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Forsíðan

Hvatning Soroptimista
Sýnum drenglyndi og verum einlægar í vináttu.
Verum reiðubúnar til hjálpar og þjónustu.
Sýnum í verki skilning og friðarvilja.
Setjum markið hátt og vinnum störf okkar með  
sæmd og ábyrgðartilfinningu.

Markmið Soroptimista
Að vinna að bættri stöðu kvenna.
Að gera háar kröfur til siðgæðis.
Að vinna að mannréttindum öllum til handa.
Að vinna að jafnrétti, framförum og friði, 
með alþjóðlegri vináttu og skilningi.

Soroptimistar skulu beita sér fyrir:
Að veita þjónustu í heimabyggð, heimalandi 
og á alþjóðavettvangi.
Að taka virkan þátt í ákvarðanatöku hvarvetna 
í þjóðfélaginu.

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

Netfang er:  maria.kristmundsdottir@gmail.com

Póstur sendist til:  María Ósk Kristmundsdóttir
 Skógarseli 17B
 700 Egilsstaðir
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Skilafrestur í næsta blað er til 1. mars.
Við auglýsum sérstaklega eftir efni sem

varðar efnahags- og félagslegra þróun.

Fregnir er fréttablað  
Soroptimistasambands Íslands

Heimasíða: www.soroptimist.is
Netfang stjórnar: stjorn@soroptimist.is 

Umbrot: Ingunn Þráinsdóttir, FÍT
Prentvinnsla: Héraðsprent, Egilsstöðum

Á fyrsta fundi nýrrar ritnefndar var útlit á forsíðu blaðsins 
til umfjöllunar. Eftir nokkrar umræður var ákveðið að þær 
skyldu allar vera helgaðar kynsystrum okkar frá fyrri tíð. 
  
Konan sem prýðir forsíðu þessa fyrsta blaðs í okkar umsjá 
hét Þóra Sigurðardóttir. Þóra var heimasæta af Fljótsdalshér-
aði fædd 1869. Hún hleypti ung heimdraganum og dvaldi 
um 30 ár af ævi sinni erlendis, lengst af í Swiss. Þóra fékkst 
við ýmis störf, hafði á hendi heimilisstjórn, lagði fyrir sig 
saumaskap og gætti barna og tók hún m.a. að sér að fylgja 
ungum skjólstæðingi sínum til Egyptalands. Má nærri geta 
að hér heima þótti hún víðförul með eindæmum og var því 
á stundum kölluð Þóra Egyptalandsfari. Ekki verður sagt um 
þessa ungu konu að hún hafi verið afdalaleg, hvorki í fasi 
né klæðaburði, um það ber myndin vitni, en hún er tekin í 
Leigth í Skotlandi og mun Þóra þá hafa verið 27 ára. 
  
Eftir að Þóra kom heim gerðist hún forstöðukona elliheimilis 
á Seyðisfirði en dvaldi síðustu æviárin í Hafnarfirði þar sem 
hún lést árið 1946.                             Arndís Þorvaldsdóttir
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Þá eru jólin í augsýn með allri sinni dýrð. 
Vissulega er ekki eins bjart yfir þjóðinni 
um þetta leyti eins og oft áður. Við reynum 
samt að horfa í birtuna, njóta friðar og 
samveru. Vonum að brátt birti á ný og  
þá verði betra að búa á Íslandi en nokkru 
sinni fyrr.
Flestir finna fyrir annarri tilfinningu þegar 
jólin nálgast heldur en á öðrum tíma 
ársins.
Af hverju þrá flestir að vera heima á jólum 
og  borða sama mat og  þegar þeir voru 
börn. Hvað er það sem veldur þessari 
tilfinningu.
Mér er ljúf tilhugsunin um  þegar afi las 
húslesturinn á aðfangadagskvöld og 
amma kom með heimalagaða núggaísinn 
sem hún hafði fryst í skáp sem stóð bak við 
hús. Skápinn hafði hún fyllt af klaka sem 
fenginn var á Tjörninni í Reykjavík. Gott er 
að eiga slíkar minningar.

Miklar hörmungar áttu sér stað í Georgíu 
fyrir stuttu og sendi ég fyrir hönd Sorop-
timistasambandsins kveðjur til systra okkar 
þar með von um skjóta uppbyggingu. 
Við tökum enga pólitíska afstöðu í slíkum 
málum enda hæfir það ekki okkar félags-
skap en að sjálfsögðu  sendum við systrum 
friðarkveðjur.

Afar vænt hefur okkur þótt um kveðjur 
sem  borist hafa íslenskum Soroptimistum 
nú á  erfiðum tímum. Við fengum kveðjur 
frá  Finnlandi og frá formanni útbreiðslu-
nefndar í Danmörku.

Nýlega hafa borist sýnishorn af PFR 
skýrslum  frá Alþjóðasambandinu. Þær 
eru ætlaðar til þess að hvetja okkur að vera 

duglegar að senda inn skýrslur. Næstu þrjú 
árin verða veittar viðurkenningar fyrir 10 
bestu skýrslurnar sem varða verkefnakjarna 
SI 2007-2011.

Við tökum nú þátt í ,,16 daga átaki 
gegn kynbundnu ofbeldi” í fimmta sinn. 
Átakið stendur frá 25. nóvember til 10. 
desember.
16 daga átakið 2008 er tileinkað Mannrétt-
indayfirlýsingunni og aðgerðum sem 
tryggja konum þau réttindi sem hún 
kveður á um. 

Sérstök áhersla er lögð á :
∙ að styðja konur sem berjast fyrir mannrétt-
indum

∙ að binda enda á ofbeldi gegn konum
∙ að stuðla að auknu jafnrétti kynjanna 
innan stofnana Sameinuðu þjóðanna

∙ að auka fjárframlög til baráttu gegn 
kynjamisrétti

Sierra Leone verkefnið, sem Kristín 
Norðfjörð fóstrar, er komið á veg. Hefur 
Kristín þegar sent bréf í alla klúbba og nú 
er verið að útbúa gjafabréfin sem verða 
seld í klúbbum til stuðnings verkefninu. 

Vatnsverkefni Evrópuforseta Mariet 
Verhoef-Cohen höfum við sett í svolitla 
biðstöðu þar til við sjáum hvernig mál 
þróast hjá okkur Íslendingum. Mariet lagði 
áherslu á að við sinntum a.m.k. einu vatns-
verkefni næstu tvö árin og er reyndar fyrra 
árið liðið.  Eins og er tel ég  rétt að leggja 
höfuðáherslu á að sinna okkar eigin þjóð. 
Við getum einnig að sjálfsögðu unnið að 
vatnsverkefnum innanlands. 

Reykjavíkurklúbbur hefur gengið til 
samstarfs við Mæðrastyrksnefnd og 
aðstoðar við að pakka og dreifa fatnaði 
og matvöru.  Hvet ég systur sem hafa tíma 
aflögu til þess að bjóða fram aðstoð við 
hjálparstofnanir. Vitum við að því yrði víða 
tekið fagnandi og er bæði þörfin mikil 
og er einnig gefandi fyrir þann sem tekur 
þátt.

Nýkomið er bréf frá útbreiðslunefnd  
Evrópusambandsins. Þar segir: að verkefni 
Soroptimista  miði að því að byggja betri 
heim fyrir konur og börn. Styrkur okkar sé 
að við vinnum saman að sömu verkefnum. 
Ætlum við okkur að halda áfram að hjálpa 
þurfum við stöðugt að hugsa um að fjölga  
góðum konum og hlú vel að þeim sem 
fyrir eru.
Útbreiðslunefndin biður allar guðmæður 
klúbba að  hafa samband við sína klúbba 
og athuga hvernig gangi og hvort þær 
geti orðið þeim að liði. 

Vel gengur með væntanlegan klúbb á 
Suðurlandi. Þar er fundað mánaðarlega 
en ekki er enn komin ákvörðun um stofn-
dag.

Ákveðið var á síðasta stjórnarfundi að 
senda ekki jólakort í pósti að þessu sinni 
en fyrir hönd stjórnar Soroptimistasam-
bands Íslands óska ég ykkur öllum kæru 
systur og fjölskyldum ykkar gleðilegrar 
jólahátíðar og gæfuríks komandi árs.

Megi nýtt ár efla okkur í leik og starfi.

Guðrún Erla Björgvinsdóttir 

Forsetasíða
Guðrún Erla Björgvinsdóttir

Kæru systur!



4 Soroptimistasamband Íslands   

Fregnir

Jólahugvekja

“Yður er í dag frelsari fæddur, sem er Kristur Drottinn í borg 
Davíðs”. 
Þessi orð hljóma kunnuglega í eyrum okkar, enda höfum við fengið 
að heyra þau jól eftir jól, allt frá barnæsku okkar. Þau eru þunga-
miðja og aðalinntak jólaguðspjallsins sem gera jólin að jólum. 

Þegar við fáum að heyra sömu skilaboðin oft á lífsleiðinni fara 
þau að hljóma eins og biluð plata sem endurtekur í sífellu sömu 
orðin aftur og aftur. Og því mætti spyrja hver tilgangurinn sé 
með því að heyra þau svo oft. 

Svarið við þeirri spurningu er ofureinfalt. Biblían hefur að geyma 
sannindi, sem eru sígild og það er eitthvað dularfullt við lífið sem 
gerir það nauðsynlegt fyrir okkur að heyra þetta lifandi orð aftur 
og aftur. Við köllum það lifandi orð af því að það talar alltaf á 
nýjan og nýjan hátt inn í aðstæður okkar. 

En hverjar eru þá aðstæður okkar á jólum árið 2008? Sumir segjast 
aldrei hafa lifað aðra eins tíma og við erum nú að upplifa. Margir 
í kringum okkur hafa misst vinnuna, aðrir hafa misst töluverða 
fjármuni, svo eru enn aðrir sem misst hafa húsnæði sitt og svona 
mætti lengi telja. Kreppan árið 2008 verður áreiðanlega lengi í 
minnum höfð. 

En hvernig talar þá boðskaðurinn um fæðingu Frelsarans inn í 
þessar mjög svo óvenjulegu aðstæður? Boðskapur jólanna er að 
Guð sjálfur fæddist í þennan heim til að deila með okkur kjörum 
okkar. Hann fæddist sem lítið barn við fátæklegar aðstæður 
hjá ungu fólki, sem var að hefja lífið. Þetta barn sem fæddist í 
Betlehem óx síðan upp og sýndi okkur kærleikann í verki í öllu 
því sem hann tók sér fyrir hendur. Hann kenndi okkur að elska og 
virða hvert annað og hann kenndi okkur að láta hið góða stjórna 
lífi okkar í stað þess illa. Þessi maður, sem var kærleikurinn holdi 
klæddur lét síðan líf sitt á krossi, varð fórnarlamb illra hugsana 
og verka, en reis síðan upp frá dauðum til sigurs fyrir lífið. 

Á jólum árið 2008 er þessi boðskapur enn ferskur og nýr. Jesús er 
með þér og þínum í þeim sporum sem þið kunnið að hafa ratað í 
á undanförnum vikum og mánuðum. Jesús vill leyfa þér að finna 
að þrátt fyrir ýmislegt illt sem hefur gerst í kringum okkur mun 
hið góða sigra að lokum. Það kennir upprisa hans okkur. 

