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Efnisyfirlit

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. nóvember.

Við auglýsum sérstaklega eftir efni sem varðar 

mannréttindi og stöðu konunnar.

Fregnir er fréttablað  
Soroptimistasambands Íslands

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

Umbrot: Ingunn Þráinsdóttir, FÍT
Prentvinnsla: Héraðsprent, Egilsstöðum

Myndin á forsíðunni er að þessu sinni af Brynhildi Stefánsdóttur, 
ljósmóður, frá Merki á Jökuldal.
Brynhildur lauk námi í ljósmæðrafræðum 1938 og var fyrstu 17 
árin ljósmóðir á Jökuldal. Hún var kjarkmikil og vílaði ekki fyrir 
sér erfið ferðalög enda aðstæður á Jökuldal þannig að stundum 
þurfti ljósmóðirin að að grípa til skíðanna þegar barns var von. 
Árið 1955 gerðist Brynhildur ljósmóðir í Egilsstaðaumdæmi 
þar sem hún starfaði við Sjúkraskýlið á Egilsstöðum til ársins 
1965 en þá flutti hún til Reykjavíkur.
Fyrir störf sín á Egilsstöðum má segja að Brynhildur hafi orðið 
þjóðsagnapersóna þegar í lifanda lífi. Auk ljósmóðurstarfanna 
sá hún að mestu um heimilishald hjá Sjúkraskýlinu, ræktaði 
fjölbreyttar matjurtir handa sængurkonum og sjúklingum, 
tíndi ber og veiddi silung í Lagarfljóti. Stundum tók hún konur, 
sem biðu fæðingar með sér til að vitja um netin í Fljótinu 
og hafði þá á orði að hreyfingin væri þeim holl. Einnig 
ræktaði hún skógarlund við Sjúkraskýlið sem í dag ber nafnið 
Brynhildarlundur og hefur henni verið reistur þar minnisvarði. 
Eftir rúmlega tíu ára búsetu í Reykjavík flutti Brynhildur aftur í 
Egilsstaði og byggði sér þar lítið hús.
Hún gerðist félagi í Ferðafélagi Fljótsdalshéraðs og hóf 
að stunda fjallaferðir af miklum áhuga. Þótti hún sérlega 
skemmtilegur og duglegur ferðafélagi og keypti sér snjósleða 
komin vel á áttunda áratuginn. Myndin sýnir Brynhildi við 
kabyssuna í skálanum í Grágæsadal á Brúaröræfum, en það 
var einn af uppáhaldsstöðum hennar. Myndasmiður er Jóhann 
Stefánsson frá Merki.
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Vonandi hafið þið átt góða daga í sumar 
og getað notið veðurblíðunnar. Víða hefur 
landið okkar svo sannarlega skartað sínu 
fegursta í sólskini sumarsins en nú fer að 
hausta og vetrarstarf okkar að hefjast. 

Við sem sóttum Evrópusambandsþingið í 
Amsterdam í byrjun júlí hlustuðum á marga 
og afar fróðlega fyrirlestra um umhverf-
ismál, svo sem um vatn, vatnsskort og þær 
hörmungar sem vatnsskortur hefur á nærri 
40% alls mannkyns í heiminum. Soroptim-
istar hafa með sínu öfluga samstarfi komið 
gífurlega miklu í verk í mannúðarmálum, 
en ótal verk eru líka óunnin. Fram kom 
hjá ræðumönnum að miklar vonir væru 
bundnar við Soroptimista hvað varðar að 
betrumbæta megi lífið á jörðinni. 

225 vatnsverkefni höfðu verið send 
Evrópusambandinu (SI/E) 1. apríl 2009.  
Á þinginu voru tvenn verðlaun veitt fyrir 
vatnsverkefni.  Fagfólk valdi verkefnið 
,,Bygging vatnbóls, snyrtiaðstöðu og 
barnaheimilis”  á vegum klúbbsins í 
Mandrosoa á Madagaskar.  

Um hitt verðlaunaverkefnið var kosið á 
vefnum og gátu allir, sem áhuga höfðu, 
valið milli 8 verkefna sem voru til úrslita. 
Klúbbur í Úkraínu fékk verðlaunin fyrir 
verkefnið ,,Hreint vatn handa börnum”. 
Verðandi Evrópuforseti Eliane Lagasse  
sagði í ræðu sinni  á þinginu ,, 25.000 börn 
deyja daglega í heiminum vegna vatns-
skorts”. Við verðum að breyta þessu. Mun 
ég segja frekar frá þinginu í Amsterdam á 
haustfundinum 19. september. 
  

Aðeins örfáir íslenskir Soroptimistaklúbbar 
er byrjaðir á vatnsverkefnum og hefur 
staðan í gjaldeyrismálum gert okkur erfitt 
um vik. 

