erindi um félagslegt hlutverk
Soroptimista og var ánægjulegt að
heyra að hún nefndi þátttöku
Soroptimistasambands Íslands í 16
daga átaki gegn kynbundnu ofbeldi
sem dæmi um gott félagslegt 
verkefni.

Þótt fyrirlestrar dagsins hafi verið í
aðalhlutverki þá var þetta mikill
tengsla- og gleðifundur í heild sinni.
Það fundum við glöggt þegar við
blönduðum geði við norrænar systur
á milli fyrirlestra og þá var líka frá-
bært að hitta systur okkar frá Balkan-
löndum. Það var hreint ótrúlegt að
finna hve systraböndin eru traust en
um leið opin.Við vorum t.d. spurðar
að því hvernig stæði á efnahagslegri
velgengni Íslendinga, „hvernig farið
þið eiginlega að þessu?” Þar voru 
norrænar systur, einkum danskar að
spá í spilin og við reyndum að svara
eftir bestu getu. Þarna komumst við
að því að það er nauðsynlegt að hafa
marga en stutta fyrirlestra með hléum
á milli. Bæði  er erfitt að sitja lengi og
eins er afar kærkomið að fá næði til
að kynnast öðrum og spjalla saman.
Meðal þeirra sem stigu í ræðustól í
lok ráðstefnunnar var Ásgerður sem
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ávarpaði systur og bauð til næstu
Norrænu vinadaga í Reykjavík í júní
2008 við góðar undirtektir. Brátt var
ráðstefnudagurinn liðinn og við feng-
um systur úr Vaasaklúbbnum til að
taka mynd af okkur með íslenska fán-
ann og þegar við báðum hana um að
hringja á leigubíl þá kom ekki annað
til greina en að hún skutlaði okkur á
hótelið. Þannig var allt viðmót, elsku-
legt og gott. Núna var kominn tími til
að pússa sig upp fyrir hátíðarkvöld-
verðinn sem var haldinn í viðhafnar-
sal í sjálfu ráðhúsi borgarinnar. Það er
afar fallegt gamalt hús sem á sér
merkilega sögu sem við fengum að
heyra.Við höfðum dregið borðnúmer
þegar við komum og það ýtti enn
frekar undir að við mynduðum ný
tengsl og kynntumst systrum. Allan
tímann voru Vaasasystur merktar á
áberandi hátt með rauðan klút á öxl-
inni, en það var Vaasaklúbburinn sem
hafði veg og vanda af allri skipulagn-
ingu að þessu sinni.Við gátum því
alltaf vitað hvert við gætum snúið
okkur ef einhver vandamál kæmu
upp. Raunar kom ekki upp neinn
vandi því allt var vel skipulagt, tíma-
setningar, atburðir og dagskrá, allt
stóðst eins og stafur á bók og var
þeim Vaasasystrum til sóma. Kvöldið í
ráðhúsinu leið hratt með góðum mat
og fínum skemmtiatriðum. Á leiðinni
heim á hótel gengum við yfir torgið í

miðbænum og sáum þar veitingahús
með útistólum þar sem við ákváðum
að fá okkur einn drykk fyrir svefninn.
Fljótlega kom í ljós að fleiri systur
voru sama sinnis og brátt vorum við
orðnar heilmargar frá öllum Norður-
löndum sem nutum kvöldsólar og
skemmtum okkur við að spjalla 
saman. En við máttum ekki sitja of
lengi því næsta morgun var ætlunin
að halda snemma af stað í skoðunar-
ferð um borgina og næsta nágrenni.

Vaasa er í sérstökum hátíðarbúningi í
ár því þeir fagna 400 ára afmæli borg-
arinnar með ýmsum viðburðum sem
munu ná hápunkti í haust þegar von
er á Svíakóngi og drottningu í opin-
bera heimsókn til borgarinnar.Við