Þegar að kreppir breytist líka verðmætamat okkar. Okkur finnst 
ekki eins nauðsynlegt og í fyrra að kaupa nýtt jólaskraut. Við 
notumst einfaldlega við það gamla. Og við förum ósjálfrátt að 
hugsa um hvað það er sem skiptir raunverulegu máli. Augu okkar 
opnast fyrir innihaldinu í allri umgjörðinni sem við höfum sveipað 
okkur í góðærinu. Fjölskyldan, samveran, faðmlagið og snertingin 
verður enn dýrmætari en áður og vináttan sem svo mikilvægt er 
að rækta allt árið um kring. 

Við vitum hvað þetta allt er dýrmætt, en við ættum líka að opna 
augu okkar fyrir því að það er hugarró sem fleytir okkur í gegnum 
þetta allt saman. Ef við eigum hana eigum við allt. 

Að lokum vil ég minna þig, sem þetta lest á eitt. Kirkjan stendur 
með þér og þínum á þessum erfiðu tímum. Presturinn þinn er 
tilbúinn að hlusta á þig og það sem þú hefur að segja um allt 
sem hvílir á þér. Hann eða hún á ef til vill ekki lausn á fjárhags-
vandanum, en það hjálpar að tjá tilfinningar sínar með orðum 
við þann sem sýnir skilning og hlýju. 

Megi algóður Guð gefa þér gleðileg jól og frið og hugarró á 
nýju ári. 
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Sr. Solveig Lára Guðmundsdóttir, 
sóknarprestur á Möðruvöllum 

í Hörgárdal   
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Sigríður Inga Sigurðardóttir 
Soroptimistaklúbbi Garðabæjar.  
Það fyrsta sem kemur upp í hugann er sá góði kunningsskapur og 
tengslanet sem ég hef myndað við ólíkar konur sem ég hefði annars 
ekki kynnst. Um leið er gaman að láta gott af sér leiða og hjálpa 
öðrum. Á hverjum fundi lærir maður líka eitthvað nýtt og áhugavert, 
annað hvort í gegnum fyrirlestra eða með heimsóknum á vinnustaði. 
Ég flutti til Kaupmannahafnar sl. sumar og ég hef saknað þess að 
taka ekki þátt í klúbbstarfinu.  

Spurt er: 
Hvað hefur það gefið þér að starfa í Soroptimistaklúbbi? 

Aldís Friðriksdóttir 
Soroptimistaklúbbi Húsavíkur og nágrennis 
Fyrst og fremst hefur það gefið mér vini hér heima en líka annarsstaðar 
á landinu og erlendis. Vináttan og samkenndin er mér mikils virði. Ég 
er fróðari um ýmis málefni og mannlíf gegn um klúbbsstarfið. 

Rannveig Árnadóttir

Ritnefnd Fregna árin 2008-2010 heilsar nú 
með sínu fyrsta blaði, jólablaðinu 2008. 
Vinnan við að móta stefnu blaðsins næstu 
tvö árin og koma þessu blaði saman hefur 
verið sérlega ánægjuleg. Höfum við þar 
notið aðstoðar fráfarandi ritnefndar sem 
hefur af miklum metnaði gert Fregnir að því 
sem þær eru í dag. 
Á þessum góða grunni munum við Austur-
landssystur leitast við að byggja blaðið upp 
enn frekar. Við lítum á það sem hlutverk 
okkar að endurspegla starfið innan Lands-
sambands Soroptimista og  veita systrum 
innblástur í verk sín. Auk þess viljum við að 
blaðið sé áhugavert til lestrar og setja á það 
okkar austfirska blæ. 
Þetta blað er með nokkuð öðru sniði en 
önnur jólablöð þar sem haustfundur var ekki 
haldinn í ár. Því fengum við í ritnefndinni 
nokkð frjálsar hendur. Efnið er af fjölbreyttum 
toga. Það hefur að geyma ýmsar fréttir af 
starfinu, kryddað með jóla- og skemmti-
efni. 
Við munum gefa út sex blöð og verður 
eitt verkefnissvið Soroptimista vera tekið 
fyrir í hverju blaði. Forsíður blaðsins munu 
enduspegla hvert verkefnasvið með mynd 
af konu úr fortíðinni. Að þessu sinni er þema 
blaðisins alþjóðleg vinátta og skilningur. Því 
þykir okkur vel við hæfi að Þóra Egypta-
landsfari prýði forsíðuna. Við munum leitast 

Ágætu systur!

Arndís, Rannveig, Arndís, Kristjana, María og Áslaug ábúðarfullar á ritstjórnarfundi.

við að taka viðtal við eina systur í hverju 
blaði og tengja það á einn eða annan hátt 
verkefnissviðinu.
Soroptimistar hafa verið duglegir að ferðast 
í sumar og fáum við að lesa um Slóven-
íuferð Akureyrarklúbbs, evrópska vinadaga í 
Árósum og friðarmaraþon í Kigali í Rúanda. 
Jafnframt segjum við frá heimsókn Austur-
landsklúbbsins til systra í Skagafirði í haust. 
Fjallað er um  verkefni sem hafa verið unnin 
á sviði alþjóðlegrar vináttu og skilnings; 
verkefni Kópavogsklúbbsins í Indlandi og 
verkefni Austurlandsklúbbs í heimabyggð. 
Við kynnum nýja fasta liði í blaðinu svo sem 
þættina Spurt er?, Húsráð og Ljóðahorn. 
Þá birtum við viðtal við listakonuna og 
systur okkar Ólöfu Björk Bragadóttur sem 

Ritstjórnarlínur

hefur tekið þátt í nokkrum alþjóðlegum 
menningarverkefnum á sviði sjónlistar. 
Nokkrir klúbbar sendu inn jólakveðjur og 
jafnframt fjöllum við stuttlega um jólakort 
fyrr og nú. 
Efni blaðsins endurspeglar þá vináttu og 
umburðarlyndi sem einkennir starf okkar og 
er jafnframt grundvöllur friðar í heiminum. 
Þetta er okkur öllum hollt umhugsunarefni 
á aðventunni. Gerð blaðsins hefur fært 
okkur í ritnefndinni gleði í skammdeginu 
og vonumst til að það skíni í gegn við lestur 
þess. 
Við óskum öllum systrum nær og fjær gleði-
legra jóla og gæfuríks komandi árs. 
Ritnefnd Fregna 
María Ósk Kristmundsdóttir, ritstjóri
Arndís Hólmgrímsdóttir 
Arndís Þorvaldsdóttir 
Áslaug Sigurgestsdóttir 
Kristjana Björnsdóttir 
Rannveig Árnadóttir 
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Dear President Gudrun 
Our warmest greetings from Copenhagen,there 
we had the meeting of ext,committee. You ,and 
all soroptimist sisters in your beautiful country, 
are in our thoughts during this difficult econo-
mic season. Let us sympathize with you. 
My best greetings also from Finland (I partisipa-
ted last summer in Your wonderful Nordic 
Days). 
Yours Leena 

Kveðjur til 
Soroptimistasambands Íslands 

Dear Hafdis, 
I know it will not help you at all - but I want you 
to know that I have been thinking a lot of you 
and your family and also all Soroptimists with 
their families in Iceland. 
I know that you are strong people and will survive 
this situation as you have survived so much 
more in the past. 
In friendship, 
Ulla 

Nýir klúbbar  
14. júní 2008 Bitburg-Prüm, Þýskaland 

2. ágúst 2008  Amberg-Sulzbach, Þýskaland 

16. ágúst 2008  Ingelheim, Þýskaland 

30. ágúst 2008  Valkeakoski-Vanajavesi, Finnland 

6. september 2008  Gütersloh, Þýskaland 

13. september 2008  Lidköping, Svíþjóð 

4. október 2008  Causeni, Moldova 

1. nóvember 2008  Meppel E.0., Holland 

1. nóvember 2008  Tunis Ariana, Túnis 

12. desember 2008  Mananjary, Madagaskar 

7. mars 2009  Ouagadougou Princesse Yennega, Burkina Faso   
  
Ýmislegt  
10. desember 2008  Alþjóðlegur mannréttindadagur – Ákall forseta Alþjóðasambands Soroptimista 

25. apríl 2009  Landssambandsfundur Soroptimistasambands Íslands – Reykjavíkurklúbbur 

24. maí 2009  5. alþjóðlega friðarmaraþonið í Rúanda 

27. júní – 5. júlí 2009  Íslensk ferðavika hjá Soroptimistaklúbbi Hafnarfjarðar og Garðabæjar. 

10. – 12. júlí 2009  Evrópuþing „Soroptimists go for water“ Amsterdam, Holland 

(11. – 13. júní 2010  Norrænir vinadagar, Bergen, Noregur) e.t.v. sleppa  

Fréttir úr ýmsum áttum
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Evrópskir vinadagar Soroptimista voru 
haldnir í Árósum í Danmörku dagana 19.-21. 
september sl. undir yfirskriftinni „No toler-
ance of intolerance“. Skipulag var í umsjá 
klúbbsins í Árósum og Árósa Kraka klúbbs-
ins. Þetta var í sjötta sinn sem Evrópskir 
vinadagar voru haldnir. Fyrst voru þeir í 
Clearment-Ferraud í Frakklandi 1988 og 
síðan 1998 í Lugano, árið 2000 í Brussel, 
2003 í Róm og 2006 í Lissabon. Þátttak-
endur í ár voru 156 frá 17 þjóðlöndum auk 
36 gesta. Markmið Evrópskra vinadaga er 
að auka alþjóðlega vináttu og skilning og 
að kynnast menningu þess lands þar sem 
þeir eru haldnir. 
Danskir Soroptimistar urðu fyrir vonbrigðum 
með þátttökuna, en það var mál manna að 
Norrænir vinadagar á Íslandi hefðu haft 
talsverð áhrif. 
Dagskráin hófst með lúðrablæstri og ljúfum 
veitingum í móttöku í Ráðhúsinu í Árósum 
á föstudagskvöldinu. 
Fundurinn hófst á laugardagsmorgni og 
var hann haldinn í fyrirlestrarsal Háskólans 
í Árósum. 
Mariet Verhoef-Cohen forseti Evrópusam-
bands Soroptimista hóf umræðurnar og 
talaði um framtíðarsýn Soroptimista fram 
að 100 ára afmæli samtakanna 2021. Einnig 
lagði hún áherslu á að klúbbar ynnu 
að verkefninu Soroptimistar huga að 
vatni. 
Elizabeth Ngugi frá Kenía sagði frá 
erfiðri stöðu mála heima fyrir, stjórn-
málaátökum, alnæmi og eyðni. Hún 
berst fyrir því að fá örlán handa fátækum 
konum til að aðstoða þær við að afla 
tekna. 
Birte Holst Jörgensen frá Noregi ræddi 
um umhverfismál, en hún er háttsett 
innan norsku ríkisstjórnarinnar í málefnum 
sem varða orkurannsóknir. 
Anders Mogensen ( eini karlkynsfyrirles-
arinn ) sýndi og sagði frá hugmynd um að 
framleiða ódýra fartölvu handa börnum í 
Afríku og myndi hún geta gengið fyrir sólar-
orku. Sjálfur ólst hann upp í Afríku og þekkir 
því vel til mála þar. 
Alina Radu, blaðamaður frá Moldavíu, sagði 
frá vandamálum blaðamanns sem tengjast 
heftu tjáningarfrelsi í einu fátækasta ríki 
Evrópu. 
Síðust talaði Bogusia Kalita, forseti Pólska 

