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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.

Markmið Soroptimista
Að vinna að bættri stöðu kvenna.
Að gera háar kröfur til siðgæðis.
Að vinna að mannréttindum öllum til handa.
Að vinna að jafnrétti, framförum og friði, 
með alþjóðlegri vináttu og skilningi.
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Að veita þjónustu í heimabyggð, heimalandi 
og á alþjóðavettvangi.
Að taka virkan þátt í ákvarðanatöku hvarvetna 
í þjóðfélaginu.
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Ég vil byrja á því að þakka ykkur sem mættuð á haustfundinn 
að Reykjum í Hrútafirði fyrir góðan fund og ánægjulega 
samveru. Það var einkum góðri þátttöku ykkar að þakka hversu 
vel tókst til með fundinn í alla staði.
Nú er vetrarstarf klúbba að fara af stað af fullum krafti og hið 
sama má einnig segja um vetrarstarf nýrrar stjórnar landssam-
bandsins. Næg verkefni eru framundan og vil ég hér nefna 
nokkur þeirra.
Ný ritnefnd með systrum úr Bakka- og Seljaklúbbi er tekin til 
starfa og óska ég þeim til hamingju með þetta fyrsta blað. 
Fljótlega eftir að ritnefnd hóf störf í haust lagði hún fram 
tillögur fyrir stjórn landssambandsins um breytingar á vorhefti 
Fregna, þ.e. því hefti sem gefið er út fyrir landssambandsfund. 
Tillögurnar voru samþykktar einróma í stjórn en þær hafa bæði 
áhrif á efni sem birtist í Fregnum og ekki síst á skipulag lands-
sambandsfunda. Breytingarnar eru eftirfarandi; hætt verður að 
birta skýrslur embættismanna í heild sinni í Fregnum en í stað 
þess birtir útdrættir í næstu Fregnum eftir fundinn; skýrslur í 
heild sinni verða sendar í tölvupósti með góðum fyrirvara til 
fulltrúa og klúbbstjórna vegna undirbúnings undir kosningu; 
skýrslurnar verða jafnframt birtar í heild sinni á vef landssam-
bandsins; rekstraráætlun og ársreikningar sambandsins verða 
áfram birtir í Fregnum fyrir landssambandsfund; embættis-
menn flytja útdrætti úr skýrslum á landssambandsfundi í stað 
 fyrirlestra. 
Með þessum breytingum verður landssambandsfundur meira 
í takt við árlegan aðalfund félagasamtaka og embætti fulltrúa 
fær meira vægi en stjórn landssambandsins hefur í hyggju að 
efla fræðslu um fulltrúaembættið og koma þannig til móts 
við óskir bæði formanna klúbba og ekki síst fulltrúa. Breyting-
arnar gefa ritnefnd Fregna jafnframt tækifæri til að hafa blaðið 
fjölbreyttara, m.a. að kynna mismunandi störf systra í þjóð-
félaginu og fjalla meir um störf klúbbanna í stað þess að leggja 
stóran hluta Fregna undir skýrslur sem hægt er að miðla með 
öðrum hætti á tímum upplýsingatækni. 
Vefur sambandsins er nú í gagngerri endurskoðun og hefur 
sérstakur vefhópur tekið til starfa. Í honum eru auk mín þær 
Guðfinna Kristjánsdóttir, Halla Björg Baldursdóttir og Kristín 
Einarsdóttir frá Hafnarfjarðar- og Garðabæjarklúbbi og 
Sigríður Líba Ásgeirsdóttir og Sigríður Baldursdóttir frá Reykja-
víkurklúbbi. Er ætlunin að gera vefinn að öflugra tæki til upplýs-
ingamiðlunar innan sambandsins og ekki síst að nýta vefinn til 
kynningar á samtökunum út á við.
Í þriðja sinn tók Soroptimistasamband Íslands þátt í �6 daga 
átaki gegn kynbundnu ofbeldi sem stóð yfir dagana 
�5. nóvember – �0. desember og hefur yfirskriftina „�6 daga 
átak í �6 ár – eflum mannréttindi – stöðvum ofbeldi gegn 
konum.„ Rannveig Thoroddsen, Bakka- og Seljaklúbbi, hefur 
umsjón með verkefninu fyrir hönd sambandsins. Í október sl. 

kallaði Alþjóðasamband soroptimista eftir upplýsingum frá 
landssamböndum um verkefni sem tengdust baráttu gegn 
ofbeldi gegn konum og sendi ég um hæl skýrslu um þátttöku 
okkar í �6 daga átakinu undanfarin ár. Í skýrslunni kemur skýrt 
fram hve samtakamáttur frjálsra félagasamtaka hér á Íslandi 
er mikill en í kjölfar átaksins árið �004 var ríkisstjórn og sveitar-
félögum send aðgerðaáætlun gegn kynbundnu ofbeldi. Á 
grundvelli þessarar aðgerðaáætlunar hefur ríkisstjórnin nú 
samþykkt aðgerðaáætlun vegna ofbeldis á heimilum og kyn-
ferðislegs ofbeldis sem tekur til áranna �006-�0��. Þetta vakti 
mikla athygli hjá alþjóðasambandinu sem þakkaði Soropt-
imistasambandi Íslands fyrir mjög góða skýrslu, óskaði til 
hamingju með frábært starf og tilkynnti jafnframt að skýrslu 
landssambandsins yrði dreift víða innan Sameinuðu þjóðanna 
á næsta ári. 
Strax í ársbyrjun �007 þarf að fara að huga að undirbúningi 
norrænu vinadaganna sem haldnir verða í Reykjavík dagana 
6.- 8. júní �008. Þetta er gríðarlega umfangsmikið verkefni sem 
allir klúbbar þurfa að koma að á einn eða annan hátt og vona 
ég að þið takið vel í óskir mínar um aðstoð. Ég veit hversu 
samstilltar og kröftugar við systur erum. Þar sem margir klúbbar 
eiga vinaklúbba á Norðurlöndum bið ég ykkur að hafa strax 
samband við klúbbana ykkar til að bjóða þeim á norrænu 
vinadagana. Ísland er spennandi land í augum frændþjóða 
okkar. Leggið því að systrum að taka maka sína með því gert 
verður ráð fyrir sérstakri makadagskrá. 
Þar sem Soroptimistasamband Íslands er hluti af alþjóðlegum 
samtökum er ekki óeðlilegt að sambandið líti út fyrir landstein-
ana með verkefni enda eru klúbbar og landssambönd hvött 
til að styðja við systur í löndum og á þeim heimssvæðum sem 
erfitt eiga uppdráttar. Á vegum landssambandins er í undir-
búningi sameiginlegt verkefni með klúbbnum í San Marino 
og í Kigali í Rúanda. Um er að ræða uppbyggingu barnaskóla, 
heimavistar, íbúða fyrir ekkjur og kvennaathvarfs í Kigali en 
Rúanda er nú í uppbyggingu eftir gríðarleg þjóðarmorð árið 
�995. Sigríður Þórarinsdóttir, fyrrverandi forseti, er tengiliður 
okkar í þessu verkefni og lýsir hún aðstæðunum í Kigali í 
sérstakri grein í blaðinu. Verkefnið og aðkoma íslenskra klúbba 
að því verður kynnt nánar síðar.
Kæru systur. Höfum ætíð í huga þau fallegu orð sem lesin eru 
í upphafi hvers fundar um siðgæði, mannréttindi, vináttu og 
skilning. Þessi orð mynda kjarnann í starfi okkar og samtökum 
okkar. Þau eru í senn örvun og áminning um að láta hug fylgja 
máli.