sáum víða vinnupalla utan á húsum
þar sem ýmist var verið að lagfæra
eða mála fyrir konungskomuna. Leið-
sögumaður okkar í ferðinni var
klúbbsystir í Vaasa og hún sýndi okk-
ur allt það markverðasta um leið og
hún sagði okkur sögu borgarinnar,
m.a. frá miklum bruna árið 1852 sem
lagði borgina í rúst og þau hús sem
þar eru nú hafa öll verið byggð eftir
brunann mikla. Leið okkar lá einmitt í
forna kirkjurúst í gömlu Vaasa þenn-
an fallega sunnudagsmorgun en þar
tók presturinn á móti okkur og við
nutum helgihalds sem hann flutti.
Það var mjög hátíðlegt, kirkjan er
opin og náttúruleg, grasi gróin á milli
veggja sem standa ennþá en efri hlut-
inn er allur horfinn. Í miðju kirkju-
skipinu er vindorgel sem hljómar í
takt við goluna og það var einstaklega
fallegt og tilkomumikið að vera þátt-
takandi þarna, alveg ógleymanleg
stund. Þaðan lá leiðin út í skóg þar
sem við skoðuðum nútímalistaverk og
niður að strönd þar sem við fengum
hádegisverð og þar gafst aftur tóm til
að spjalla við systur. Áður en við 
vissum af var helgin liðin og tímabært
að koma sér heim.Við náðum frábær-
lega vel saman systurnar fjórar sem
fórum til Vaasa og hlökkum til næstu
ferðar. Það var í raun ótrúlegt að
koma á Norræna vinadaga og finna
allt það góða sem þar gerðist. Að
koma nýr inn í andrúmsloft sem kalla
má ókunnugt og hlutlaust og finna
hvernig það breyttist. Undurfljótt
varð til nýtt andrúmsloft við samveru
okkar allra, tengsl voru mynduð,
skipst á netföngum, drukkin hesta-
skál, hlegið og trallað.Við getum 
örugglega búist við mörgum systrum
á Norræna vinadaga í Reykjavík eftir
tvö ár, við urðum a.m.k. varar við
mikinn áhuga og gerðum í því að
hvetja systur til að koma.

Ásgerður Kjartansdóttir og
Sigríður Baldursdóttir,
Soroptimistaklúbbi Reykjavíkur.

Ásgerður ávarpar ráðstefnugesti og býður
til norrænna vinadaga á Íslandi 2008.

Ásgerður ásamt finnskum systrum. Frá
vinstri: Kirsti Varis frá Espoo, Ásgerður,
ónafngreind finnst systir og Anna Härmä
frá Vaasa.

Kristín og Margrét við listaverk úr brotajárni af fyrrum forseta Finnlands, Törju Halonen.
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Akureyrarklúbbur

Skiptineminn okkar frá Austurríki hún Angela Domenig,
sem nú er 19 ára gömul, kom til Íslands í sumar og hefur
verið að vinna sem skálavörður á Hveravöllum. Angela var
síðastliðinn vetur í námi í jarðeðlisfræði við Háskólann í
Vínarborg og þar komst hún í kynni við samlanda sinn
sem hafði unnið á Hveravöllum undanfarin þrjú sumur og
hvatti hann Angelu til að sækja um starfið hvað hún gerði
og fékk. Skipti þar miklu máli hversu góða íslensku 
Angela talaði, eftir aðeins tæplega hálfs árs dvöl á Íslandi
veturinn 2003-2004, ásamt því að hafa sótt tíma í íslensku
sl.vetur í Vín. Að auki talar Angela ágætis ensku, ítölsku 
og auðvitað móðurmál sitt, þýsku.

Það var svo í byrjun júlí sem við hjónakornin skruppum
suður á Keflavíkurflugvöll eftir Angelu og ókum henni á
Hveravelli. Hveravellir eru eins og þið vitið á miðjum Kili
og þar oft frekar rysjótt veður en svo var einmitt þennan
umrædda dag og því svolítið erfitt fyrir okkur fósturfor-
eldrana að skilja hana þarna eftir. Angela var hvergi 
bangin, hitti fyrir elskulegar stúlkur sem voru þarna líka
að vinna og hefur vinnan gengið að óskum en fer nú senn
að ljúka. Svo vel vildi til að okkar árlega gönguferð með
gönguhópnum okkar úr Hafnarfirði var einmitt í Kerling-
arfjöllum þetta árið svo auðvitað var Angelu boðið með og
naut hún þess í hvívetna að fá að ganga með okkur um
þessa stórbrotnu náttúru í nokkra daga og kynnast okkar
ágætu samferðamönnum. Til að gera langa sögu stutta þá
fer vinnu Angelu þar uppfrá að ljúka en hún hyggst dvelja
á Íslandi til loka september og langar að ferðast um landið.

Í lokin vil ég benda ykkur á, ágætu systur, hversu gefandi
og skemmtileg reynsla það var að hafa skiptinema. Þetta
var sameiginlegt verkefni okkar Akureyrarsystra og það
fyrsta sinnar tegundar á Íslandi, en við greiddum fyrir
Angelu skólagjöld í tónlistarskólann, menntaskólann og í
íslenskutíma og síðan vorum við þrjár fjölskyldur sem
höfðum hana hjá okkur í um tvo mánuði hver.Við höfum
eignast Íslandsvin til frambúðar og fósturdóttur.