landssambandsins, um stöðu kvenna 
og skort á jafnrétti, nú 20 árum eftir fall 
járntjaldsins. 
Dagskránni í Háskólanum lauk með skemmti-
atriði þar sem frjálslega vaxnar konur sýndu 
ýmsar útgáfur af magadansi við frábærar 
undirtektir fundargesta.  
Um kvöldið var hátíðarkvöldverður snæddur 
við kertaljós i Turbinehallen, en það er gamall 
vélasalur. Þar var mjög góður hljómburður 
og skemmtilegur rammi um fallega skreytt 
borð sem svignuðu undan kræsingum. Að 
auki fengum við nesti með heim, í poka. 
Á sunnudeginum var boðið í skoðunarferð 
um bæinn fyrir hádegi og hádegisverð í 
Gamla bænum. Þeim sem ekki voru á 
hraðferð var boðið í heimahús á sunnudags-
kvöldinu. Fór ég, ásamt fleirum, í úthverfi 
Árósa þar sem þrjár Soroptimistasystur búa 
í raðhúsahverfi sem hannað er fyrir eldri 
borgara. 
Hópnum var skipt í þrennt til þess að skoða 
húsin og þiggja vínglas áður en farið var í 
veisluhús sem fylgir hverfinu og íbúar geta 
fengið lánað. Klúbbsystur voru búnar að elda 
kvöldmat fyrir hópinn og útbúa söngdagskrá 
og var þetta fjarska ánægjulegt kvöld.  
Auðheyrt var í samtölum við marga þátttak-
endur frá Austur-Evrópu að þeir höfðu verið 

styrktir eða þeim boðin þátttaka af dönskum 
Soroptimistum. Danir hafa verið duglegir 
að styrkja verkefni þar, m.a. heyrði ég um 
vatnsverkefni í Úkraínu. 
Boðið var upp á þriggja daga skoðunarferð 
til viðbótar, en ég og vinkonur mínar frá 
Noregi og Svíþjóð kvöddum á mánudags-
kvöld og fórum í einkaheimsókn til danskra 
systra. 
Þó nokkrir þátttakendur höfðu verið á 
Norrænum vinadögum í Reykjavík í sumar 
og báðu mig fyrir kveðjur til íslenskra Sorop-
timista. Sögðu þær að skipulag, dagskrá og 

framkvæmd þar hefði verið til fyrirmyndar.  
Næstu Evrópsku vinadagar verða haldnir í 
Izmir í Tyrklandi í júní 2010. 
Þátttaka í svona fundum er skemmtileg og 
lærdómsrík og fróðlegt að hlusta á konur 
sem koma frá framandi löndum. Því vil ég 
hvetja allar, sem hafa tök á því, að fara til 
Tyrklands 2010. Tyrkir eru afar gestrisnir og 
landið heillandi. 
 

Kristín Einarsdóttir, upplýsingafulltrúi SÍ 

Evrópskir vinadagar 
í Árósum 2008

Dagskránni í Háskólanum lauk með 

skemmtiatriði þar sem frjálslega 

vaxnar konur sýndu ýmsar útgáfur 

af magadansi við frábærar undir-

tektir fundargesta.  
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Ólöf Björk Bragadóttir, Lóa, er félagi 
í Soroptimistaklúbbi Austurlands. Hún 
stundaði nám í myndlist í École Supér-
ieure des Beaux Arts í Montpellier í Frakk-
landi á árunum 1994 – 2000 og lauk þaðan 
mastersgráðu. Lóa hefur haldið fjölmargar 
sýningar bæði hérlendis og erlendis og 
tekið þátt í nokkrum alþjóðlegum menning-
arverkefnum tengdum sjónlist. Í sumar 
tók Lóa þátt í farandsýningunni Kalde 
kyster - Varme strømmer, Kaldar strendur 
– Heitir straumar. Sýningin er afsprengi 
menningarsamstarfs Vesterálen í Norlands-
fylki í Norður Noregi og Menningarráðs 
Austurlands sem hófst árið 2004 en þessir 

landshlutar eiga það m.a. sameiginlegt 
að golfstraumurinn yljar strendur þeirra 
og gerir þá byggilega.Við fengum Lóu til 
að segja okkur svolítið frá þessu verkefni 
og ýmsu fleiru sem hún hefur verið að 
fást við. 

“Fljótlega eftir að þetta samstarf milli 
Austurlands og Vesterålen hófst fóru lista-
menn þaðan að koma hingað og dvelja 
á vinnustofum víðsvegar um fjórðunginn 
t.d. á Vopnafirði, á Skriðuklaustri, Höfn 
og Skaftfelli á Seyðisfirði. Á móti fóru svo 
listamenn frá Austurlandi til Vesterálen, þar 
á meðal ég og þar kynntist ég öllu þessu 

fólki. Út frá því spratt þessi hugmynd, að 
sýna saman í báðum löndunum og að lista-
mennirnir skipulegðu sýninguna sjálfir. 
“Við erum tólf alls, sem tökum þátt í þessu, 
fimm frá Íslandi og sjö frá Noregi. Í hópnum 
eru konur í meirihluta eða 11 talsins og 
af ýmsum þjóðernum. Í okkar hópi er t.d. 
kona frá Póllandi sem er búsett hér og í 
norska hópnum eru konur frá Hollandi, 
Finnlandi, Noregi og Danmörku, en sú 
danska býr nú í Longyerbyen á Svalbarða. 
Við gerð sýningarinnar ákváðum að nota 
það sem tengir okkur saman, þ.e. heita 
strauma og kaldar strendur, sem vísar til 
hlýrra strauma í sjónum en einnig þeirra 

Lóa við verkin sem hún sýnir á sýningunni, 
“Kaldar strendur heitir straumar”.
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Það hefur gefið mér mikið 
að kynnast annarri menningu og umhverfi
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tengsla sem milli okkar hafa myndast. 
Verkin eru af ýmsum toga og greinilegt 
að listamennirnir frá Noregi hafa orðið fyrir 
áhrifum af veru sinni hér og öfugt. 
Sýningin er mjög fjölbreytt en þar má sjá 
málverk, ljósmyndir, skúlptúra, glerlista-
verk, videoverk , innsetningar, hönnun og 
handverk. Í Noregi fer hún á fleiri staði 
en upphaflega var áætlað og kemur svo 
hingað til Íslands og verður sett upp í 
Sláturhúsinu, menningarhúsi okkar á Egils-
stöðum í janúar 2009. 
Ég vildi gjarnan að þetta verkefni myndi 
halda áfram, en ekki endilega í sömu 
mynd. Ég var valin bæjarlistarmaður á 
Fljótsdalshéraði í ár og langar að tengja 
þetta verkefni við það, t.d. með því að 
fá fleiri listamenn til liðs við þennan hóp 
og starfrækja eins konar vinnubúðir þar 
sem unnið væri með náttúruna á hverjum 
stað. Fólk myndi þá vera á sama stað í eina 
viku og enda á því að setja upp sýningu, 
þannig yrðu verkin svolítið til á staðnum 
Einnig kæmi til greina að fá til liðs við okkur 
tónlistarmenn og leiklistarfólk. 
Þetta vildi ég sjá næsta vor eða sumar”. 

Hvað gaf þetta samstarf þér og öðrum 
þátttakendum? 

Það er það sem er svo skemmtilegt við 
þetta að það er eins og maður hafi þekkt 
þetta fólk alla ævi og hópurinn small 
einhvern veginn saman við það að setja 
upp sameiginlega sýningu og skiptast á 
skoðunum. Það hefur gefið mér mikið að 
kynnast annarri menningu og umhverfi, 
fá að fara á staðina og bera saman. Það 
veitir manni andagift og maður fær nýjar 
hugmyndir með því að kynnast nýju fólki 
með frjóan huga”. 

Þú hefur verið í samstarfi við fleiri á 
listasviðinu þá á ég við bókina sem þú 
gafst út ásamt manninum þínum Sigurði 
Ingólfssyni. Hvað getur þú sagt okkur frá 
því samstarfi. 

“Maðurinn minn er skáld og doktor i 
frönskum bókmenntum, nánar tiltekið 
nútímaljóðlist. Við vorum bæði við nám úti 
í Frakklandi í níu ár, hann í bókmenntafræði 
og ég í myndlist og kvikmyndagerð. Við 
höfum síðastliðin átta ár unnið mikið saman 

og veitt hvort öðru innblástur. Við vorum 
til dæmis með verk um Passíusálmana á 
Skriðuklaustri, þar sem hann las sálmana 
en ég gerði myndverk við. Í sumar gáfum 
við svo út bókina ,,Dúett” þar sem ég geri 
myndir við sonnettur sem hann skrifar sem 
lýsa unaðsstundum tveggja manneskja og 
það er varla hægt að hafa meira samstarf 
en að gefa út bók um slíkt efni. Það gekk 
mjög vel og við héldum nokkrar sýningar 
2007, fyrst á Egilsstöðum, í gallerí Bláskjá, 
og í framhaldi af því var sýning á ráðstefnu á 

Suðurnesjum. Einnig á Akureyri í tengslum 
við útkomu bókarinnar í sumar. Hún er 
nú uppseld en er í endurprentun þessa 
dagana og kemur vonandi út aftur fyrir 
jól”. 

Nú ert þú kennari á listnámsbraut í 
Menntaskólanum á Egilsstöðum en brautin 
verður að teljast nýung í námsframboði 
hér. Fylgist þú með nemendum þínum 
eftir að þeir hafa lokið námi? 

“Já, ég hef verið að kenna á listabraut frá 
því hún var stofnuð árið 2000, eða fyrir 
átta árum. Ég er mjög hreykin af því fólki 
frá okkur sem hefur haldið áfram í listnámi 
eða hefur útskrifast úr hinum ýmsu listahá-
skólum, ekki bara hér á landi heldur líka 
erlendis. Auðvitað vildi maður hafa fleiri 
nemendur á brautinni hverju sinni, en þetta 
er fámennur skóli. Stundum heimsækja 
okkur fyrrverandi nemendur sem hafa 
útskrifast úr einhverju listnámi og segja 
nemendum hér frá því sem þeir hafa verið 
að gera. Mér finnst það gefa krökkunum 
hér mikið og hjálpa þeim til að átta sig á að 
hverju þeir eigi að stefna. Þau sjá kannski 
ekki þegar þau eru sextán, sautján ára í 
teikningu hvert þetta nám getur í raun 
leitt þau. Þannig að mér finnst kennslan 
gefandi og það er gaman að sjá árangur 

þó maður sjái hann kannski ekki alltaf frá 
degi til dags”. 