Ég óska ykkur og fjölskyldum ykkar gleðilegrar jólahátíðar og 
farsældar á nýju ári.

Ásgerður Kjartansdóttir

ForsetasíðaÁsgerður 
Kjartansdóttir

Kæru systur!
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Heilagt jólaguðspjall, frásögnina úr �. kafla Lúkasarguð-
spjalls þekkjum við flest. Hver einasta setning er okkur kunn. 
Það er eitt að þekkja frásögnina af fæðingu frelsarans og 
svo annað mál hvort við leyfum henni að hafa áhrif á okkur 
og móta líf okkar. Jólin geta líka auðveldlega orðið flótti frá 
raunveruleikanum. Við eins og flýjum inn í hið óræða, sem við 
köllum ,,jólastemningu”, leitumst við að gera vistlegt og hlúa 
að öryggi heimilisins, ef við skyldum nú fá tíma til að kyrra 
hugann og gleyma hversdagsleikanum um stund.

Jólin eru hátíð ljóss og gleði, sem við þurfum svo sannarlega 
á að halda hér á okkar kalda landi í svartasta skammdeginu. 
Ef jólin eru bara raunveruleikaflótti þá missa þau tengslin við 
lífið í heild, þá verða þau okkur óhjákvæmilega vonbrigði, 
og þegar hversdagslífið tekur við aftur finnum við fyrir meiri 
tómleika en nokkru sinni fyrr.

Í jólaguðspjallinu er horfst í augu við raunveruleikann. Þar 
er sagt frá fjölskyldu sem býr við erfiðar aðstæður. Fæðing 
frelsarans á sér stað og stund í veraldarsögunni. Við heyrum 
það í upphafsorðum guðspjallsins. ,,En það bar til um þessar 
mundir, að boð kom frá Ágústus keisara...,”. Guðspjallið á sitt 
upphaf í þessum heimi, heimi sem þekkir til valdsmanna og 
valdboða. Fagnaðarerindið er boðað í okkar heimi: ,,Yður er í 
dag frelsari fæddur.” Barnið sem var í heiminn borið er í raun 
komið til að vera frelsari okkar, þinn og minn. Við megum taka 
hvert einasta orð guðspjallsins til okkar, trúa því og lifa í því.

Hirðarnir fátæku fengu fyrstir fregnir af fæðingu Jesú. Þeir 
urðu fyrst í stað hræddir. Þeir voru alls óvanir allri dýrð, bæði 
andlegri og veraldlegri. En þeir trúðu því sem þeim var 
boðað. Þeir treystu og þeir hlýddu. Trú þeirra og von nægði 
þeim til að halda af stað. Þeir trúðu og fengu að sjá dýrð 
Guðs.
 
Jólaboðskapurinn til okkar allra er þessi: ,,Yður er í dag frelsari 
fæddur”. Það er undrið öllum æðra að í þessu barni í jötunni í 
Betlehem kom sonur Guðs til okkar og tók sér bústað hjá okkur. 
Jesús kom sem frelsari. Orðið frelsari merkir bjargvættur. Það 
er hann sem vill leysa okkur frá myrkri og angist. Við megum 
hafa hann sem frelsara, já við megum eiga þá von, líka þegar 
allt virðist vonlaust og dapurt og við erum kvíðin og hrædd. 

Það var þetta sem hirðarnir skynjuðu - já einmitt skynjuðu því 
enn höfðu þeir ekki skilið það sem þeir sáu og heyrðu. Þeir 
skynjuðu að með fæðingu Jesúbarnsins breyttist allt. Þannig 
er vilji Guðs. Hann hefur af kærleika sínum gefið okkur son 
sinn sem frelsara, til þess að ,,hver sem á hann trúir glatist ekki 
heldur hafi eilíft líf”.

Hirðarnir urðu ekki vonsviknir þegar þeir báru saman það sem 
þeir sáu við það sem engillinn hafði við þá sagt þessa nótt. 
Þess vegna segir í framhaldinu: ,,Og hirðarnir sneru aftur og 
vegsömuðu og lofuðu Guð fyrir allt það sem þeir höfðu heyrt 
og séð.”

Þannig vill Guð vísa okkur leið, og hann vill gera það einmitt 
hér, í lífi okkar, í gráum hversdagsleikanum. Vegna jólanna 
getum við einmitt skynjað þetta, að við erum ekki lengur ein 
með áhyggjur okkar og sorgir. Jesús Kristur þekkir þær því 
hann varð maður. Hann er hér með gleði sína og frið. Guð er 
okkur nálægur vegna hans sem fæddist í heiminn á jólum. 

Jólin flytja boðskap í dimmum heimi um nýja fullvissu, nýja 
sannfæringu. Jólin flytja okkur eins og hirðunum nýjan fögnuð 
sem veitir þrótt í daglegu lífi. Jólin eiga erindi til okkar með 
nýja von, án vonar getur enginn maður lifað. 
Boðskapur jólanna er ekki aðeins fyrir okkur sjálf, okkur er 
einnig trúað fyrir honum annarra vegna, samfélagsins vegna, 
hann er falinn okkur á herðar vegna alls heimsins. Því ber 
okkur að byrja að vinna að friði og fögnuði í þessum heimi, 
í hinu smáa, í umgengni hvert við annað, í leikjum sem 
við kennum börnunum, í samtali um menn og málefni og 
gagnrýnni umræðu um pólitík dagsins. Boðskapur jólanna er 
einnig kall til þess að rétta hjálparhönd, vera vinur og náungi. 
Minnumst orða Jesú að það sem við höfum gert öðrum, 
höfum við gert honum.
 
 Guð gefi ykkur gleðileg jól og gæfuríkt komandi ár.

Jóhanna I. Sigmarsdóttir, sóknarprestur, Eiðum
Soroptimistaklúbbi Austurlands

Jólahugleiðing

En það bar til um þessar mundir ... (Lúk. �.�-�4)
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Nú höfum við fimm systur í Bakka- og Seljaklúbbi tekið við því 
ábyrgðarmikla starfi að ritstýra Fregnum næstu tvö árin. Við 
göngum til þess verks með klúbbinn okkar á bak við okkur og 
vonum að árangur verði svo flestum líki.

Eins og fram kemur í ávarpi forseta höfum við áhuga fyrir því 
að setja okkar svip á blaðið. Við viljum gjarnan taka þátt í að 
soroptimistavefurinn verði notaður meir en áður til að miðla 
upplýsingum og skýrslum, sem var áður eingöngu vettvangur 
Fregna.

Soroptimistasamtökin eru starfsgreind samtök og hefur sú 
hugmynd komið upp að við kynnum störf systra sem eru með 
svo ólíkum hætti og koma úr hinum ýmsu atvinnugreinum.
Það er nýlunda að prentun blaðsins er öll í lit og höfum við 

leitað tilboða í prentun. Við fengum aðstoð dóttur einnar 
systur okkar við umbrot blaðsins sem verður til þess að við 
getum prentað meira í lit.