Með síðbúnum sumarkveðjum
Sigríður Ágústsdóttir, Akureyri

Fréttir frá klúbbum

Grafarvogsklúbbur

Kæru systur,
Okkur systrum í Soroptimistaklúbbi Grafar-
vogs var það sönn ánægja að á Kvennadag-
inn 19. júní gáfum við ágóða af jólakortasölu
klúbbsins í formi gjafabréfs upp á 400.000 kr.
til tækjakaupa á skurðdeild Kvennadeildar
Landsspítala Háskólasjúkrahúss.Var okkur
boðið í kaffi og fínar veitingar og gengið var
með okkur um húsakynni skurðdeildarinnar
og kynnt starfssemin í nokkrum skurðstofum.
Eins var okkur sýnt inn í Hreiðrið sem okkur
fannst nú líta vel út með öllum þeim þægind-
um sem verðandi foreldrum er boðið að njóta
á meðan beðið er eftir að lítil manneskja líti
dagsins ljós. Gaman að sjá hvaða breytingar
hafa átt sér stað frá því fyrir nokkrum árum.
Engin okkar klúbbsystra sem mættar voru
höfðu notið þessarar þjónustu en getum vel unnt þeim
sem hafa og eiga eftir að hafa þetta val.

Þann 9. september verður hinn árlegi Grafarvogsdagur
haldinn með þátttöku margra starfandi félaga og klúbba í
hverfinu. Soroptimistaklúbbi Grafarvogs hefur verið boðið

Systur í Grafarvogsklúbbi komu færandi hendi þegar þær gáfu Kvennadeild
Landspítala veglega gjöf.

að taka þátt í þessum degi sem við ætlum að gera og
kynna klúbbinn og samtökin um leið í okkar hverfi.

Systrakveðjur,
Ingibjörg Ragna Óladóttir formaður Soroptimistaklúbbs 
Grafarvogs.
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Hóla- og Fellaklúbbur

Soroptimistasystirin, Dr. Aliki Mitsakos-Georgiou, M.D.,
Ph.D. frá vinaklúbbi okkar í Aþenu tekur við embætti 
forseta Soroptimistasambands Grikklands í október n.k.

Tvær systur úr Hóla og Fellaklúbbnum þær Ásta M.
Eggertsdóttir og Hansína Traustadóttir hittu Dr. Aliki á
leið sinni til Aþenu um Krít í júlímánuði sl. Dr. Aliki bauð
okkur til hádegisverðar í matsal skólans á Krít og sagði
okkur frá því hvað hún er að gera. Dr. Aliki hefur rekið
sumarnámskeið í 11 ár á eynni Krít, en hún kennir við 
háskóla í Aþenu. Námskeiðin eru haldin fyrir unga 
leiðtoga framtíðarinnar á aldrinum 15 til 18 ára 
(Kernels of our future) og eru á vegum N.G.O. með þátt-
töku 42 Evrópulanda, U.S. og Canada sjá www.gaaec.org
Prófessorar og gestafyrirlesarar fara á milli landa til að
kenna og eru oft notaðar óhefðbundnar kennsluaðferðir.

Þegar við mættum á staðinn voru tveir gestafyrirlesarar
staddir þar og snæddu með okkur (sjá mynd). Báðar eru
þær frá Bandaríkjunum. Önnur þeirra, Prof. Jessica 
Townsend, var að kenna „Leadership and Conflict 
management” og fengum við að vera inni í kennslusalnum
smá stund. Þessar mínútur sem við fylgdumst með var
verið að sýna hvað við túlkum mismunandi einföldustu
staðreyndir sem við horfum á. „Sínum augum lítur hver á
silfrið” segir íslenskt máltæki og á vel við þessa upplifun
okkar.

Dr. Aliki sýndi okkur svæðið, sem minnti á húsakost og
fyrirkomulag á Bifröst í Borgarfirði.Við komum í sameig-
inlegt skrifstofusvæði starfsmanna og þar afhenti Dr. Aliki
okkur sitt hvora skólatöskuna með fallegri myndabók um
Grikkland og bæklingum og ýmsu fræðsluefni um 
„Kernels of our future”

Þessi heimsókn var mjög skemmtileg, persónuleg og eftir-
minnileg.Við fundum fyrir systraþeli í samtali okkar við

Dr. Aliki og áttum auðvelt með að finna fyrir sameiginlegri
reynslu af hugmyndum Soroptimista um betri heim fyrir
alla. Það er ómetanlegt að eiga svona greiðan aðgang að
reynsluheimi Soroptimistasystra um víða veröld. Dr. Aliki
kvaddi með þeim orðum að næsta sumar ætlaði hún að
halda námskeið fyrir ungar konur, - leiðtoga framtíðarinnar.