Eftir öll þessi ár erlendis, hvernig er það 
að búa á Egilsstöðum sem verða að teljast 
staðsettir dálítið utan við nafla alheimsins? 
Ætlið þið að vera hér áfram? 

“Það var mjög skrýtið að flytja frá Suður-
Frakklandi og hingað austur þar sem við 
þekktum ekki eina einustu hræðu. Okkur 
var bent á að það vantaði bæði myndlista-
kennara og bókmenntakennara við 
Menntaskólann og við ákváðum að slá til. 
Ætluðum okkur fyrst að vera í tvö til þrjú ár, 
en nú eru þau orðin átta. Ég á erfitt með að 
segja hvað ég eigi eftir að búa hér í mörg ár 
eða hvort ég verð hér alla æfi, það verður 
framtíðin að leiða í ljós. En hins vegar hefur 
okkur liðið vel hérna og ekki leiðst, það 
er nóg að gera í eigin listsköpun, kennslu 
eða öðru menningarstarfi. Það er mér til 
dæmis mikil hvatning að hafa verið útnefnd 
bæjarlistamaður hér. Mér skilst að ég hafi 
ekki bara verið valin vegna þess sem ég er 
að gera núna heldur þess sem ég hef verið 
að gera undanfarin ár, bæði í menningar-
starfi, kennslu og minni eigin listsköpun. 
Mér finnst þetta vera hvatning til þess að 
halda áfram að vinna að myndlist og sýna 
hvað í mér býr”. 

Hvernig hefur verið að taka þátt í starfi 
með Soroptimistasystrum? 

“Það hefur verið gefandi. Ég vil nefna 
sérstaklega samskipti okkar við erlendar 
konur við Kárahnjúka.Við skiptumst á 
heimboðum og gerðum ýmislegt skemmti-
legt með þeim.Til dæmis máluðum við 
saman á þjóðahátíðardegi, dönsuðum og 
sungum saman og börnin sýndu einnig 
listir sýnar. Það mynduðust ýmis tengsl milli 
okkar og þeirra og fyrir stuttu var Shelly, 
vinkona mín frá Indlandi, ein af þeim fáu 
sem enn eru á staðunum, í heimsókn hjá 
mér og hefur sótt tíma í módelteikningu 
hjá mér í vetur. Dóttir hennar kemur oft 
með henni en hún fæddist einmitt á meðan 
á dvöl þeirra hefur staðið hér. Þetta er 
svona dæmi um það hvernig hlutirnir 
þróuðust”. 

Arndís Þorvaldsdóttir 
og Áslaug Sigurgestsdóttir

„Það veitir manni andagift og 

maður fær nýjar hugmyndir með 

því að kynnast nýju fólki með 

frjóan huga.“
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Nú gengur senn sá tími í garð að við 
setjumst niður og skrifum á jólakort til 
vina og vandamanna. Þessi siður að senda 
jólakveðju á bréfspjaldi  er í raun ekki svo 
gamall, hugmyndin  að jólakortinu varð til 
á bretlandseyjum fyrir um 160 árum og til 
Íslands barst hann upp úr aldamótunum 
1900. 

Í þessum stutta pistli verður farið lauslega 
yfir hvernig  jólakortin þróuðust hér á landi 
og stuðst við athugun á jólakortum sem 
varðveitt eru á Héraðsskjalasafni Austfirð-
inga þar sem undirrituð er starfsmaður. 
Forðast ber að líta á það sem hér kemur 
fram sem vísindalega úttekt þar sem um 
algjöra leikmannsþanka er að ræða. 
Elstu kortin í varðveislu safnsins eru frá 
1. áratug 20. aldar. Þau eru öll erlend að 
uppruna og  kveðjan á þeim ýmist á dönsku 
eða þýsku. Það er svolítið sérstakt að oft 
eru elstu  kortin sem varðveitt eru á safninu  
með kveðju frá pabba og mömmu til barns 
eða gefin á milli systkina sem vekur þá 
hugmynd að þau hafi á stundum verið 
ígildi jólagjafa. Þetta eru falleg kort sem 
bera í sér boðskap jólanna,  oft  með 
myndum af englum sem skreyttir eru með 

gyllingum. Efast ég ekki um að það að fá 
slíkan dýrðgrip í hendur hefur glatt bæði 
börn og fullorðna meira en dýrar gjafir gera 
í dag í því mikla neysluþjóðfélagi sem við 
hrærumst í.
Fljótlega fóru jólakortin að verða þjóðlegri, 

þó áfram væru þau prentuð erlendis, t.d. 
urðu kort eins og þau sem fylgja jólakveðj-
unum hér í blaðinu algeng. Myndirnar 
sem skreyta þau eru í flestum tilvikum af 
erlendum toga en ljóðakveðjurnar gefa 
þeim íslenskt yfirbragð. 

Af jólakortum fyrr og nú
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Elstu kortin voru öll einföld en þegar kemur fram á þriðja 
áratuginn fara að koma tvöföld kort og einnig kort sem 
skreytt eru með svarthvítum ljósmyndum sem oftast eru 
vetrarmyndir teknar út í náttúrunni eða myndir af kirkjum. 
Enn fremur eru dæmi um að austfirskir  kaupmenn hafi 
sent  viðskiptavinum jólakveðju, annað hvort áritaða mynd 
af sjálfum sér eða mynd af versluninni. 

Á árunum eftir 1940 verður sýnileg breyting á jólakortunum. 
Hún felst, meðal annars í því að þau eru ekki eins litskrúðug. 
Trúlega er ástæðan sú að ekki hefur verið hægt að fá 
prentun erlendis á stríðsárunum þannig að framleiðslan 
hefur flust heim. 
Líklegt er að lélegur vélakostur  eða skortur á aðföngum  
í prentsmiðjunum hafi  ekki leyft  prentun í mörgum litum 
því flest kort frá þessum tíma eru svarthvít eða aðeins í 
tveimur litum. Þau eru aftur á móti afskaplega þjóðleg, 
til dæmis með íslenskum burstabæ, fólki á leið til kirkju, 
bónda að koma úr kaupstað með jólavarninginn, jólasvein-
unum eða jafnvel  útigangshestum í hríðarbyl. Nú eru það 
íslenskir listamenn sem teikna, flestir virðast  eiga  rætur 
í hinni gömlu grónu sveitamenningu og sækja þangað 
hugmyndir og myndefni 

Ekki verða íslenskum jólakortum gerð skil öðruvísi en minnst 
sé á jólasveinakvæði Jóhannesar úr Kötlum sem fyrir löngu 
er orðið sígilt. Ég vil nefnilega halda því fram að skáldið hafi 
í raun með þessu skemmtilega ljóði sínu átt stóran þátt í að 
skapa íslensku jólasveinana eins og við þekkjum þá í dag. 
Það er, þessa hressu náunga sem halda fast í ýmis vafasöm 
sérkenni sín, svo sem matarfíkn, ófyrirleitni, hvinnsku og 
kvensemi, þrátt fyrir að hafa orðið fyrir töluverðum erlendum 
áhrifum í klæðaburði og framkomu. 

Þessir sérkennilegu “karakterar” jólasveinarnir hafa verið 
listamönnum, sem lagt hafa til myndir á jólakort, óþrjótandi 
uppspretta í gegnum árin og vil ég nefna þar sérstaklega 
listamennina Bjarna Jónsson og Selmu Jónsdóttur, Þórdísi 
Tryggvadóttur og Halldór Pétursson.
Á síðustu árum hafa jólakort tekið töluvert miklum breyt-
ingum.
Margir gera sín kort sjálfir og nota eigin myndir og oft er þá 
tækifærið notað af foreldrum til að gefa ættingjum, vinum 
og kunningjum kost á að fylgjast með vexti og viðgangi 
afkvæmanna, sem nú er jafnvel hægt að setja mynd af  á 
frímerkin sem fara á jólabréfin. Aðrir fá útrás fyrir sköpun-
argleðina sem býr í okkur öllum með því að nota hugmynda-
flugið við kortagerðina. Þá hefur tölvuvæðingin gert fólki 
auðvelt að útbúa bréf með fréttum og myndum af fjölskyld-
unni sem koma nú í korta stað. 
Það er fallegur siður að senda jólakveðju  og í mínum huga 
eykur það gildið ef fáeinar línur fylgja með. Hvað er líka 
ljúfara en að setjast við lifandi ljós í skammdeginu og færa 
í orð kveðjur til vina og vandamanna.   

Gyllir og vermir vetrarsól
vindbarðar fjallahlíðar,
höldum með gleði heilög jól
og horfum til betri tíðar.

A.Þ.
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Kæru systur. 
Sendum ykkur hugheilar jólakveðjur 

með von um frið á nýju ári. 
Þökkum allar ánægjustundir á liðnum árum. 

Systur í Soroptimistaklúbbi Akureyrar. 

Systur á Snæfellsnesi senda öllum klúbbum og lands-
sambandsstjórn hugheilar jóla- og nýárskveðjur með 

þökkum fyrir liðna árið og óska öllum farsældar 
og gleði á nýju ári. 

Soroptimistaklúbbur Snæfellsness

Kæru systur. 
Sendum ykkur og fjölskyldum ykkar hugheilar óskir 

um gleðilega jólahátíð. Megi nýja árið færa frið 
og farsæld öllum til handa. Þökkum ánægjulegar 

samverustundir á liðnum árum. 

Systur í Soroptimistaklúbbi Hóla og Fella 

Kæru Soroptimistasystur nær og fjær. 
Sendum ykkur bestu jóla og nýársóskir og þökkum 
ánægjulegar samverustundir á árinu sem er að líða.

Með jólakveðju,
Soroptimistaklúbbur Skagafjarðar

Jólakveðjur
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Kæru systur um land allt. Við sendum ykkur hugheilar 
jólakveðjur og óskir um gott og farsælt komandi ár. 
Þökkum innilega fyrir ánægjulega samverustundir á 
Landssambandsfundinum í apríl sl. og hlökkum til 

að hitta ykkur næsta vor.

Með kveðju, Soroptimistaklúbbur Árbæjar
Jónína Guðjónsdóttir formaður 

Kæru Soroptimistasystur nær og fjær. 
Við í Kópavogsklúbbi sendum ykkur og fjölskyldum 
ykkar hugheilar jóla og nýjárskveðjur. Megi nýtt ár 
færa okkur og þjóðinni allri gæfu, farsæld og frið.

Soroptimistaklúbbur Kópavogs 

Kæru systur og landsmenn allir.
Óskum ykkur öllum gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.

Jólakveðja, Soroptimistaklúbbur 
Húsavíkur og nágrennis 

Sendum systrum okkar um land allt  hugheilar 
jóla- og nýárskveðjur með þökk fyrir ánægjuleg 

samskipti á árinu sem er að kveðja.

Soroptimistaklúbbur Austurlands 

Við sendum ykkur og fjölskyldum ykkar 
okkar bestu óskir um gleðileg jól og 

farsæld á komandi árum. 

Soroptimistaklúbbur Keflavíkur 
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Aðventuljós 
Líður á og nálgast óðum jólin 
aðventan nú gengin er í garð. 
Það dimmir fyrr og sína geisla sólin 
sendir ofurstutt í fjallaskarð. 