Límmiði verður nú á baksíðu blaðsins til að skemma ekki for-
síðu. Við vonum að það reynist vel.

Við sendum okkar bestu jóla- og nýárskveðjur.

Sigríður Sveinsdóttir, Snjólaug Sigurðardóttir, Árnína K. 
Dúadóttir, Júlíana B. Erlendsdóttir og Kristín J. Sigurjónsdóttir.

Ritnefndarpistill

Ágætu systur!

Ný ritstjórn Fregna, frá vinstri: Júlíana B. Erlendsdóttir, Kristín J. Sigurjónsdóttir, Snjólaug Sigurðardóttir, Árnína K. Dúadóttir og Sigríður Sveinsdóttir.
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1. Fundur settur og embættismenn fundarins 
skipaðir

Sigríður Þórarinsdóttir forseti Landssambands soroptimista 
setti fund kl. 09:�0 á laugardeginum og bauð systur vel-
komnar að Reykjum. Tæplega 90 systur voru mættar til 
fundar. Bað hún verðandi stjórnarkonur að tendra hefðbundin 
kerti soroptimista: 
Kristínu Sjöfn Helgadóttur 
�. varaforseta fyrir Alþjóðasamband soroptimista,
Ragnheiði Stefánsdóttur 
varasendifulltrúa fyrir Evrópusamband soroptimista,
Elsu Hákonardóttur 
gjaldkera fyrir Landssamband soroptimista 
og Sigríði Baldursdóttur ritara fyrir fund dagsins.

Þá var tveggja látinna systra minnst, þeirra Dagnýjar Georgs-
dóttur, Reykjavíkurklúbbi, og Luisu Bjarnadóttur, Hafnar-
fjarðar- og Garðabæjarklúbbi, og kveikti forseti á tveimur 
kertum í minningu þeirra. Bað hún systur síðan að rísa úr 
sætum og minnast þeirra.

Hvatningu las Ragnhildur Sigurðardóttir og markmið soropti-
mista las Guðbjörg Gunnarsdóttir, báðar úr Snæfellsklúbbi.

a) Embættismenn fundarins skipaðir:
Sigrún Valgarðsdóttir Reykjavíkurklúbbi var skipuð ritari 
fundarins. 

Þá var gengið til dagskrár.

2. Frásögn frá sendifulltrúafundinum 
 í Toulouse

Ingunn Sigurðardóttir, Skagafjarðarklúbbi, og Kristín Sjöfn 
Helgadóttir, Árbæjarklúbbi, sendifulltrúar, greindu frá sendi-

fulltrúafundinum í Toulouse, sem haldinn var í júní sl. Nutu 
fundarkonur frásagnar og myndasýningar en voru jafnframt 
hvattar til að lesa nánari frásögn af fundinum sem birtist í 
haustblaði Fregna.

3. Stjórnarskipti

Fráfarandi forseti flutti kveðjuorð sín og þakkaði samstarf í 
forsetatíð sinni. Þakkaði hún Margréti Helgadóttur sérstaklega 
fyrir ósérhlífni og ómetanlegt samstarf og færði henni gjöf 
fyrir. Var þá komið að stjórnarskiptum en sett var í eftirtalin 
embætti til tveggja ára:

•  Forseti: Ásgerður Kjartansdóttir, Reykjavík
•  �. varaforseti: Kristín Sjöfn Helgadóttir, Árbæ
•  Ritari: Sigríður Baldursdóttir, Reykjavík
•  Sendifulltrúi: Margrét E. Arnórsdóttir, Mosfellssveit
•  Umsjónarmaður Hamraborgar: Margrét Helgadóttir, 

Hafnarfirði og Garðabæ
•  Varasendifulltrúi: Ragnheiður Stefánsdóttir, Akureyri
•  Varasendifulltrúi: Hrafnhildur Sigurðardóttir, Seltjarnarnesi 

(�006-�007)
•  Vefstjóri: Halla Björg Baldursdóttir, Hafnarfirði og Garðabæ

Færði fráfarandi forseti nýjum forseta forsetakeðjuna. Nýr 
forseti tók þá til máls og þakkaði fyrir það traust sem henni 
hefur verið sýnt með kosningu í forsetaembætti.

4. Önnur mál

a) Ingibjörg Kjartansdóttir Keflavíkurklúbbi sagði frá námsstyrk 
sem umsækjandi á þeirra vegum sótti um til skólastyrkjanefndar 
Evrópusambandsins og hlaut styrk. Þakkaði hún íslensku skóla-
styrkjanefndinni sérstaklega fyrir góðan undirbúning.

b) Þá óskaði Margrét Eyfells formaður Akureyrarklúbbs eftir 
að taka til máls. Vildi hún bjóða systur velkomnar á lands-

�3. haustfundur 
      Soroptimistasambands Íslands að Reykjum í Hrútafirði
    7. – 8. október �006
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sambandsfund, sem verður haldinn á Akureyri �8. apríl �007. Hvatti hún 
systur sérstaklega til að huga að gistingu í tíma.

5. Fundi slitið 

Fundi var slitið kl. �0:30.

Árangursríkt félagsstarf

Félagar úr Junior Chamber á Íslandi (JCI) á Íslandi sáu um fræðslu það 
sem eftir var dags, sem fólst í því hvernig hægt er að gera klúbbstarfið 
árangursríkara og skemmtilegra. Var m.a. farið í fundarsköp, fundar-
stjórnun og ritun fundargerða. Fræðslu JCI kvenna lauk um kl. �6:�0.

Eftir fræðslu gafst systrum tækifæri til að njóta þess sem Reykir hafa upp 
á að bjóða og völdu margar að taka sundsprett í frábærri útilaug og 
rabba saman í heitum pottum. Hátíðarkvöldverður var síðan snæddur 
um kvöldið og um skemmtidagskrá sáu systur úr Skagafjarðarklúbbi.

Leiðbeining fyrir embættismenn

Á sunnudagsmorgninum var boðið upp á fræðslu fyrir embættismenn 
klúbba. Var þeim skipt í hópa eftir embættum og farið yfir það sem helst 
þótti þörf á í hverjum hópi fyrir sig. 

Systur héldu ánægðar heim á hádegi sunnudags og var mál kvenna að 
einkar vel hafi farið um hópinn að Reykjum og aðstaða verið hin besta 
með frábærri þjónustu og góðum mat.