Frá Soroptimistaklúbbi Hóla og Fella
Ásta M. Eggertsdóttir, ritari

Frá vinstri: Michelle Jeffress, Epistimi Hanou, aðstoðarskólastjóri,
Ásta M. Eggertsdóttir, Hansína Traustadóttir, Dr Aliki og 
Prof. Jessica Townsend

Mosfellssveitarklúbbur

Vorið er skemmtilegur tími í skólum landsins. Það er stór
stund þegar nemendur útskrifast úr 10. bekk grunnskóla.
Sú stund er bæði stund gleði og saknaðar. Gleði, vegna
þess að góðum áfanga er náð. Söknuður, því þá kveðja
nemendur “gamla” skólann sinn og samferðafólk. Í vor
sóttu systur úr Mosfellssveitarklúbbnum Lágafellsskóla
heim og voru viðstaddar útskriftarhátíð 10. bekkjar.

Við það tækifæri afhenti klúbburinn viðurkenningu til
þeirrar stúlku sem hæsta einkunn hlaut í þessum árgangi 
í skólum Mosfellsbæjar. Að þessu sinni hlaut Mist 
Edvardsdóttir þessa viðurkenningu, sem var fallegur 
listmunur gerður af Ingu Elínu Kristinsdóttur, sem er ein
klúbbsystra okkar. Það var ánægjulegt að eiga þess kost að
taka þátt í útskriftarhátíðinni, því þetta var í fyrsta skipti
sem Lágafellsskóli útskrifar 10. bekk. Það var enn til að
auka ánægjuna hjá mér að meðal nemenda sem útskrifuð-
ust þarna voru börn fjögurra systra úr klúbbnum okkar og

svo átti ég tvær
ömmustelpur!
Mikill hátíðarbrag-
ur var í salnum,
sem var skreyttur
fallega og öll fram-
kvæmd var til 
fyrirmyndar. Þarna
gafst tækifæri til
að kynna
Soroptimistasam-
tökin og skólinn
fékk afhentan
borðfána klúbbs-
ins. Þegar nemendur höfðu tekið við skírteinum 
sínum, beið gesta glæsilegt kaffihlaðborð, sem foreldrar 9.
bekkjar höfðu veg og vanda að. Þetta var skemmtileg og
góð samverustund með unga fólkinu okkar. Hver veit
nema þarna hafi leynst systur framtíðarinnar?

Guðrún Snæbjörnsdóttir, formaður

Útskrift í Lágafellsskóla 2006.
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Kópavogsklúbbur

Soroptimistaklúbbur Kópavogs var stofnaður 4. júní 1975
og fagnaði því 30 ára afmæli á síðsta ári. Miklar breytingar
hafa átt sér stað á þessum 30 árum. Fyrstu fundirnir fóru í
að kynnast hverri annarri og ákveða hvernig klúbburinn
ætlaði að starfa. Eftir að hafa velt fyrir okkur ýmsum mál-
efnum sem vörðuðu kaupstaðinn okkar og hvar helst

úrbóta væri þörf, komumst við fljótlega að því að neyðar-
ástand ríkti í öldrunarmálum í Kópavogi.Við leituðum
upplýsinga og  báðum um hugmyndir um hvar við gætum
helst orðið að liði. Stungið var upp á ýmislegu sem snéri
að því félagsstarfi sem boðið var upp á fyrir aldraða í
bæjarfélaginu. Okkur sýndist ekki að þarna væri helst
úrbóta þörf, því við vildum fyrst og fremst ná til þeirra
öldruðu bæjarbúa sem við vissum að voru einmana og
höfðu ekki þrek eða þor til að sækja slíkar skemmtanir.
Við komum okkur upp spjaldskrá yfir alla ellilífeyrisþega
í Kópavogi sem hjálpaði okkur að velja úr þá sem bjuggu
við mesta einsemd. Fyrstu ár klúbbstarfsins heimsóttum
við marga aldraða Kópavogsbúa fyrir jól og páska og
færðum þeim blómaskreytingar og gjafir. Aldraðir sjúkir
áttu í vök að verjast. Ekkert sjúkrahús var til í Kópavogi
og var miklum erfiðleikum bundið að koma öldruðum
sjúklingi inn á sjúkrahús í Reykjavík.