Þá aðventuljós, lýsir myrkrið svarta. 
Aðventuljós, ég læt í gluggann minn. 
Aðventuljós, yljar okkar hjarta. 
Aðventuljós, að horfa í geislann þinn. 

Landið ísa húmið dökka hylur 
á himni norðurljós og stjörnur sindra. 
Og þegar úti argur geisar bylur 
okkar ljós til heiðurs drottni tindra. 
  
Þá aðventuljós, lýsir myrkrið svarta. 
Aðventuljós, ég læt í gluggann minn. 
Aðventuljós, yljar okkar hjarta. 
Aðventuljós, að horfa í geislann þinn. 
  
Úti í heimi hatursþjóðir stríða 
í hefndarþorsta friðinn bera á torg. 
Þótt nálgist hátíð harmur er svo víða 
en huggun smá er til í þraut og sorg. 
  
Þá aðventuljós, lýsir myrkrið svarta. 
Aðventuljós, ég læt í gluggann minn. 
Aðventuljós, yljar okkar hjarta. 
Aðventuljós, að horfa í geislann þinn. 

Sólveig Björnsdóttir 

Ljóðahorn
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11 árum eftir hið hræðilega þjóðarmorð 
í Rúanda 1994 sem kostaði nærri milljón 
manns lífið, fór fyrsta alþjóðlega maraþon-
hlaupið í þágu friðar fram, þann 15. maí 
2005 í Kígalí, sem er höfuðborg þessa 
litla Afríkuríkis. Innan ramma verkefnisins 
“Konur vinna að friði” skipulagði Evrópu-
samband Soroptimista, í samvinnu við 
Soroptimista í Rúanda og undir vernd og 
með aðstoð stjórnvalda þar, fyrsta friðarm-
araþonið. Þátttaka í Friðarmaraþoninu 
hefur farið vaxtandi og er það löngu búið 
að sanna sig. Það verður því gaman að 
vera þátttakandi í hátíðarhöldunum sem 
haldin verða í tilefni 5 ára afmælisins þann 
24. maí 2009. 

Friðarmaraþoninu er ætlað að efla ferli 
það sem stuðlar að sáttum og skilningi, 

ekki aðeins meðal fólksins í Rúanda, heldur 
einnig meðal allra Afríkubúa og alls fólks 
hvarvetna í heiminum. Verndari atburðarins 
er Paul Kagame, forseti Rúanda. 

Frá Íslandi fór 18 manna hópur 2005 og 
núna í vor fór 12 manna hópur. Á næsta 
ári hafa nú þegar 6 manns skráð sig og 
er von á met þátttöku, bæði hlaupara og 
ekki síður einstaklinga sem vilja skoða land 
og þjóð. 

Ég hvet alla þá sem áhuga hafa á því að 
koma með eða styrkja þetta góða verkefni 
á einhvern hátt að tala við mig sem fyrst. 

Með kveðju, 
Hafdís Karlsdóttir, 1. varaforseti SI/E 
sími 690 4500, tölvunetfang hafdis@in.is 

Friðarmaraþon 
í Kigali, Rúanda, 11. maí 2008 

5. alþjóðlega maraþonið í þágu friðar í Kigali/Rúanda 

Evrópusamband soroptimista mun nú 
fjórða árið í röð, ásamt fleirum s.s. AIMS, 
standa að alþjóðlegu Friðarmaraþoni í 
Kigali, höfuðborg Rúanda. Eins og alkunna 
er áttu sér stað skelfileg þjóðarmorð í 
Rúanda árið 1994 og stendur uppbygg-
ing á landi og þjóð enn yfir. Tilgangur 
maraþonsins er að hlaupa í þágu friðar 
og sátta, að rétta íbúunum hjálparhönd 
og sýna umheiminum uppbyggingu þá 
sem á sér stað í Rúanda. 

Árið 2005 tóku 3 íslenskir maraþonhlaup-
arar þátt í hlaupinu með frábærum árangri. 
Það voru þær Bryndís Ernstdóttir, Helga 

Ólafsdóttir og Rannveig Oddsdóttir. 
Einnig er boðið upp á hálfmaraþon og 5 
km skemmtiskokk. Hlaupið fer fram í lok 
regntímabilsins, en hitastig í Rúanda er á 
bilinu 15-30 gráður allan ársins hring. 

Nánari upplýsingar um hlaupið má finna 
á slóðinni: www.kigalimarathon.com. Þar 
má einnig sjá upplýsingar um styrktarað-
ila og árangur hlaupara undanfarin ár. 
Upplýsingar um ferðir, hótel og annað 
sem viðkemur ferðalaginu veita Hafdís 
Karlsdóttir hafdis@in.is og Sigríður Þórar-
insdóttir sitho@centrum.is , en stefnt er að 
hópferð frá Íslandi. Í tengslum við hlaupið 

verður boðið upp á úrval skoðunarferða um 
þetta fallega land. Með aðstoð soroptim-
ista í Rúanda gefst einstakt tækifæri til að 
komast nálægt þjóðarsálinni og lífinu í 
landinu en þeir hafa unnið mjög mikilvægt 
uppbyggingarstarf undanfarin ár. 

Við hvetjum hlaupara og allt áhugafólk 
um frið til að skoða þetta tækifæri til að 
hlaupa í Afríku, kynnast einstakri þjóð og 
leggja um leið góðu málefni lið. 

F.h. íslenskra soroptimista, 
Sigríður Þórarinsdóttir

24. maí, 2009: Komið og takið þátt! 
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Soroptimistaklúbbur Akureyrar er ríkur 
klúbbur. Ekki af veraldlegum auði, heldur 
mannauði eða öllu heldur kvenlegum 
auði. Í honum eru nokkrar konur af 
erlendu bergi brotnar sem auðga klúbb-
inn með reynslu sinni og menntun. 

Ein þessara kvenna kemur frá Slóveníu og 
heitir Helena Dejak. Helena hefur búið á 
Íslandi í yfir 30 ár og er því orðinn sannur 
Íslendingur En hún hefur verið dugleg að 
segja okkur frá heimalandi sínu og 
hvetja okkur til að heimsækja það. 
Auk þess kom hún á vinaklúbbs-
sambandi milli Soroptimistaklúbbs 
Akureyrar og klúbbsins í Ljubliana. 
Því kom upp sú hugmynd að systur í 
klúbbnum fengju Helenu til að skipu-
leggja ferð til Slóveníu. Af þessari ferð 
varð nú í haust. Það voru 11 systur og 
10 makar sem tóku þátt í ferðinni og 
lögðum við upp frá Keflavík þann 5. 
október. Við millilentum í Frankfurt 
og nutum nokkurra klukkutíma í borginni. 
Seint á sunnudagskvöld komum við til 
Ljubliana. Eldsnemma á mánudagsmorgun 
rifu nokkrir af körlunum sig á fætur til að 
fara með Sigurði Aðalsteinssyni, manni 
Helenu í 10 tíma fjallgöngu yfir 1900 m 

hátt fjallaskarð í Ölpunum. Sú ferðasaga 
verður ekki sögð hér, en þeir voru þreyttir 
blessaðir þegar þeir hittu okkur um kvöldið 
í Bovec, en alsælir með daginn. Við systur 
og restin af mökunum fórum hins vegar um 
10 leytið í gönguferð með nokkrum systrum 
úr Soroptimistaklúbbnum í Ljublíana um 
borgina. Þær sýndu okkur hið undurfal-
lega torg í miðborginni, brýnnar þrjár yfir 
Ljubliana á, dómkirkjuna og fóru með okkur 
upp í kastalann sem gnæfir yfir borgina. 

Eftir það fóru þær með okkur í siglingu 
eftir ánni, en þær höfðu pantað harmon-
ikuleikara til að kóróna stemmninguna. Á 
bátnum sigldum við upp að veitingastað 
þar sem klúbbsystur buðu okkur í hádeg-
isverð. Þar bættust fleiri systur í hópinn 

og nokkrir makar. Við borðið mitt voru 
yndislegar konur og komst ég þá einu 
sinni að því að það er auðurinn í okkur 
sjálfum sem gerir það svo stórkostlegt 
að vera soroptimisti. Konurnar sem ég 
kynntist þarna voru arkitekt, lyfjafræðingur, 
sagnfræðingur og flautuleikari í lúðrasveit 
hersins. Að vera flautuleikari í lúðrasveit 
hersins er ekki neitt smástarf því þau eru 
með yfir 200 uppákomur á ári!! Sagnfræð-
ingurinn var fullorðin kona, komin á eftir-

laun, en hún hafði unnið alla sína 
starfsævi á bókasafni. Hún gat frætt 
okkur á lifandi hátt um þær breytingar 
sem hafa orðið á þessu svæði bara 
á hennar ævi. Slóvenía hefur tilheyrt 
mörgum ríkjum á þessari öld. Fyrst 
tilheyrði hún ungverska-austuríska 
keisaradæminu, svo Ítalíu, því næst 
Þriðja ríkinu, þá Júgóslavíu og nú 
Slóveníu. Konurnar í kringum mig 
sögðu mér að þessi kona væri ekki 

aðeins fróð um slóvenska sögu, heldur 
um sögu alls heimsins. Ég spurði hana þá 
hvort hún hefði lesið eitthvað af Íslend-
ingasögunum og þá kom ég nú aldeilis 
ekki að tómum kofanum. 

Eftir þessa ríku samverustund ókum við 
sem leið lá yfir fjöllin til Bovec. Næsta 
morgun fórum við í skemmtilega göngu-
ferð meðfram Soca ánni. Að henni lokinni 
ókum við stuttan spöl í átt að sumarbústað 
Sigurðar og Helenu. Rútan komst ekki 
alla leið svo við gengum síðasta spölinn, 
en áður en við komum að bústað þeirra 
urðum við að fara um “landamærastöð 
Lúðvíks”. Lúðvík er nágranni þeirra hjóna 
og lítur eftir bústaðnum. Enginn má fara 
framhjá bæ hans án þess að fá eitt staup 
af perusnafs eða tvö og smakka á geitaost-
inum hans. Þessi “landamæradvöl” var ein 
af mörgum skemmtilegum uppákomum í 
ferðinni sem seint gleymast.. Eftir góðan 
perusnafs í báðum fótum héldum við 
aðeins á brekkuna að bústað þeirra hjóna 

Slóveníuferð 
Soroptimistaklúbbs Akureyrar

Þarna voru treyst vinabönd, 

haldnar margar ræður á báða 

bóga, faðmast og kysst og sungið! 

á íslensku og slóvensku!

Mynd: Helena Dejak.
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Frá vinstri: Sigrún Baldursdóttir sjúkraþjálfi-og lýðheilsufræðingur, Sigrún Arnardóttir kvensjúkdóma- og fæðingalæknir, Hulda Rós Rúriksdóttir  lögfræð-
ingur, Sigurlaug Guðmundsdóttir, bankastarfsmaður, Hafdís Gerður Gísladóttir félagsráðgjafi,  Jónína Guðjónsdóttir formaður Árbæjarklúbbs. 

Margrét Petersen Soroptimistaklúbbi Árbæjar.