Fundarritari: Sigrún Valgarðsdóttir, Reykjavíkurklúbbi

Fráfarandi forseti Sigríður Þórarinsdóttir og núverandi 
forseti Ásgerður Kjartansdóttir

Ný stjórn Soroptimistasambands ÍslandsVel mætt á haustfund

Keflavíkursysturnar Ásta Árnadóttir og Ingibjörg Kjartansdóttir
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Á haustfundi vorum
Og lærðum að funda
Tillögur flytja og fundarsköp stunda

Við tillögur fluttum
Og tillögur felldum
Fundi í fundunum
Sífellt við héldum

En framsögumennirnir
Áttu svo bágt
Því bjartsýnissystur
Höfðu svo hátt

Fundi við settum
Og fundum við slitum
Eiginlega aldrei upp litum

Við tillögur drukkum
Og tillögur átum
On´á tillögubunkunum
Margar við sátum

Fundargerðirnar lærðum að rita
Lærðum að sneiða hjá æsingarhita
Hamrinum sveifla á hárréttum tíma
Tímamörk halda og slökkva á síma

Tillögur flutu um bekki og borð
Tillögur samdar og settar í orð
Um tillögur ætl´ ekki meira að tjá
Málinu er hér með vísað frá

Eins og þið flestar vitið verður landssambandsfundurinn 
haldinn á Akureyri �8. apríl �007. Þar sem að Akureyri er mikill 
ferðamannabær og margs konar mót og ráðstefnur á vorin 
er ekki ráð nema að í tíma sé tekið að huga að gistingu. Því 
viljum við benda ykkur á að hagkvæmast er að panta íbúðir 
stéttarfélaganna sem mörg eiga íbúðir í bænum eða 
í nágrenni bæjarins. Þær sem ekki eiga kost á slíkum íbúðum 
gætu hugsanlega pantað gistingu í hótelíbúðum í Geislagötu 

�0, en þar eru 5 íbúðir og síðan eru vissulega mörg gistiheimili. 
Allar upplýsingar þar að lútandi er að finna á vefsíðunni 
www.nordurland.is.

Með bestu kveðjum og von um að sjá ykkur sem flestar.
Akureyrarsystur

Um „Tillögur”

Gisting á Akureyri
           - næsta vor á landssambandsfundi

Flutt á fundi hjá Soroptimistaklúbbum Bakka og Selja 
og Keflavíkur miðvikudaginn 10. október 2006. 
Flutningsmaður og höfundur: 
Ingibjörg Kjartansdóttir, Keflavík.

Ingibjörg Kjartansdóttir
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San Marco-verkefnið er samstarfsverkefni Soroptimistaklúbbs Kigali í Rúanda 
og San Marino-klúbbsins á norður hluta Ítalíu með dyggri fjárhagsaðstoð klúbba, 
landssambanda og einstaklinga innan Evrópusambandsins. Eftir nokkurra ára vin-
áttusamstarf þessara klúbba var keypt landsspilda og uppbygging hafin. Fjármagn 
til kaupa á landinu kom að stærstum hluta frá Bettinu Scholl Sabbatini, �. varaforseta 
Evrópusambandsins �003-�005, þ.e. úr minningarsjóði um eiginmann hennar Marco.

Á landinu er í byggingu: • �. Íbúðir fyrir ekkjur
 • �. Barnaskóli
 • 3. Heimavist
 • 4. Kvennaathvarf
 • 5. Fjölnotahús

Fjögur hús eru í byggingu, með fjórum íbúðum hvert, fyrir ekkjur sem misstu allt sitt 
í þjóðarmorðunum �994. Þær fyrstu hafa þegar flutt inn. Þar fá þær öruggt heimili 
til æviloka. Hugmyndin er að þær aðstoði við þau störf sem til falla á svæðinu eins 
og t.d. að annast börnin á heimavistinni. Einnig er þarna barnaskóli sem San Marino 
klúbburinn kostaði byggingu á. Þessi skóli var formlega vígður, að viðstöddum m.a. 
þremur íslenskum soroptimistum, daginn fyrir fyrsta alþjóðlega friðarmaraþonið 
sem fram fór í Kigali í maí �005. Heimavistinni er ætlað að hýsa munaðarlaus börn 
og börn af landsbyggðinni. Í kvennaathvarfinu er aðstaða fyrir konur með börn sem 
af einhverjum ástæðum eiga hvergi höfði sínu að halla. Fjölnotahúsið verður notað 
m.a. fyrir fullorðinsfræðslu sem hófst nú í haust, þótt húsið sé ekki fullbúið. Þar verður 
einnig mötuneyti fyrir skólana. Þetta hús er jafnframt hugsað til fjáröflunar fyrir starf-
semina þar sem möguleiki er á að leigja út aðstöðu til veisluhalda. Einnig eru uppi 
hugmyndir um að þar verði boðið upp á grunnheilbrigðisþjónustu s.s. fræðslu um 
hreinlæti, getnaðarvarnir og umönnun ungbarna.
Óhætt er að segja að systur okkar í Kigali, með aðstoð San Marino klúbbsins og 
annarra, hafa verið stórhuga og aðdáunarvert hve vel þær hafa haldið utan um þetta 
stórkostlega verkefni.
    Sigríður Þórarinsdóttir

San Marco-verkefnið 
     í Kigali

Scholastique Ngirabacu úr Kigali klúbbi, Bettina Scholl-Sabbatini 
og systir úr San Marino klúbbi. Í bakgrunni má sjá fjölnotahúsið. 
Heimavistarhús er fyrir miðri mynd.

Íbúðarhús fyrir ekkjur.
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Í Systralund mættu soroptimistasystur frá fjórum klúbbum, 
Akranesi, Bakka og Selja, Árbæ og Hóla og Fella. Þrír eigin-
menn og þrjú barnabörn voru í hópnum sem taldi um tuttugu 
manns. Gróðursettar voru stjúpur í gulum og bláum lit og 
einn bakki af ilmreyni. 

Flutt var stutt samantekt um gróðurreit Soroptimistasam-
bands Íslands, en �3 ár eru síðan reitnum var úthlutað. 
Gestum var boðið hvítvín og jarðarber, drukkin var friðarskál 
og sunginn friðarsöngurinn Ákall. Ásta las upp texta Kristínar 
Einarsdóttur, upplýsingafulltrúa, sem hún sendi út sem frétta-
tilkynningu eftir landsambandsfundinn �9. apríl �006. Þar er 
m.a. sagt frá friðarverkefnum soroptimista þ.m.t. í Evrópu, en 
þar lögðu íslenskir soroptimistar hönd á plóginn. 

Í Systralundi var góð stemning og viðstaddir dáðust að vexti 
trjánna sem skapa reitnum skjól. Minningar frá árinu �99� voru 
rifjaðar upp, en þá var gert átak í gróðursetningu og þurfti 
að grafa stórar holur fyrir stór tré. Rigning var þennan dag en 
kaffi og kleinur voru vel þegnar og dagurinn gleymist ekki.  

Laufey B. Hannesdóttir 
verkefnastjóri umhverfismála í Hóla- og Fellaklúbbi
Hiltrud H. Guðmundsdóttir 
verkefnastjóri umhverfismála SI/I

 Friðarstund

Friðarskál í Systralundi 8. júní �006

 Heiðmörk 8. júlí 2006
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Veginn til framtíðar finnum
fjörugrjótið við kynnum
gullið þar liggur í leyni
lífskraftur undir steini.

Grjótið úr berginu brotnar
breiðir úr sér og drottnar
demantar dyljast um aldir
dýru steinarnir taldir.

Markmiðum soroptimista sinnum
sífellt að heimsfriði vinnum
vináttan verði æ meiri
viskusteinarnir fleiri.

Vigdís Einarsdóttir
Bakka- og Seljaklúbbi
   
Lagboði: Vem kan segla förutan vind

Vigdís Einarsdóttir var beðin um að semja erindi í friðarkort sem lands-
sambandið hefur gefið út í fjáröflunarskyni. 
Fyrsta erindið er í kortinu en Vigdís samdi síðan tvö til viðbótar.