Vatnsverkefnið ,,Soroptimists go for water” 
hefur nú staðið í tvö ár en tvö ár eru eftir. 
Með því að fjölga smám saman klúbbum 
sem taka þátt í vatnsverkefnum verðum 
við sýnilegri og við þurfum á því að halda.  
Þá kom einnig fram á þinginu hve  PFR 
skýrslurnar eru nauðsynlegar til þess að 
aðrir sjái hvað við erum að gera. 
  
Vatnsverkefni SI/E falla vel að verkefnum 
Alþjóðasambandsins (SI) og er Roswita 
Ott, sem stjórnar Sierra Leone verkefn-
inu, fús til þess að benda okkur á verkefni 
sem klúbbar, einn eða fleiri, gætu tekið 
að sér. 
  
Í byrjun ágúst tók Hanna Jensbo frá 
Danmörku við starfi forseta SI. Er hún 
fyrsti Soroptimisti  frá Norðurlöndum sem 
gegnir því embætti. Hef ég sent henni af 
því tilefni kort með hamingjuóskum frá 
íslenskum Soroptimistum. 
  
10. október næstkomandi verður stofnaður 
nýr klúbbur, Soroptimistaklúbbur Suður-
lands. Vona ég að íslenskir Soroptimistar 
fjölmenni við hátíðarhöldin og gleðjist 
með nýjum systrum. Karin Guttormsen, 
sendifulltrúi, frá Noregi mun afhenda 
stofnskrána og hefur nýi alþjóðaforsetinn 
látið í ljós áhuga á því að vera viðstödd. 
Væri það að sjálfsögðu mikill heiður fyrir 
íslenska Soroptimista. 

Í tveggja ára forsetatíð Mariet Verhofen–
Cohen, Evrópuforseta, hafa verið stofnaðir 
24 nýir klúbbar og hefur Soroptimistum í 
SI/E þar með fjölgað um 600 konur. 
  
Hafdís Karlsdóttir, sem nú í haust lætur af 
starfi sem 1. varaforseti  SI/E var á þinginu 
í Amsterdam kosin ,,Finance Controller” 
2009-2011. Við erum þess fullvissar að 
henni eigi eftir að vegna vel eins og í því 
starfi sem hún er nú að ljúka.  
  
Hrafnhildur Sigurðardóttir, sendifulltrúi, 
mun fara til Venlo í Hollandi 5. september 
og stofna þar nýjan klúbb. Óskum við 
henni velfarnaðar. 
  
Haustfundur sambandsins verður 19. 
september í Hvassaleitisskóla og vona ég 
að þátttaka verði góð. Stjórn Landssam-
bandsins mun sjá um fundinn og verður 
kostnaði haldið í lágmarki. 

Eins og alltaf þegar  Soroptimistasystur 
hittast er gaman og veit ég það verður 
einnig að þessu sinni. 
  
Ég óska ykkur gæfuríkrar vinnu og góðs 
samstarfs í vetur. Höldum áfram að efla 
samtökin og láta gott af okkur leiða. 
  
Með systrakveðju, 
  
Guðrún Erla Björgvinsdóttir 
forseti Soroptimistasambands Íslands 

Forsetasíða
Guðrún Erla Björgvinsdóttir

Kæru systur!
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Stofnfundur 
Soroptimistaklúbbs Suðurlands

Soroptimistaklúbbur Suðurlands verður vígður 10. október 2009.

Dagskrá :

Samhristingur 9. október 2009

Í tilefni vígslunnar munum við hittast 9. október, kl. 20:00 í

Landbúnaðarháskóla Íslands, áður Garðyrkjuskóla ríkisins, Reykjum, Ölfusi.

 

Vígsla  10. október 2009

Gestum verður boðið að fara „Gullna hringinn“ kl. 11:00 (kr. 5.000).

Stofnfundur fyrir stofnfélaga verður haldinn á Hótel Selfossi kl. 17:00.

Fordrykkur fyrir alla gesti hefst kl. 18:00 og

hátíðardagskrá kl. 19:00 (kr. 7.900).

 

Karin Guttormsen sendifulltrúi Landssambands Noregs afhendir stofnskrána.

Hanne Jensbo forseti Alþjóðasambands Soroptimista mun heiðra okkur

með nærveru sinni.

 

Hátíðarkvöldverður

Bragðmikil humarsúpa með kampavíni og hvítlauksristuðum humarhölum.

Grillaðar kalkúnabringur marineraðar í rósmarín og hvítlauk, bornar fram

með trönuberjasósu og sætum kartöflum.

Ostakaka með engifer og appelsínum.