Nýtt starfsár Soroptimistaklúbbs Árbæjar fór einkar vel af stað. Við erum stoltar af að kynna fimm nýjar systur sem gengu í klúbbinn 
á nóvemberfundinum og bjóðum við þær hjartanlega velkomnar í samtök Soroptimista.  

Þá var komið að því að hitta systur í Ptui, 
sem höfðu þó skipulagt allan daginn fyrir 
okkur. Nú var farið að fallegu vatni uppí 
sveit þar sem glæsilegur veislusalur stóð 
á vatnsbakkanum. Þangað komu systurnar 
með “picnic” –ið sitt! Og hvílíkar veitingar! 
Þúsund réttir, heitir og kaldir, desertar, 
kökur, kaffi og vín eins og hver vildi. Þarna 
voru treyst vinabönd, haldnar margar ræður 
á báða bóga, faðmast og kysst og sungið! 

á íslensku og slóvensku! Það voru sælar 
systur og makar þeirra sem komu heim á 
hótelið þetta kvöld. 

Næsta dag var ekið til Maribor. Þar hittum 
við systur úr Soropmistaklúbbnum í Maribor, 
sem gengu með okkur um borgina þvera og 
endilanga en hún liggur við ána Sava, mjög 
falleg borg með stórum fallegum görðum 
og vínekrum inni í borginni. Gönguferðinni 

lauk með hádegisverði á veitingastað í 
stórum garði. Þangað komu margar systur 
víða að m.a. frá Austurríki. Þar sat ég með 
konu við borð sem var efnaverkfræðingur 
og hafði unnið alla sína starfsævi í textíl-
verksmiðju við litun á efnum. Hún hafði 
orðið ekkja 36 ára gömul, misst manninn 
sinn úr krabbameini frá tveimur unglingum. 
Nú voru þau uppkomin og soroptimista-
klúbburinn var henni allt. Þarna voru líka 
haldnar ræður og skipst á gjöfum. 
Eftir hádegisverðinn ókum við sem leið lá 
til strandar Adríahafsins, til Strunjan. Næsti 
dagur var frjáls við ströndina og gengu 
flestir til Portoroz sem var í um eins og 
hálfs klukkutíma gangur frá Strunjan. Þá 
fór að líða að lokum ferðarinnar, en síðasta 
daginn héldum við aftur til Ljubliana, nutum 
laugardagseftirmiðdags á markaðnum í 
sólskininu, en að lokum er vert að taka 
fram að alla vikuna var sólskin og um 20 
stiga hiti. 
Það sem efst er í huga eftir svona ferð er 
systrahugurinn, að tengjast sínum eigin 
klúbbsystrum á sérstakan hátt með því að 
vera með þeim allan daginn í heila viku og 
að fá að kynnast systrum sínum í öðrum 
löndum sem eru svo ríkar af reynslu og 
þekkingu. 

Sr. Solveig Lára Guðmundsdóttir, 
Soroptimistakúbbi Akureyrar.

   Nýjar systur í Soroptimistaklúbbi Árbæjar

Mynd: Helena Dejak.
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Við berumst mis vel í straumi samfélagsins þessar vikurnar, 
allt eftir því hvernig straumurinn leikur okkur. Fyrstu örnefnin 
sem við beinum sjónum okkar að, eru nöfn á þremur ám 
á hálendi Norð-Austurlands en þær eru Kreppa, Kverká 
og Lindaá. 
  
Það má segja að árnar hafi allar ólíkan karakter, jökuláin 
Kreppa er óárennileg og líklega erfitt að sleppa klakklaust 
frá dansi við hana. Kverká er öllu rólegri af jökulá að vera 
en þó uppátækjasöm. Annarrar gerðar er Lindaáin sem 
er jafnlynd, tær og fögur. 
  

Kvenlegur örþáttur  

Þættinum er ætlað að varpa ljósi á 
kvenkyns örnefni í náttúru Austurlands með 
heimspekilegum eldhúspælingum í bland.

Allar falla þær í Jökulsá á Fjöllum og eiga sinn þátt í því að gera hana 
að þeirri miklu móðu sem hún er, með vatnsmesta foss Evrópu innan 
sinna vébanda. 
  
Ef við líkjum ánum þremur við konur þá má segja að vegferð okkar 
frá vöggu til grafar sé ólík, eins og þeirra. Allar höfum við þó áhrif á 
einhvern hátt og sameinaðar verðum við að sterku afli.                      

Áslaug Sigurgestsdóttir, Arndís Þorvaldsdóttir.

Kverká

Mynd: Skarphéðinn Þórisson

Lindaá

Kreppa
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Örlögin hafa spunnið þráðinn þannig 
fyrir okkur systur í Austurlandskúbbi að 
við höfum orðið þeirrar gæfu aðnjótandi 
að kynnast meira en margur annar þeim 
íbúum Austurlands sem upprunnir eru í 
öðrum löndum.  Kárahnjúkaverkefninu hafa 
verið gerð ágæt skil í Fregnum, en eftir 
að verulega dró úr umsvifum á hálend-
inu Austanlands fækkaði konum sem 
búsettar voru þar, enda hlutskipti þeirra 
flestra að fylgja mönnum sínum milli landa 
eftir því sem atvinna þeirra krefst. En þó 
búseta þeirra hér á landi hafi aðeins verið 
tímabundin og þær nú flognar á vit nýrra 
ævintýra þá eru sumar þeirra enn þá í 
sambandi við klúbbsystur og enginn vafi 
leikur á því að starf Soroptimista gerði 
dvöl þeirra hér á landi lærdómsríkari og 
ánægjulegri en hún hefði annars orðið.

Þegar vinkonur okkar af hálendinu voru á 
bak og burt þurfti að fara að huga að nýjum 
verkefnum fyrir klúbbinn og áfram erum við 
að sinna um og njóta góðs af kynnum við 
nýja Austfirðinga.  Þó verkefnið feli í sér 
samskipti við nýbúa eins og  áður, þá er 
það samt gjörólíkt  Kárahnjúkaverkefninu, 
því kynnin einskorðast ekki við konur og 
börn, né heldur fólk sem kemur hingað til 
að sinna ákveðnu verkefni og fer svo sína 
leið.  Nú erum við að hitta fólk sem í flestum 
tilfellum hefur ákveðið að flytja til Íslands 
og vonandi að setjast  að á Austurlandi til 
frambúðar. Það er því mikilvægt að fólkið 
kynnist og nái sem bestum tengslum við 
samfélagið og grundvöllurinn að því að 
svo geti orðið er að kenna tungumálið. Það 
þarf að  gefa fólkinu tækifæri til að nota 
íslenskuna það er að segja við Íslendingar 
þurfum að gefa okkur tíma til að skilja og 
tala við fólk í stað þess að gera okkur hláleg 
með því að skipta yfir í þriðja tungumálið, 
oftast misgóða ensku,  því oft hefur fólkið 
aldrei lært annað tungumál en sitt eigið 
móðurmál.

Að læra móðurmál sitt vel er lykillinn að 
skilningi í öllum samfélögum og við þurfum 
að miðla móðurmálinu til allra þeirra sem 
velja að búa hér, hvort sem þeir fæðast 
á Íslandi eða koma hingað með öðrum 
hætti.

Í Átthagaljóðinu Austurland, eftir Sigurð 
Arngrímsson, sem Austfirðingar syngja 
gjarnan á góðri stund við lag Inga T. 
segir:

,,Mætust til minninga´ og ljóða
er móðirin góða.
Litinn og tóninn, ljóð og málsins snilli
lifandi´ hún gaf oss vöggudúra milli.”
Segja má að í því felist starf Soroptimista 
á Austurlandi nú um stundir.

Verkefnið  er unnið í samstarfi við  Rauða-
krossinn og Norrænafélagið og felst í því 
að vera til staðar á 
Bókasafni Héraðs-
búa á Egilsstöðum 
þriðju hverja viku frá 
október og fram í 
maí, tvo tíma í senn.  
Systur hafa nokkuð 
frjálsar hendur um 
framkvæmdina en 
reglan er þó sú 
að við tölum alltaf 
íslensku við gestina 
og bjóðum þeim 
upp á kaffi.  Þetta er 
annar veturinn sem 
við sinnum þessu 
starfi og stundirnar 
eru eflaust eins 
misjafnar og þær 
eru margar en allar 
miða þó að því að 
skapa grundvöll til 
að tala saman.  Sem 
dæmi var hópurinn 
sem ég er í  með 
kynningu á íslensku 
ullinni.  Við komum með bút úr reyfi,  beint 
úr fjárhúsunum með lykt og öllu saman.  
Svo útskýrðum við öll vinnslustig ullarinnar, 
flóka, plötulopa, hespulopa, léttlopa og 
einband, við höfðum með okkur flíkur 
unnar úr ullinni, prjónauppskriftir og prjóna.  
Út frá þessu spunnust ótrúlega líflegar 
samræður um notagildi ullar og hannyrðir, 
það var líka gaman að sjá gleðina sem lítill 
gripur, fjörusteinn þæfður innan í flóka, sem 
fenginn var að láni hjá ungum Borgfirðingi 
sem fæddur er  í Póllandi vakti vegna þess 

að meðal gestanna voru þrír sem þekktu 
drenginn.  Við enduðum svo stundina með 
því að drekka saman kaffi og borða kleinur 
og pönnukökur með rjóma og heimagerðri 
bláberjasultu að austfirskum sið.

Það að starfa með og fá að kynnast 
þessum hópi dugmikilla Íslendina er afar 
gefandi, og þegar maður mætir fólkinu á 
förnum vegi sendir það manni skínandi 
sólskinsbros, og auðvitað staldrar maður 
við í amstri dagsins, spjallar um stund á 
íslensku, þannig auka nýju Austfirðingarnir 
smá saman við orðaforðann og í hvert 

sinn finnur maður að þeir verða öruggari 
með sig.  Vonandi verður þess ekki langt 
að bíða að við getum öll sungið saman, 
einum rómi, Átthagaljóðið og ég tek af 
öllu hjarta undir með höfundinum þegar 
hann óskar þess að:

,,Austurland!  Börn þín eigi framaspor!
Austurland blessi´og ljómi sólarvor!
Sumar í sveitum og fjörðum.”