Veginn til framtíðar
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Veginn til framtíðar finnum
fjörugrjótið við kynnum
gullið þar liggur í leyni
lífskraftur undir steini.

Grjótið úr berginu brotnar
breiðir úr sér og drottnar
demantar dyljast um aldir
dýru steinarnir taldir.

Markmiðum soroptimista sinnum
sífellt að heimsfriði vinnum
vináttan verði æ meiri
viskusteinarnir fleiri.

Vigdís Einarsdóttir
Bakka- og Seljaklúbbi
   
Lagboði: Vem kan segla förutan vind

Luisa Bjarnadóttir var mikil mannkostakona. Hún var afskaplega dugleg, sönn í öllu sem 
hún tók sér fyrir hendur og óendanlega heilsteypt. Hún hallaði aldrei orði á nokkurn 
mann og sýndi ævinlega aðgát í nærveru sálar. Hjá henni voru hinar jákvæðu kenndir 
ávallt í fyrirrúmi.
Luisa var einn af stofnfélögum klúbbsins okkar en hann var stofnaður árið �973. Raunar 
hafði þessi alþjóðlega hreyfing skotið rótum hér á landi árið �959 en fyrstu fjórtán árin 
var aðeins einn klúbbur starfræktur eða allt þar til klúbburinn í Hafnarfirði og Garðabæ 
var stofnaður. Í dag eru klúbbarnir orðnir �6 talsins og eru um allt land. Luisa hafði 
ótæmandi áhuga á markmiðum soroptimistahreyfingarinnar en þau eru meðal annars 
að stuðla að bættri stöðu kvenna um heim allan og að vinna að jafnrétti, framförum 
og friði með alþjóðlegri vináttu og skilningi. Þessi markmið samræmdust fullkomlega 
hugsjónum Luisu og því voru henni frá upphafi falin ábyrgðarmikil embætti innan 
hreyfingarinnar. Hún gegndi embætti formanns í klúbbnum okkar, hún var forseti lands-
sambandsins og tvisvar sinnum var hún valin sendifulltrúi íslensku hreyfingarinnar en 
sem slík hafði hún það verkefni að sitja fundi á vegum Evrópusambandsins. Ýmis fleiri 
verkefni tók Luisa að sér og vegna hugsjóna sinna og mannkosta myndaði hún sterk 
vináttutengsl við marga, bæði hér heima og víða erlendis. Alveg þar til nú á haust-
dögum tók hún virkan þátt í starfsemi hreyfingarinnar. 
Í nokkur ár barðist þessi dugmikla kona við illvígan sjúkdóm. Hún bjó yfir ótrúlega miklum 
lífsvilja og gífurlegri lífsorku. Smám saman minnkaði lífsorkan eftir því sem sjúkdómurinn 
ágerðist en hún missti aldrei eitt augnablik lífsviljann, sama hversu veik hún var.
Luisa elskaði fjölskylduna sína ofar öllu öðru, eiginmanninn, dæturnar, tengdasynina 
og barnabörnin. Og þessar tilfinningar voru endurgoldnar fölskvalaust. Milli þeirra 
ríkti kærleikurinn í sinni fegurstu mynd og það varð þeim öllum ótæmandi uppspretta 
 baráttuþreks í glímunni við hinn illvíga sjúkdóm.
Nú er þessi góði félagi okkar og vinur horfinn af sjónarsviðinu en minningin mun lifa 
með okkur öllum um ókomin ár.

Við systur í Soroptimistaklúbbi Hafnarfjarðar og Garðabæjar sendum fjölskyldu Luisu 
Bjarnadóttur innilegar samúðarkveðjur. Megi algóður Guð styðja þau og styrkja.

Guðlaug Konráðsdóttir
varaformaður �006-�008 

frá systrum í Soroptimistaklúbbi Hafnarfjarðar 
og Garðabæjar

Hinsta kveðja

Luisa Bjarnadóttir
f. ��. janúar �93� 

d. �. október �006
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Einn af vinaklúbbum Soroptimistaklúbbs Bakka og Selja er 
klúbburinn á Ermarsundseyjunni Jersey. Jersey er örlítil eyja, 
aðeins  8 x �4,5 km að stærð, sólrík og falleg, staðsett undan 
ströndum Frakklands þótt hún tilheyri Bretaveldi. Klúbburinn 
þar var stofnaður �950 og í honum eru um 40 konur. Það var 
því ekki spurning um að setja sig í samband við systurnar 
þegar þannig æxlaðist að Þórdís Eiríksdóttir, ein klúbbsystir 
úr Bakka- og Seljaklúbbi, dvaldi tímabundið á eynni fyrr á 
árinu.  Það var reyndar ótrúlega lítið mál að fá upplýsingar 

um klúbbinn því strax á flugvellinum var skjöldur með upp-
lýsingum og tímasetningum á fundum þeirra!

Skemmst er frá því að segja að klúbbsystur tóku hinni íslensku 
systur afar vel og var henni m.a. boðið að taka þátt í árlegum 
viðburði sem þær standa fyrir þar sem veittar eru viðurkenn-
ingar þeim konum sem látið hafa til sín taka í samfélaginu. 
�0 konur voru tilnefndar fyrir ýmis góð verk og hlaut kona 
sem komið hefur af stað og byggt upp öflugt félagsstarf og 

Gengið með soroptimista-
systrum í Jersey

„Women walking for women”.  Þórdís er lengst til vinstri
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þjónustu fyrir eldri borgara viðurkenninguna fyrir árið �006. 
Slík samfélagsaðstoð er af skornum skammti á Jersey, en þar 
sem íbúarnir borga svo til enga skatta er sú samfélagsþjón-
usta er við Norðurlandabúar eigum að venjast lítil sem engin 
þar. Á hinn bóginn er rík hefð fyrir sjálfboðaliðastarfsemi og 
leggja soroptimistasystur greinilega sitt af mörkum við hana.

Annar skemmtilegur viðburður sem þær stóðu fyrir í haust í 
fjáröflunarskyni var gangan „Women walking for Women” 
eða konur ganga fyrir konur, sem haldin var til styrktar 
stríðshrjáðum konum. Hægt  var að ganga tvær mislangar 
gönguleiðir, 7 eða �0 mílur og kostaði þátttakan �0 pund, 
eða um kr. �.300 á mann. Okkar systir lét ekki sitt eftir liggja 

og gekk með í yndislegu veðri í góðum félagsskap. Jersey-
systurnar voru svo til aðstoðar við stíga og bekki og hresstu 
þreytt göngufólk með köldum drykkjum. Góð hugmynd sem 
kannski mætti prófa hér heima!

Það er mikils virði að vera meðlimur í alþjóðlegum klúbbum 
þegar ferðast er um og dvalið um lengri eða skemmri tíma 
fjarri heimahögum.  Í gegnum það bjóðast möguleikar til þess 
að kynnast heimamönnum og starfi klúbba annarsstaðar sem 
og að styrkja tengslamyndun sjálfum sér og samtökunum til 
góða. Næsta vor stefnir svo Bakka- og Seljaklúbburinn að 
því að heimsækja Jersey og soroptimistasysturnar og njóta 
samverunnar á eyjunni fögru í Ermarsundi.