Fyrsta stóra verkefni okkar var rekstur á litlu hjúkrunar-
heimili, sem við starfræktum í Kópavogi sumarið 1977.
Húsnæði fengum við að láni og bæjarhjúkrunarkonurnar,
sem voru báðar í klúbbnum okkar, sáu um hjúkrunina, en
stúlkur úr heimilishjálpinni sáu um aðra þjónustu. Klúbb-
urinn greiddi allan fæðiskostnað.Vistuðust þar 5 aldraðir
er þurftu hjúkrun og gátu því fjölskyldur þeirra farið í
kærkomið sumarleyfi. Á þessum tímapunkti sannfærð-
umst við um að stærsta vandamálið, sem þyrfti fyrst og
fremst úrlausnar við í bæjarfélaginu, væri að hjálpa sjúku
gömlu fólki.

Við gerðum okkur grein fyrir að einn fámennur klúbbur
kvenna gæti lítið gert til að leysa brýnt neyðarástand
sjúkra aldraðra í Kópavogi og leituðum því til annarra
samtaka í bænum um að sameina krafta félaganna með
það að markmiði að vinna saman að einhverri úrlausn.
Þetta leiddi til þess að 17. mars 1979 var formlega stofnuð
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Árbæjarklúbbur

Árbæjarsystur lögðu land undir fót og héldu samkvæmt
venju síðasta fund sinn, maífundinn, utanbæjar og buðu
þær mökum sínum með í þetta sinn.

Lagt var af stað í blíðskaparveðri 8. maí sl. frá Árbæjar-
kirkju og var ferðinni heitið upp í Hvalfjörð að Hótel
Glym. Leiðsögumaður frá
hótelinu Jón Rafn að nafni
hitti okkur ferðalanga við
mynni Hvalfjarðar og fræddi
okkur um hvalveiðitímabilið
og lífið í Hvalfirðinum á her-
námsárunum.

Eftir léttar veitingar á
staðnum var haldið til Hall-
grímskirkju í Saurbæ á Hval-
fjarðarströnd, kirkjan skoðuð,
en hún er sérstæð, prýdd
steindum gluggum eftir
Gerði Helgadóttur. Urðum
við margs vísari um sögu
Guðríðar Símonardóttur og
Hallgríms Péturssonar.Var
þetta fróðleg og ánægjuleg

skemmtun í alla staði og átti leiðsögumaður okkar drjúgan
þátti í því. Að þessu loknu var haldinn stuttur fundur í
veitingasal hótelsins, sem er hið glæsilegasta og allt ný-
uppgert. Snæddum við þriggja rétta máltíð og áttum jafn-
framt ánægjulega stund undir borðhaldinu .

Með systrakveðju,
f.h. skemmtinefndar klúbbsins, Arndís Ellertsdóttir.

Glaðar systur og makar þeirra fyrir utan Hótel Glym í vorblíðunni.

Hildur Þorbjörg og Hafdís þrír fv. forsetar landssambandsins
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Skilafrestur
Efni skal skilað á tölvutæku formi, annað hvort á diski eða í tölvupósti.

Snjólaug Sig., Klapparhlíð 1, íbúð 401, 270 Mosfellsbær tekið er við efni á netfangið 
snjolaugsig@simnet.is og sigridur@simnet.is

sjálfseignarstofnun með þátttöku 9 klúbba og félagasam-
taka í Kópavogi um byggingu hjúkrunarheimilis fyrir
aldraða í bænum. Hjúkrunarheimili með 38 hjúkrunar-
rýmum tók til starfa 20. maí 1982 og fékk nafnið Sunnu-
hlíð. Í dag eru 73 hjúkrunarrými í Sunnuhlíð, dagvist fyrir
15 til 20 aldraða, þjónustukjarni með sjúkraþjálfun, matsal,
hár- og fótsnyrtingu. Í þjónustukjarna rekur klúbburinn
svo smá verslun.