Kristjana Björnsdóttir

Alþjóðleg vinátta og skilningur 
á Austurlandi
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Soroptimistaklúbbur Kópavogs var stofn-
aður 4. júní 1975 og voru stofnfélagar 19. 
Í dag erum við 43. Aðal verkefni klúbbsins 
frá upphafi hafa verið öldrunarmál, en í 
apríl 1978 boðuðum við til fundar með 
fulltrúum allra klúbba og félagasamtaka 
í Kópavogi, þar sem málefni aldraðra í 
bænum okkar voru rædd. Neyðarástand 
ríkti í öldrunarmálum og áttu aldraðir sjúkir 
í vök að verjast. Ekkert sjúkrahús var til í 
bænum og var miklum erfiðleikum bundið 
að koma öldruðum sjúklingi inn á sjúkra-
hús í Reykjavík. Tveir fundir voru haldnir í 
apríl, og var á seinni fundinum ákveðið að 
við skyldum sameinast um að byggja sjálf 
hjúkrunarheim-
ili fyrir aldraða í 
Kópavogi sem 
tókst, og hófst 
rekstur Sunnu-
hlíðar í maí 1982. 
Hefur klúbburinn 
alla tíð stutt við 
heimilið á ýmsan 
hátt og jafnframt 
afhent peninga- 
eða tækjagjafir. 
Verkefni sem gætu 
flokkast undir málaflokkinn “Alþjóð-
leg vinátta og skilningur” hafa verið mörg í 
gegn um tíðina. Undanfarin 5 ár höfum við 
í Soroptimistaklúbbi Kópavogs styrkt tvo 
munaðarlausa bræður til náms í þorpinu 
Meppedu, sem er í héraðinu Tamil Nadu 
og er eitt fátækasta hérað Indlands. Systur 
þeirra höfum við jafnframt styrkt til efnis-
kaupa til þess að hún gæti komið sér upp 
aðstöðu þar sem hægt væri að vinna við 
útsaum. Systirin hefur sl. 2 ár veitt mörgum 
í Meppedu vinnu á þessari litlu saumastofu 
sinni, en er nú flutt af svæðinu ásamt öðrum 
bróðurnum, sem hefur útskrifast úr sínum 
skóla. Ríkið tók að sér að útvega systkin-
unum húsnæði og framhaldsmenntun 
í öðrum bæ, vegna þeirrar undirstöðu-
menntunar sem við höfðum tryggt þeim. 
Á árunum 1994 til 1998 styrktum við, ásamt 
8 öðrum Soroptimistaklúbbum á Íslandi, 
rekstur á skóla fyrir fátækar, holdsveikar 
og fjölfatlaðar stúlkur í Madras í héraðinu 

Tamil Nadu, sem Þóra Einarsdóttir, oftast 
kennd við Vernd, byggði upp og rak um 
árabil. Þannig vaknaði áhuginn fyrir aðstoð 
við fátæk börn í Indlandi. Sat ég í stjórn hjá 
Þóru í nokkur ár og fór m.a. á hennar vegum 
til Madras vegna erinda fyrir skólann. 
 Félagið “Vinir Indlands” var stofnað 2001 
og vinnur félagið í nánu sambandi og 
samvinnu við Alþjóðlegu húmanistasam-
tökin á Indlandi (IHA). 
Í ársbyrjun 2004 las ég um ferðalag Siggu 
Víðis, bróðurdóttur minnar, um Tamil Nadu 
héraðið. Hún var í fylgd með Michael, sem 
stjórnar starfi Humanista í Tamil Nadu. 
Íbúar í Meppedu eru mjög margir svokall-

aðir “stéttleysingjar” 
sem lifa í mikilli fátækt 
og eiga ekki kost á 
neinni menntun. Til 
þess að gera langa 
sögu stutta, þá 

safnaði Sigga peningum meðal ættingja 
og vina til að byggja litla fræðslumiðstöð 
í Meppedu og var hún tekin í notkun við 
hátíðlega athöfn vorið 2005 og gefið nafnið 
“Sigga Vidis - Humanist Tuition Center”. 

Þorpsbúar sögðu að eftir að Sigga kom í 
heimsókn til Meppedu hefði ýmislegt farið 
að gerast, sem hefði breytt lífi þeirra og 
hefði gefið þeim von um betra líf. 
Seinni hluta árs 2004 skrifaði ég öllum 
Soroptimistaklúbbum á Íslandi, þar sem 
ég sagði frá ævintýralegu hjálparstarfi 
hins mikla mannkynsfrelsara Siggu Víðis. 
Ég var í tölvupóstsambandi við Michael 
og fékk lista yfir 15 börn í Meppedu sem 
þörfnuðust fjárhagsaðstoðar og tóku sjö 
Soroptimistaklúbbar og jafnframt einstakir 
Soroptimistar persónulega að sér barn 
eða börn. 
Öll börnin 15 fengu þannig “fósturfor-
eldra” á Íslandi, sem hafa greitt að meðal-
tali 15 til 25 þús.kr. fyrir hvert barn á ári 
sem dugar fyrir skólagjöldum, fatnaði og 
námsgögnum. Reglulega koma skýrslur, 
bréf eða myndir af þessu starfi okkar og 
þakkir, endalausar þakkir til Soroptimista á 

Íslandi fyrir að gefa þessum fátæku börnum 
von um bjartari tilveru. Við höfum bjargað 
heilu þorpi til sjálfshjálpar, fólki sem fæðst 
hefur í hópi “stéttleysingja” og hefur verið 
farið með í samræmi við það heiti. 

Alþjóðleg vinátta og skilningur 
í Soroptimistaklúbbi Kópavogs 

Veggteppi/dúkur, sem saumaður var á saumastofu Sarithu, systur bræðranna sem Kópavogsklúbburinn  styrkti 
til náms.

Íbúar í Meppedu eru 

mjög margir svokallaðir 

“stéttleysingjar” sem 

lifa í mikilli fátækt og 

eiga ekki kost á neinni 

menntun. 
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Ég hef í nokkur ár setið í stjórn “Vina 
Indlands”. Næstkomandi vor verður vígð 
heimavist fyrir 40 munaðarlausa drengi í 
þorpinu Thorapadi í Tamil Nadu, sem “Vinir 
Indlands” hafa fjármagnað. Í framhaldi af 
því stendur til að byggja stúlknaálmu og 
verður vonandi hægt að hefja þá vinnu 

strax eftir að byggingu drengja-
álmunnar lýkur. 
Soroptimistaklúbbur Kópavogs 
hefur sl. 3 ár gert ráð fyrir 
ákveðinni fjárhæð til Indlands-
verkefnisins, svo að hægt verði 
að byggja upp heimavist fyrir 
munaðarlausar stúlkur, og 
hefur fjárhæðin verið lögð 
inn á bankabók, sem notuð 

verður um leið og framkvæmdir hefjast 
á byggingu stúlknaálmunnar. Nokkrir 
Soroptimistaklúbbar hafa sýnt verkefninu 
mikinn áhuga. Er það von mín að íslenskir 
Soroptimistar taki höndum saman og reisi 
stúlknaheimavist í Thorapadi. 

 Væri ekki gaman að leggja land undir fót 
og fara í hópferð til Tamil Nadu eftir 2 til 
3 ár og taka þátt í hátíðarhöldum á vígslu-
degi heimavistarinnar? Stúlknaálman bæri 
nafn og merki Soroptimista á Íslandi. Við 
fengjum tækifæri til að taka þátt í gleðinni 
með stéttlausum, fátækum og munað-
arlausum stúlkum í Tamil Nadu í tilefni af 
því að við hefðum búið þeim stað þar sem 
þær ættu kost á að menntast og með því 
eignast nýja von í þessu lífi. Hjálp til sjálfs-
hjálpar sem margfaldast og skilar árangri 
allt um kring. 

Hildur Hálfdanardóttir, 
Soroptimistaklúbbi Kópavogs. 

Einhvers staðar fyrir margt löngu las ég að 
allar mestu uppfinningar mannskepnunnar 
hafi orðið til fyrir hreina tilviljun, ekki veit 
ég hvað satt er í því en hitt veit ég að þó 
ráðið sem ég læt Fregnir færa ykkur nú 
á jólaföstunni komi ekki með að breyta 
sögu mannkynsins þá uppgötvaði ég það 
af tilviljun.  
Einu sinni gerðist það á Borgarfirði eystra 
að ákveðið var að jólamessan skyldi sungin 
klukkan sex á aðfangadag jóla, en svo lengi 
sem elstu menn mundu til hafði umrædd 
messa ætíð verið höfð á jóladag, klukkan 
tvö eftir hádegi.
Nú voru góð ráð dýr. Ég og mín 
fjölskylda höfðum nefnilega þann háttinn 
á að snæða nýeldaðar rjúpur einmitt á 
þessum sama tíma, það er klukkan sex á 
aðfangadagskvöld.
Þannig að í fljótu bragði virtist bara tvennt 
í stöðunni. Annar möguleikinn væri að 
fara í messuna og elda þegar heim væri 
komið. Það myndi þýða að við borðuðum 
klukkan níu. Hinn möguleikinn væri að 
halda við fyrri venju og sleppa messunni. 
Hvorugur kosturinn fannst okkur góður. 
Börnin vildu vera heima og hafa allt sem 

fyrr en foreldrarnir gátu hreint ekki hugsað 
sér að láta það spyrjast út af heimilinu að 
þeir tæku rjúpurnar fram yfir guðsorðið - og 
það á sjálfum jólunum.
Þá datt ég niður á þetta fína ráð við að 
matreiða rjúpur og þetta ráð hef ég notað 
á hverjum jólum upp frá því, alveg burtséð 
frá því hvenær messað er.

Rjúpur með brúnuðum kartöflum 
og öllu
Fyrri hluti: (Eins snemmaog þið viljið ég 
byrja um klukkan tíu)
1. Klippið skipið frá öðrum pörtum 
fuglsins (áður en aðgerðin hefst er 
nauðsynlegt að búið sé að reyta, svíða 
og taka innan úr fuglinum).
2. Brúnið allt saman á pönnu (endið á 
bringunum).
3. Setjið í pott ásamt vatni, salti og pipar 
(bringurnar efst),
4. Látið sjóða í 30 mínútur, slökkvið þá 
undir og látið kyrrt liggja.
5. Sjóðið kartöflurnar og gerið brúningu 
þannig: 
Látið sykur á pönnu og hitið við 
miðlungs straum.  Þegar sykurinn er 

farinn að hitna setjið þá smjörklípu 
saman við á pönnuna og hitið þar til 
freyðir. Setjið svolítið vatn og sjóðið upp 
á. Takið pönnuna af og geymið.
6. Flysjið kartöflurnar og geymið.
7. Bakið upp í góðum potti hveiti og 
smjör (jafnt af hvoru) og geymið
8. Leggið á borð. Gerið meðlætið klárt 
og geymið í ísskápnum þar til líður að 
borðhaldinu. 
Seinni hluti: (Um það bil 30 mín fyrir mat)
1. Kveikið undir rjúpunum og látið hitna 
að suðu.
2. Hitið brúninguna við vægan hita og 
setjið kartöflurnar út í.
3. Takið smjörbolluna (liður 7) hitið og 
bakið upp með rjúpnasoðinu þar til 
sósan er hæfilega þykk (gætið þess að 
sjóði í sósunni annars kemur hveitibragð)
4. Kryddið eftir smekk, hrúta- rifs- eða 
bláberjahlaup ásamt gráðosts bita er til 
dæmis mjög gott..
Rjúpan verður dásamlega meir af því 
að liggja í soðinu og engin hætta er á 
ofsuðu.  Já, það eru til ráð við öllu nema 
ráðaleysi.               

Kristjana Björnsdóttir

Húsráð og hagsýni 

Hvernig elda skal rjúpu í annríki
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Ferð í Skagafjörð

Sæludagur í Skagafirði

Það er venja að Soroptimistasystur af 
Norður- og Austurlandi hittist haust 
hvert og skiptast klúbbarnir á um að vera 
gestgjafar. 