Nýlega afhentu klúbbsystur í Soroptimistaklúbbi Hóla og 
Fella, Reykjavík, Styrktarfélagi krabbameinssjúkra barna styrk 
að upphæð kr.150 þúsund.

Á myndinni eru frá vinstri: 

Sigrún Skaftadóttir, formaður 

klúbbsins, Jóhanna, starfs-

maður á skrifstofu félagsins, 

og Birna Björnsdóttir, gjaldkeri 

klúbbsins.
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Eins og ég nefndi í síðasta blaði þá átti að halda Grafarvogs-
daginn þann 9. september. Þetta er mikil hátíð og þó nokkur 
skipulagsvinna sérstakrar nefndar frá Hverfamiðstöðinni 
Miðgarði á hverju ári. Hátíðin flyst árlega á milli hverfa innan 
Grafarvogs og fer hún fram við skóla viðkomandi hverfis sem 
að þessu sinni var í Borgarholtshverfi og þar af leiðandi í og 
við Borgarholtsskóla. Þar fóru fram kynningar á starfsemi 
hinna ýmsu starfandi klúbba og félaga í hverfinu ásamt því 
að skólinn var öllum opinn og þarna vakti verkmenntadeildin 
mikla athygli.

Okkur í Soroptimistaklúbbi Grafarvogs var boðið að vera með 
sem við og gerðum. Okkur var úthlutuð skólastofa ásamt 
Lionsklúbbnum Fjörgyn og aðilum sem kynntu barnastarfsemi 
kirkjunnar. Við dreifðum bæklingnum „Málsvari kvenna um 
víða veröld” og seldum Friðarkortin. Svæðið okkar skreyttum 
við með fána samtakanna en þar sem standfánar voru þungir 
í flutningum brugðum við á það ráð að nota útifánann og 
strengdum við hann yfir vegg þar sem hann tók sig vel út. Á 
borðum voru borðfánar og lágu líka blöð og bæklingar sem 
sögðu dálítið frá því sem við í klúbbnum höfum verið að gera 
og málefnin sem við höfum verið að styrkja í gegnum árin. 
Ein okkar kom með „framandi varning” sem hún hafði keypt 
á netinu af vef „Women for Women International; womenfor-
women.org” sem er unnin af konum frá stríðshrjáðum löndum 
og sem þær hafa sjálfar búið til eins og skartgripi og svuntur 
svo eitthvað sé nefnt. Þar sem okkur fannst gestir hátíðarinnar 
ekki koma nægilega margir inn á okkar svæði þá gerðum 
við þær breytingar ásamt okkar félögum úr skólastofunni að 
við færðum okkur til fólksins og fórum fram á gang þar sem 
allir gengu um og þar með náðum við betri árangri og meiri 
nálægð við fjöldann.

Það var gaman að taka þátt í þessum degi, bæði samvinnan 
við undirbúning og að eiga þarna skemmtilega dagsstund 
með systrum sem tóku þátt. 

Með ósk um góða daga öllum til handa og ánægjulegan 
jólaundirbúning. 

Kærar kveðjur,

Ingibjörg Ragna Óladóttir formaður Grafarvogsklúbbs

Soroptimistar 
   á Grafarvogsdegi

Sælar kæru systur

Fimm saman inn í skólastofunni, talið frá vinstri: Ingibjörg, Ólöf, 
Elínborg, Björg og Sigríður.
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Myndin „Gleðileg Jól„ eftir Elsu Nielsen prýðir kortin að 
þessu sinni.

Hægt er að fá kortin bæði með og án texta:

Megi ljós og friður lifa með okkur öllum
Gleðilega jólahátíð
farsælt komandi ár

Verð kortanna með umslagi er �00 kr. stk. 
og eru þau seld tíu saman í pakka. 

Allur ágóði af sölu kortanna rennur til líknarmála.

Kortin eru til sölu hjá eftirtöldum aðilum:

Augnlæknastofan í Mjódd, Álfabakka �4
Efnalaug Grafarvogs, Hverafold �-3
Gallerí Stígur, Skólavörðustíg ��
Hárgreiðslustofan Klipparinn, Laugum
Hjörtur Nielsen, Smáralind
Hnokkar og Hnátur barnafataverslun, Skólavörðustíg �0
Móðurást, Hamraborg 7

Upplýsingar gefur formaður klúbbsins, 
Ingibjörg Ragna Óladóttir í síma: 567 �968 - olsenhansen@
hotmail.com og 
Sigrún Árnadóttir í síma: 8�0 �5�6 - sigrunarn@hotmail.com

Jólakort Soroptimista-
klúbbs Grafarvogs 
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Í lok október síðastliðinn fórum við tvær systur úr 
Snæfellsnessklúbbi í heimsókn til vinaklúbbs okkar 
í Ribe á Jótlandi. Tilefnið var að Ribeklúbburinn sá 
um umdæmisþingið á Suður-Jótlandi í ár.  Danska 
landssambandinu er skipt i 8 svæðafélög og er þetta 
svæði númer 4, en �� klúbbar tilheyra því. Þingið sátu 
um �00 konur, þar á meðal forseti danska landssam-
bandsins Thea Dalsgaard og ritari, sendifulltrúi og 
verkefnastjóri mannréttinda og stöðu konunnar sem 
greindu frá gangi mála innan sinna embætta. Einnig 
var flutt afar fróðlegt tveggja klukkustunda erindi um 
verðmætamat og lífsgildi. Það erindi eða „predikun” 
flutti biskupinn í Ribe, Elisabeth Dons Christensen, 
sem bókstaflega hreif samkomuna með sínum 
heillandi húmor og túlkun á því hvernig við sameinum 
það besta úr trúnni og vísindunum til að auðga lífið. 
Mjög gaman var að heyra og sjá hvernig danskar 
systur okkar hafa sína fundi og að það eru sömu mál 
sem brenna á okkur öllum. Danskir soroptimistar 
hafa helgað mansali alla krafta sína undanfarin ár og 
greinilegt að það er mikill áhugi á að halda því áfram. 
Einnig kom fram að klúbbar í þessu umdæmi eru að 

vinna að vinaklúbbatengslum og stefna að því að 
bjóða heim öllum vinaklúbbum sínum í lok septem-
ber �007. Eftir því sem við komumst næst eiga þrír 
íslenskir klúbbar vinaklúbba á þessu svæði. Ein systir 
úr klúbbnum í Sønderborg kom að máli við okkur og 
lýsti áhuga á að fá íslenskan vinaklúbb. Í upphafi og 
lok fundar og eftir hádegishlé var sungin fjöldasöngur 
sem setti skemmtilegan blæ á fundinn. Í hléum voru 
sölubásar opnir og ýmislegt fallegt til sölu, einnig 
var happadrætti með hverri skráningu og veglegir 
 vinningar í boði. 
Meðan á heimsókninni stóð bjuggum við hjá Lou 
Sander sem á ættir að rekja til Íslands og hefur verið 
aðaltengiliður okkar við Ribeklúbbinn. Í ár eru liðin 
�0 ár frá því að vinaklúbbatengslin hófust og héldum 
við ásamt Ribesystrum upp á það með dansk-íslenskri 
veislu á heimili Lou eitt kvöldið. Þar sannaðist enn 
einu sinni hve gefandi og lærdómsrík svona vina-
klúbbatengsl geta verið.