 

Skemmtiatriði

Skemmtiatriði í anda Sunnlendinga.

 

Sunnudagur 11. október 2009

Skoðunarferð kl. 10:00 á Þingborg, Forsæti, Stokkseyri, Eyrarbakka og nálægar

sveitir (kr. 5000). Heimsótt verða þau söfn sem áhugi er fyrir.

 

Vegna skipulagningar viljum við biðja systur um að skrá sig fyrir 10. september. Kynningarbæklingur og skráningarblöð 

verða send á alla klúbba landsins sem við biðjum formenn um að taka fyrir á fyrsta fundi eftir sumarleyfi. 

Vinsamlegast sendið skráningarblöðin til Þórnýjar B. Jakobsdóttur formanns, Eyrargötu 30,

820 Eyrarbakka, thojak@centrum.is.

 

Með von um að sem flestar systur sjái sér fært að mæta.

Verðandi Soroptimistaklúbbur Suðurlands.



Ritnefndin sendir ykkur haustkveðjur frá Austur-
landi. Að þessu sinni er þema Fregna heilbrigð-
ismál og því höfum við valið mynd af Brynhildi 
Stefánsdóttur ljósmóður á forsíðuna.

Blaðið er hefur  að geyma skýrslu sendifull-
trúa, dagskrá haustfundar og auglýsingu um 
stofnun Suðurlandsklúbbs. Við birtum útdrátt 
úr fundargerð Landssambandsfundar í vor og 
sýnum ykkur einnig svipmyndir frá fundinum. 
Kristín Norðfjörð segir okkur frá Sierra Leone 
verkefninu og við sjáum myndir af nokkrum 
nýjum systrum.

Við vonum að þið njótið lestursins.

Ritnefnd Fregna
 
María Ósk Kristmundsdóttir

Arndís Þorvaldsdóttir

Arndís Hólmgrímsdóttir

Áslaug Sigurgestsdóttir

Kristjana Björnsdóttir

Rannveig Árnadóttir

Ágætu systur! Ritstjórnarpistill

Nýjar systur
Síðastliðinn vetur fjölgaði um fimm systur í Soroptimistaklúbbi Húsavíkur og nágrennis. 

Talið frá vinstri: Helga Helgadóttir, bóndi, Harpa Þorbjörg Hólmgrímsdóttir, skólastjóri, Sólveig 
Mikaelsdóttir, sérkennari, Fanney Hreinsdóttir, deildarstjóri og Soffía Helgadóttir, hagfræðingur.

Horfum við björtum augum og með tilhlökkun til næsta starfsárs.
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Fjölgun í ritnefndinni: 
María með stúlku 5 vikna 
og Áslaug með Sóley 
9 mánaða.
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Sendifulltrúafundur í  Amsterdam, 
Hollandi 8.-9. júlí 2009

Útdráttur úr skýrslu sendifulltrúa

Skýrslan er birt í heild sinni á heimasíðu 
SI/E http:www.soroptimist.is/

Sendifulltrúafundur Evrópusambands 
Soroptimista (SI/E) fór fram 8.-9. júlí 
í Amsterdam í Hollandi. Eftirfarandi 
aðilar sátu fundinn fyrir hönd Íslands: 
Hrafnhildur B. Sigurðardóttir og 
Ragnheiður Stefánsdóttir sendifulltrúar, 
Sigrún Klara Hannesdóttir varasendifulltrúi 
og Guðrún Erla Björgvinsdóttir forseti  
Landssambandsins.  Áheyrnarfulltrúar voru 
Hildur Hálfdánardóttir úr Kópavogsklúbbi 
og Vigdís Pálsdóttir úr Bakka- og 
Seljaklúbbi  Reykjavík. Með atkvæðisrétt,  
auk stjórnar og nefndarmanna SI/E, 
fóru sendifulltrúar 29 landssambanda. 
Málfrelsi og tillögurétt höfðu fulltrúar 
28 stakra klúbba og frá löndum án 
landssambanda, 9 varasendifulltrúar og 26 
forsetar landssambanda. Sérstakir gestir 
fundarins voru Margaret Lobo forseti  
Alþjóðasambands Soroptimista SI og 
verðandi  forseti  Hanne Jensbo.  Alice 
Wells forseti Ameríkusambands SI/A og 
Leigh Wintz framkvæmdastjóri SI/A.  Alls 
voru fundargestir 174.

Helstu dagskrárliðir og ákvarðanir 
fundarins.
Mariet Verhoef –Cohen forseti SI/E setti 
fundinn og stýrði honum.

Laganefnd.
Verkefni laganefndar var að vinna að því að 
fella lagabreytingar frá fundinum í Varsjá 
inn í texta klúbbalaga, landssambandslaga, 
laga SI/E og gera samsvarandi breytingar 
á reglugerð SI/E. Breytingarnar voru allar 
samþykktar á fundinum í Amsterdam.
 