Þó gaman sé að koma saman  á landsvísu, er 
ekki síður gaman þegar fáir nágrannaklúbbar 
halda sameiginlegan fund og gera sér glaðan 
dag. Þannig eflast kynni innan klúbbanna auk 
þess sem við fáum skemmtilega innsýn í 
heimabyggðir systra okkar. 
Í haust var komið að því að heimsækja Skaga-
fjarðarsystur.  Fyrstu helgina í september 
héldum við klúbbsystur af Austurlandi akandi 
norður í land. Við komum á Sauðárkrók 
kvöldið fyrir sjálfan hátíðardaginn, borðuðum 
saman kvöldverð og vorum eins og stelpur 
í skólaferðalagi þar sem við vorum allar á 
sama gistihúsinu. Ótrúleg gleði sem býr í 
kvennahópi á ferðalagi. 
Á hádegi laugardaginn 
5. september komum 
við að Skörðugili. Þar 
tóku hjónin Ásdís og 
Einar á móti okkur 
öllum með myndar-
brag. Það vafðist ekki 
fyrir þeim hjónum að 
fá 40 konur í heimsókn 
og var okkur boðið 
til stofu þar sem beið 
okkar góður hádeg-
ismatur.
Að Skörðugili var 
áhugavert að koma. Skrúðgarður stóð í 
blóma við húsið og heimilið bar með sér 
mikinn menningar- og myndarbrag. Ég 
hefði viljað fá að stoppa þar lengur og fá 
að heyra sögu margra fallegra muna sem 
prýða heimilið. 
En það var ekki til setunnar boðið, enda mikil 
dagskrá framundan og ekki kostur á langri 
dvöl í það skiptið. Eftir dásamlega máltíð 
var haldið í könnunarferð um sveitina og 
Ásdís brá sér úr hlutverki hinnar myndarlegu 
húsmóður, í hlutverk sögufróðs leiðsögu-
manns. Veðrið var gott og við sáum allan 
fjallahringinn og út í Drangey og Málmey. 
Ekki vafðist saga Skagafjarðar fyrir húsfreyj-
unni á Skörðugili og leiðsögn hennar var 
skemmtilega lifandi og fróðleg. Við komum 

að minnismerki Stephans G. og í Víðimýr-
arkirkju þar sem staðarhaldari leiddi okkur í 
allan sannleika um skipan kirkjugesta í sæti 
frammi fyrir drottni sínum á öldum áður. 
Þá var haldið í 
Hrímnishöll, en 
þar hafa systir 
okkar Magnea 
og maður hennar 
Björn komið sér 
upp glæsilegri 
aðstöðu til hesta-
sýninga. Tekið 
var á móti hópnum úti á hlaði með léttum 
veitingum og meðan þær runnu ljúflega 
niður, reið Björn knapi hesti sínum nokkra 
hringi á vellinum og sýndi okkur flestar 
ganggerðir íslenska hestsins.
Síðan var haldið inn í sjálfa Hrímnishöll þar 
sem beið okkar kaffi og heimabakað meðlæti. 

Þar var m.a. á boðstólum sú 
allra besta hjónabandssæla 
sem ég hefi komist í kynni 
við. Magnea hafði bakað 
þessa unaðslegu köku og hér 
fylgir uppskriftin, sannkölluð 
Skagafjarðarsæla:   
  
2 bollar hveiti 
2 bollar sykur 
2 bollar haframjöl 
2 bollar kókosmjöl 
2 egg 
2 tesk. natron 
250 gr. smjörlíki   
Allt sett í skál og hrært þar 
til deigið tollir saman, botn á 

ofnskúffu þakinn með deigi - rabbarbarasulta 
smurð ofan á - restin af deiginu mulin yfir. 
Bakað í ca 20 mín. við 190   

Nú var komið að því að 
halda heim að Bakkaflöt 
en þar stóð fyrir dyrum 
fundur, kvöldmatur og 
skemmtun að hætti 
Soroptimistasystra og 
síðan var gist þar á 
staðnum. Konur eru 
fljótar að finna heita 

potta ef þeir eru til staðar og margar drógu 
upp sundfatnað og skelltu sér í heitt vatnið. 
Þá var farið að yrkja og þar sem við hér fyrir 
austan búum svo vel að eiga hagmæltar 
klúbbsystur var settur saman bragur um 
aðdraganda ferðarinnar og ferðalagið okkar 
norður. 
Það vill svo til að þessi haustfagnaðurinn 
var haldinn á 5 ára afmæli okkar í Austur-
landsklúbbnum og voru okkur færðar góðar 
afmæligjafir. Skagfirðingar sáu um skemmti-
atriði og svo var sungið fram á rauða nótt. 
Þessi Skagafjarðarferð var ólýsanlega 
skemmtileg. Það var gaman að hitta þær 
systur okkar frá Húsavík og Akureyri, auk 
gestgafanna sem tóku á móti okkur af 
einstökum rausnarbrag. 
Hafið allar bestu þakkir fyrir og það er mikið 
tilhlökkunarefni að hittast næsta haust og 
halda áfram að rækta vinskapinn.  

Rannveig Árnadóttir

Konur eru fljótar að finna heita 

potta ef þeir eru til staðar og 

margar drógu upp sundfatnað 

og skelltu sér í heitt vatnið. 

Gestirnir fengu fróðlega og skemmtilega leiðsögn um 
Skagafjörð. Áð á Reykjarhóli. Mynd Rúna Dóra.

Þétt setinn bekkuinn í Víðimýrarkirkju: Talið f.v. Elsa Björnsdót-
tir, Akureyri, Guðlaug Bachmann, Egilsstöðum, Aldís Friðriks-
dóttir, Húsavík, Rannveig Árnadóttir, Egilsstöðum, Lukka 
Gissurardóttir, Seyðisfirði, Sigurlaug Elmarsdóttir, Húsavík,
Björg Friðriksdóttir, Húsavík. Mynd: Rúna Dóra
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,,Sinn er siður í landi hverju” 
  - líka á jólum 

Jólaminning 

Þannig tökum við gjarnan til orða þegar 
leggja skal áherslu á að siðir geta verið 
ólíkir landa á milli. Í raun þurfum við ekki 
að fara svo langan veg því hver manneskja 
og hvert heimili á sínar venjur og siði sem 
oft eru frábrugðnir því sem gerist í næsta 
húsi þó í sama landi séu. Þannig hefur því 
til dæmis verið háttað frá því ég fæddist 
að við Jesú eigum sama afmælisdag 
og um það sameiginlega afmæli hefur 
skapast hefð frá fyrstu tíð. 

Í mínum huga hefur það alltaf verið mjög 
skýrt að ég á fyrri hluta aðfangadags en 
jólahátíð Jesú tekur við þegar á daginn 
líður. Á mínu bernskuheimili var þess 
alltaf gætt að ég væri afmælisbarn 
og haldið upp á það klukkan níu 
á aðfangadagsmorgni. Þann 
sið hef ég haldið í þó ég búi 
nú hinum megin á landinu. 
Hjá mér er alltaf opið hús 
á aðfangadag og þeir ófáir 
sem gefa sér tíma til þess að 
líta í kaffi og spjall þrátt fyrir að 
flestir séu ef til vill uppteknari af 
öðru vafstri þennan dag. 

Þessi stutta hugleiðing er í raun formáli 
að óvæntri uppákomu á aðfangadegi fyrir 
réttu ári. Einnig skal þess getið, til frekari 
útskýringar, að Soroptimistasystur á Austur-
landi hafa undanfarin ár átt samskipti við 
konur frá ýmsum löndum sem dvalið hafa 
við Kárahnjúka. Ánægjulegar samveru-
stundir með þeim hafa leitt til jákvæðra 
og innihaldsríkra samskipta. Ég á stundum 
orðaskipti á netinu við kínverska konu sem 
ég hef nokkrum sinnum hitt með soroptim-
istasystrum mínum og einhvern tíma í fyrra 
haust skoraði ég á hana að líta við hjá mér 
í kaffi þegar hún ætti leið í Egilsstaði. 
Hér fylgir lítil saga um óvænta uppákomu, 
á óvenjulegum degi sem sýnir svo vel að 

,,sinn er siður í landi hverju” og jafnframt 
á íslenskum heimilum.  
 
Morgunskíma aðfangadags vekur mig, 
dulúðug og dimm í senn, en um leið og 
stuttir geislar sólarinnar varpa ljóma sínum 
yfir fjöllin og Fljótið þá finn ég að bjarmi 
hennar er hlýrri og bjartari en í gær. Hún 
er komin, jólasólin, full eftirvæntingar eins 
og ég. 

Ég er ekki fyrr komin á fætur þegar glókoll-
arnir mínir þrír koma hlaupandi fram og 
óska mér til hamingju með afmælisdaginn. 
Mér líður vel og ég brosi því fyrir þeim er 
afmæli mömmu hluti þessa stóra dags. Þau 
hjálpa mér að opna afmælisgjöf um leið og 
þau horfa hugfangin á titrandi jólahjörtun í 
hverjum glugga. Fyrr en varir streyma gestir 
um húsið okkar sem fylla það enn meiri 

sælu og hlýju. Það er hlegið og spjallað, 
knúsað og kysst, drukkið heitt súkkulaði, 
borðuð perukaka og smákökur úr köku-
dunkunum sem ég man svo vel eftir í búrinu 
heima frá því ég var lítil stelpa. 

Það líður á ánægjulegan aðfangadag og 
upp úr hádegi sitja börnin og dást að 
jólaljósum og englum á jólatrénu sem 
þau fengu sjálf að höggva í sveitinni hjá 
ömmu og afa. Rjúpurnar ilma í þvotta-
húsinu, valdorfsalatið, kartöflurnar, sósan 
- sparifötin og gjafirnar í poka; allt tilbúið 
í bílinn. Við ætlum að keyra inn í Fljótsdal 
til að eiga aðfangadagskvöld með pabba 

sem er að vinna þessi jól. 

Það hringir síminn og björt og 
glaðleg kínversk rödd segir: 

,,Halló, ég er á ferðinni núna 
með vinkonu minni, megum við 

koma í heimsókn til þín?”. 

Þær litu við í kaffi, þessar 
glaðlegu kínversku konur, 

um tvö leytið á aðfangadag, í 
síðbúið afmæliskaffi og voru yfir 

sig hrifnar af heita súkkulaðinu og 
smákökunum, horfðu með gleði og 

hrifningu á skraut og lítil ljós í hverjum 
glugga. Tungumálið ekkert vandamál 

þar sem börn eru annars vegar og stundin 
með þessum konum úr framandi heims-
álfu varpar einstökum blæ á þennan dag. 
Fjölskyldan við það að hverfa inn í frið 
jólanna, þær í ókunnu landi á leið sinni úr 
kaupstað til vinnu sinnar - hver með sínar 
hefðir í farteskinu. 

Síðustu geislar jólasólarinnar tipla tánum 
á spegilsslétt Fljótið og varpa í eftirvænt-
ingu roða sínum á dúnmjúk skýin hennar 
Maríu sem vaggar Jesúbarninu inn í blíða 
jólanóttina. 

Áslaug Sigurgestsdóttir

Þær litu við í kaffi þessar glaðlegu kínversku 
konur. Börnin á heimilinu þau Trausti, Njörður og 
Droplaug kunnu vel að meta heimsóknina. 
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