Sigríður Þórarinsdóttir og Ragnheiður Víglundsdóttir
Soroptimistaklúbbi Snæfellsness

Ribe-heimsókn 
  í október �006

Röðin við kertin er: Else Bollerup, formaður Ribeklúbbsins, Thea Dalsgaard, forseti danska landssambandsins, 
Sigríður Þórarinsdóttir og Agnethe Kock, sendifulltrúi.
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Mig langar til þess að minna á fjögurra ára verkefni Alþjóðasambands soroptimista 
�003-�007 „Konur í kjölfar stríðsátaka” (Project Independence). 

Þetta verkefni hefur að mínu mati verið ákaflega vel valið vegna þess að þar geta 
einstaka klúbbsystur og klúbbar og/eða landssambönd verið þátttakendur.
Íslenskir soroptimistar hafa nú þegar lagt fram rausnarlega upphæð en verkefninu 
er ekki lokið.
Ásgerður Kjartansdóttir forseti heimsótti alla klúbba og kynnti verkefnið og í 
framhaldi af því tóku �9 systur úr �0 klúbbum að sér sem hópur að skrifast á við 
jafnmargar konur í Afghanistan í eitt ár, eins og Ásgerður sagði svo skemmtilega 
frá á síðasta landssambandsfundi. 
Nokkrir klúbbar hafa ákveðið að styrkja eina konu á ári á meðan þetta verkefni er 
í gangi.
Samtökin sem standa að þessu verkefni, Women for Women International, hafa 
náð frábærum árangri og hefur þátttaka Alþjóðasambands soroptimista skipt 
verulegu máli.
Þær halda úti öflugum vef þar sem hægt er að fylgjast með gangi mála, og þar er 
einnig hægt að gerast persónulegur styrktaraðili (sem soroptimisti).
Slóðin er: „www.womenforwomen.org”
Í september síðastliðnum hlotnaðist samtökunum Women for Women International  
„Conrad N. Hilton Humanitarian Prize” sem eru verðlaun upp á �,5 miljónir dollara. 
Þessi verðlaun eru veitt einu sinni ári í minningu Conrads N. Hilton, stofnanda og 
fyrsta eiganda Hilton-hótelkeðjunnar. Þessi mannúðarverðlaun eru þau stærstu 
sem veitt eru í heimi á hverju ári og er þetta í fyrsta sinn sem kvennasamtök hljóta 
verðlaunin.
Í rökstuðningi með verðlaununum var sagt að konur og börn eru helstu fórnarlömb 
stríðsátaka og eru oftast skilin eftir bjargarlaus þegar átökum líkur. En Women for 
Women samtökin hafa fundið leið til þess að byggja upp og stuðla að stöðugleika 
og friði.
Við soroptimistar eigum því að vera stoltar af því að taka þátt í þessu uppbygg-
ingarstarfi og leggja fram styrki til loka þessa 4 ára verkefnis sem er á alþjóða-
þinginu í Glasgow í júlí á næsta ári.
Haft er eftir Kemal Ataturk fyrsta forseta Tyrklands, „ef þú menntar mann þá 
menntar þú einstakling en ef þú menntar konu þá menntar þú þjóð”.
Höfum það hugfast og styðjum konur í kjölfar stríðsátaka.

Baráttukveðjur,
Kristín Einarsdóttir
Upplýsingafulltrúi SI/Í

„Konur í kjölfar    
       stríðsátaka”

Kæru systur
Kristín Einarsdóttir
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Mannréttindadagur Sameinuðu þjóð-
anna er �0. desember. Síðan �956 hefur 
Alþjóðasamband soroptimista valið 
þennan sama dag sem alþjóðadag 
soroptimista. Forseti alþjóðasambandsins 
velur árlega verkefni þennan dag til að 
hjálpa konum og börnum sem eru í mjög 
brýnni þörf fyrir aðstoð. Sérhver soropti-
misti er beðinn að neita sér um einhvern 
munað þennan eina dag og leggja 
andvirðið af mörkum til verkefnisins. 

�00� var verkefnið „Building Peace 
Among Children”, unnið í samvinnu við 
Alþjóða kvenskátahreyfinguna, 
�00� „Continuum of Care” – unnið í 
samvinnu við „Lækna án landamæra” 
þar sem konum og börnum í Úkraníu var 
leiðbeint um hvernig koma má í veg fyrir 
HIV/AIDS og hvernig þarf að meðhöndla 
fólk með AIDS, 
�003 „The Dignity Program” – konum 
í Paraguay hjálpað frá fátækt til sjálf-
stæðis, 
�004 „Ho Chi Minh City Youth Shelter” 
í Vietnam. Byggt var heimili fyrir 500 
heimilislaus börn á aldrinum 8 til �8 ára 
– börn sem þeirra eigið þjóðfélag hefur 

gleymt og litið er á sem „Children of 
the Dust” og ekki þess virði að þeim sé 
bjargað.
�005 „Soroptimists Roll Back Malaria” 
í héraðinu Zé í Benín í Afríku. Í Afríku 
deyja meira en ein milljón manna árlega 
úr Malaríu, aðallega börn innan við fimm 
ára aldur. Verkefnið var unnið í samvinnu 
við Alþjóða heilbrigðismálastofnun 
Sameinuðu þjóðanna (WHO) og voru 
m.a. keypt moskítónet fyrir allar ófrískar 
konur í Zé og fjölskyldur með ung börn.

�006 „Project Punjab: Helping Girls into 
School” í héraðinu Punjab í Pakistan. 
Verkefnið er unnið í samvinnu við Oxfam 
GB, sem er góðgerðarstofnun í Bretlandi 
sem vinnur með öðrum hjálparsam-
tökum við að finna lausnir sem duga 
gegn fátækt og þjáningu í heiminum. 
Aðstoðin mun ná til sex grunnskóla á 
afskekktum, fátækum svæðum í Punjab-
héraði. 
Pakistan er eitt af fátækustu löndum 
heimsins. Stjórnvöld veita mjög 
takmörkuðum fjármunum til mennt-
unar, en nemendur í grunnskólum fá 
námsbækur og skólafatnað. Um �6% 

almennra skóla hafa hvorki byggingar 
eða skýli fyrir kennsluna. Meira en 75% 
eru án rafmagns, um 50% án vatns 
og 60% eru án salerna. Það vantar 
vel menntaða kennara og fæstir hafa 
aðgang að nútímakennslugögnum eða 
kennslutækni.
Stúlkur í Pakistan hafa ekki jafnan 
aðgang að menntun og drengir. Foreldr-
ar sem hafa ekki efni á að senda öll börn 
sín í skóla senda venjulega drengina 
og hafa stúlkurnar heima, þar sem 
drengirnir eiga að vera framtíðarfyrirvin-
nur fjölskyldunnar. Vegna menningar/
siðvenja í landinu vilja foreldrar oft ekki 
senda dætur sínar í skóla, þar sem vantar 
aðskilda salernisaðstöðu fyrir stúlkur, 
handlaugar eða milliveggi til að tryggja 
öryggi þeirra. Þess vegna er ólæsi 
kvenna á sumum svæðum allt niður í 9%. 