„Oft veltir lítil þúfa þungu hlassi” - Sunnuhlíðarævintýrið
er lang stærsta verkefni klúbbsins og hefur verið stór þátt-
ur í klúbbstarfinu í gegnum tíðina og er enn þann dag í
dag, enda eru klúbbfundir haldnir í matsal Sunnuhlíðar.
Margir Soroptimistaklúbbar á Íslandi hafa á einn eða
annan hátt stutt rausnarlega við bakið á okkur með gjöf-
um og fjárframlögum og þökkum við innilega fyrir allan
þann stuðning. Einnig fengum við 1983 10.000 SFR styrk
úr „Action Fund” Evrópusambandsins  sem við notuðum
til að koma upp sjúkraþjálfunarsal í hjúkrunarheimilinu.

Þó svo stærsta verkefni okkar sé Sunnuhlíð þá höfum við
veitt styrki til margra annara verkefna, s.s. greiðsla á
helmingi launa hjúkrunarfræðings við MK, sem starfar
m.a. að forvarnarstarfi í þágu ungs fólks í Kópavogi.
Erlendis hefur klúbburinn m.a. greitt skólagjöld fyrir tvo
bræður í þorpinu Meppedu í Tamil Nadu, fátækasta héraði
Indlands.Við fylgjumst vel með hvernig hægt er að gera
ótrúlega mikið í þessum heimshluta fyrir afskaplega lítið
framlag.Við höfum í mörg ár styrkt SOS þorp í Afríku.
Einnig höfum við tekið þátt í öllum sameiginlegum verk-
efnum Evrópusambandsins og Alþjóðasambandsins.

Fyrir mörgum árum eignuðumst við land í Lækjarbotnum,
þar sem við höfum plantað trjám á hverju ári í júníbyrjun.
Heita þar Systrabotnar og verður ekki langt að bíða þess
að við týnumst í skóginum.

Fyrir fjórum árum var stofnaður gönguhópur innan
klúbbsins, sem hittist vikulega og þrammar um holt og

hæðir, - við leikum jafnvel „túrista” á götum Reykjavíkur
eða í Hafnarfirði. Það vildi þannig til að allt í einu áttuðum
við okkur á því að um 25% klúbbsystra voru komnar á
eftirlaunaaldur. Þar sem klúbburinn er nú orðinn 31 árs
má telja það eðlilega þróun. Jafnframt því að ganga viku-
lega ákváðum við að fara árlega í mars eða apríl í utan-
landsferðir og höfum við sagt frá þeim ferðum í Fregnum.
Síðasta ferðin var farin til Feneyja fyrr á þessu ári og
þaðan farið í vikusiglingu um Adriahafið og Eyjahafið
með viðkomu í ýmsum löndum og á  yndislega fallegum
eyjum. Enduðum við í Slóveníu þar sem við dvöldum í
fimm daga.Við köllum ferðaklúbbinn „Snú-snú”, þar sem
okkur finnst stundum við snúast í marga hringi, áður en
við komumst af stað til að njóta sameiginlega þess dags
sem bíður okkar þar sem við erum staddar hverju sinni.

Það er mikil lífsfylling að tilheyra þessum samtökum sem
kenna sig við bestu systur. Það besta frá konum - það
besta fyrir konur. Sumum finnst heiður af því að vera
Soroptimisti, aðrar finna til ánægju yfir því að eignast vini
innan klúbbsins eða í öðrum klúbbum, jafnvel langt út
fyrir landamæri eigin lands og verða hver annarri að liði
með ýmsu móti, svo sem með gestrisni og hlýjum móttök-
um eins og um náinn ættingja sé að ræða. Svo eru konur
í hreyfingunni einfaldlega vegna þess að þeim finnst
skemmtilegt að hittast mánaðarlega á fundum, borða sam-
an eða drekka kaffi og hlusta á fræðandi erindi. Það er
einmitt fyrir margbreytileika mannlegs eðlis sem við
verðum sterkar þegar við sameinum krafta okkar í starfi.

Systur í  Kópavogsklúbbnum hafa í gegnum tíðina verið
duglegar að gefa kost á sér til ýmissa embætta hjá lands-
sambandinu og eru alltaf  a.m.k. 3 í einhverju embætti þar.
Klúbburinn á til að mynda 3 fyrrverandi forseta landssam-
bandsins, einnig fyrrverandi varaforseta Evrópusam-
bandsins og í dag erum við að skila af okkur síðasta blaði
Fregna í okkar umsjá.

Ritnefnd Fregna vill þakka fyrir samstarfið á þessum 2
árum og hvetja konur til að taka þátt í starfi Soroptimista,
bæði innan klúbbsins og á landssambandsvettvangi.

Nokkrar af stofnfélögunum.

Fráfarandi ritnefnd Fregna.

í næsta blað Fregna, er 10. nóvember 2006.