Punjab-verkefnið mun veita aðstoð 
í héruðunum Rajanpur og Muzaffar-
garh, sem eru bæði mikil þurrka- og 
flóðasvæði, og eru talin tvö af þremur 
fátækustu héröðum Punjab. Þar er ólæsi 
kvenna mjög mikið og glæpir gegn 
konum og „heiðursmorð” algeng.

Ákall alþjóðaforseta 
  �0. desember �006

Hildur Hálfdanardóttir
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Sjóðir sem safnast munu vegna Punjab-verkefnisins verða 
notaðir sem hér segir:

�. Þjálfaðir verða 40 kennarar í málefnum kvenna og 
barnvænlegri kennslutækni. Lögð verður áhersla á réttindi 
kvenna, atferlisbreytingar, réttindi barna og viðkvæm mál, 
svo sem kynferðisofbeldi gegn börnum, ofbeldi gegn konum 
og heiðursmorð. Kennarar munu einnig fá þjálfun í nútíma 
kennslutækni og kennsluefni frá ráðgjafamiðstöð sem reist 
verður á staðnum. 

�. Skólastofur verða lagfærðar og einnig skólaumhverfið til 
að hvetja stúlkur til þátttöku. Byggðar verða nýjar skólastofur, 
sundurskilin salerni og handlaugar fyrir stúlkur annars vegar 
og drengi hins vegar og milliveggir settir upp til að fullvissa 
foreldra um að dætur þeirra verði öruggar og verndaðar 
í skólanum. 

3. Vakin verður athygli meðal menntastofnana og í sveitar-
félaginu á mikilvægi þess að stúlkur eigi jafnan rétt á menntun 
og drengir. 

Með því að vekja athygli innan sveitarfélagsins á jafnrétti til að 
menntast mun það leiða til aukins stuðnings við stúlkur til að 
afla sér menntunar, bæði nú og í framtíðinni.

Með því að vinna með Oxfam GB munu soroptimistar hjálpa 
til við að bæta aðgengi meira en �000 stúlkna að menntun og 
nýjum tækifærum í lífinu. 
Með menntun munu stúlkurnar öðlast fleiri tækifæri til að afla 
sér fjár og lifa mannsæmandi lífi og jafnframt gera sér grein 
fyrir rétti sínum í lífinu.

Að lokum eru soroptimistar hvattir til að leggja sitt af mörkum 
til verkefnisins og vísað á heimasíðu og bækling á netinu. 

Hildur Hálfdanardóttir 
þýddi úr „The International Soroptimist” september �006

Fréttir úr ýmsum áttum
Nýir klúbbar
•  �5. nóvember �006 - Gelsenkirchen, Þýskaland
•  �4. mars �007 - Stjørdal, Noregur (ný dagsetning)
•  �9. maí �007 - Utrecht Catharijne, Holland

Ýmislegt
•  �0. desember �006 - Alþjóðlegur mannréttindadagur – Ákall forseta Alþjóðasambands soroptimista
•  8. – ��. febrúar �007 - Lapland Magic II
•  �3. maí �007 - 3. alþjóðlega friðarmaraþonið í Rúanda
•  �9. júlí – 3. ágúst �007 - XVIII Convention Soroptimist International, Glasgow, Scotland SI/BGI 
•  6. – 8. júní �008 - Norrænir vinadagar í Reykjavík
•  �0. – ��. júlí �009 – Evrópuþing „Soroptimists go for water„ Amsterdam, Holland
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Ágæta heimilisfólk og starfsfólk Sunnuhlíðar, 
soroptimistasystur og aðrir góðir gestir.
Ég er fulltrúi Soroptimistaklúbbs Kópavogs í Sunnu-
hlíðarsamtökunum og í aðalstjórn þeirra samtaka frá 
upphafi, en klúbburinn hefur alla tíð verið bundinn 
tryggðarböndum við hjúkrunarheimilið. 
Í des. �977, eða fyrir �9 árum, lögðum við grunn að 
því mikla samstarfi sem 9 klúbbar og félagasamtök 
í Kópavogi sameinuðust um að taka sér fyrir hendur 
– það að byggja hjúkrunarheimili fyrir aldraða í 
bænum okkar.
�7. mars �979 var formlega stofnuð sjálfseignar-
stofnun með þátttöku 9 klúbba og félaga og hjúkr-
unarheimili með 38 hjúkrunarrýmum vígt �0. maí 
�98�. Heimilið hefur tvisvar síðan verið stækkað 
og er í dag með 73 hjúkrunarrými.
Aðalverkefni klúbbsins okkar hefur frá upphafi verið 

stuðningur við heimilið með fjárframlögum og 
ýmsum tækjagjöfum.
Aðaluppistaða í tekjuöflun klúbbsins hefur verið sala 
jólakorta. Klúbbsystir okkar Jónína Magnúsdóttir 
(Ninný) hefur hannað kortin sem hafa þótt einstak-
lega falleg. Við viljum í dag þakka henni sérstaklega 
fyrir ómetanlegt framlag.
Til að létta störfin hjá því yndislega starfsfólki, sem 
annast eldra fólkið sem hér býr, þá afhendí ég nú 
formlega f.h. Soroptimistaklúbbs Kópavogs tvo 
lyftibaðstóla, en þeir eru rafknúnir með vigt.
Við klúbbsysturnar vonum að þessi stólar eigi eftir að 
létta starfsfólkinu störfin í umönnun þeirra öldruðu 
sem hér dvelja og eiga eftir að dvelja.
Hér eru nær eingöngu konur við umönnun, en eitt af 
áhersluatriðum og markmiðum soroptimista er: „Það 
besta frá konum - það besta fyrir konur”.

„Það besta frá konum -    
  það besta fyrir konur”

Við afhendingu lyftibaðstólanna

Ávarp Hildar Hálfdanardóttur við afhendingu gjafar Soroptimistaklúbbs Kópavogs:
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Nýjar systur í Bakka- og Seljaklúbbi

Þann 6. desember sl. á jólafundi voru þrjár nýjar systur teknar inn í klúbbinn. 

Nýjar systur, talið frá vinstri: Rebekka Sigurðardóttir hársnyrtir, Jóhanna Friðriksdóttir hjúkrunarfræðingur og Galína G. Andersen ferðafræðingur.

Þau eru flutt á milli manna.
Margt er þar að kaupa og selja.
Heimaveisla höfðingjanna.
Til heyskaparins má þau velja.

Vísnagátur

Svar við gátu: Augu
(mannsaugu,nálaraugu,kýraugu)

Þau munu okkur vissulega vísa veginn.
Í gegnum þau er þráður dreginn.
Þau eru á skipi báðu megin.

Svar við gátu: Boð
(skilaboð,tilboð,heimboð,amboð)



Framtíðarreikningur Glitnis 
– fyrir káta krakka með stóra drauma

• Bestu vextir sparireikninga bankans • Verðtryggður reikningur
• Auðvelt og þægilegt að spara reglulega • Bundinn þar til barnið verður 18 ára

Gefðu inneign á Framtíðarreikning Glitnis 
og fáðu fallega Latabæjarhúfu í 
Latabæjaröskju í kaupbæti.*

Þú færð Framtíðarreikning í næsta 
útibúi Glitnis eða á www.glitnir.is.
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* 3.000 kr. lágmarksupphæð.