Stjórn SI/E skipaði í eftirtaldar stöður.
Marie Claire Blose frá Belgíu var 
tilnefnd í stöðu aðalritara SI/E. Christine 
Cromwell-Ahrens frá Þýskalandi var 
skipuð ritstjóri Links, Fracoise Ferey 
frá Frakklandi var skipuð fulltrúi SI/E í 

Evrópuráði. Bea Rabe frá Belgíu var skipuð 
fulltrúi í Evrópuráð „Women‘s Lobby“. 
María Beatrix Tupy var skipuð fulltrúi í 
Öryggis-og samvinnustofnun  Evrópu og 
María Soumonni sem verkefnafulltrúi fyrir 
Afríku.

Kosið var í eftirtaldar stöður.
Kathy Kaaf frá þýska sambandinu verður 
forseti fyrir tímabilið 2011-2013.

Fjórir varaforsetar voru kosnir fyrir 
Evrópusambandið.
Ulla Madsen frá danska sambandinu.
Rina Dupriet frá franska sambandinu.
Daniella Stern frá ísraelska sambandinu.
Bogusia Kalita frá pólska sambandinu.

Programme Director.
Ulrike Neubert frá sambandinu í Kenýa.

Assistant Director verður Christina 
Söderlund frá sænska sambandinu.

Útbreiðslunefnd.
Leena Viitaniemi frá finnska sambandinu 
var endurkjörin.
Nilgun Ozler frá tyrkneska sambandinu.
Tonny Filedt Kok-Weimer frá þýska 
sambandinu.

Laganefnd.
Maria Elísabet de Francisis frá ítalska 
sambandinu.
Lis Ehmer Olsen frá danska sambandinu.

Finance Controller SI/E
Hafdís Karlsdóttir frá íslenska 
sambandinu.

Skólastyrkjanefnd
Annabeth Studer frá svissneska 
sambandinu.
Gerd Wold Goddard endurkjörin frá 
norska sambandinu.
Nelleke Fontein frá hollenska 
sambandinu.

Úr skýrslu forseta
Mariet er að ljúka tveggja ára forsetatíð 
sinni. „Soroptimist go for water“ var þema 
hennar. Það eru um 200 vatnsverkefni í 
gangi, bæði stór og smá. Á ferðum sínum 
hafði Mariet tækifæri  til að sjá all mörg 
vatnsverkefni sem klúbbar hafa komið 
af stað. Hægt er að kynna sér þau á 
vefsíðunni www.soroptimistgoforwater.nl. 
Þar er einnig að finna Program Exchange 
Pool (PEP) sem lýsir verkefnunum nánar. 
Þá geta fleiri klúbbar fengið hugmyndir að 
verkefnum sem þeir geta sameinast um. 
Mariet ferðaðist mikið á árinu og heimsótti 
sambönd og klúbba víðs vegar um 
heiminn. Hún lagði áherslu á að heimsækja 
þá klúbba sem höfðu sérstaka þörf fyrir 
hvatningu og stuðning. Einnig tók hún þátt 
í ýmsum stórviðburðum hjá klúbbum og 
samböndum og vígði nýja klúbba. Meðal 
annars heimsótti hún soroptimistasystur á 
átakasvæðum Kenýa og vildi á þann hátt 
sýna þeim stuðning í verki. Mariet hvetur 
klúbba til að setja sér það takmark að 
fjölga systrum um tvær á ári. Á árinu 2008 
voru stofnaðir 24 klúbbar og 600 nýjar 
systur bættust  við.

Skýrsla frá vinnuhóp um útgáfumál 
Link
Eftir óvænta uppsögn ritstjóra The 
Link, Maria-Jeanne Bosia-Berberat, 
stóð vinnuhópur sá er kosinn var á 
Sendifulltrúaþingi 2008 ekki einungis 
frammi fyrir því að leita leiða til að gera 
The Link áhugaverðara fyrir lesendur og 
auka þar með útbreiðslu blaðsins. Þær 
þurftu einnig að gefa út fyrsta tölublað 
fyrir Soroptimistaárið 2008-2009 sem ljúka 
varð á mjög skömmum tíma.

Vefsíða og blogg hjá SI/E
Vefsíðan hefur gengið í gegnum mikla 
endurnýjun og er í stöðugri þróun.
Mariet Verhoef-Cohen forseti hefur varið 
miklum tíma í að þróa og aðstoða við 
að koma á nýjum hugmyndum. Starfsfólk 
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SI/E HQ segist vera í mikilli þakkarskuld 
við Mariet þar sem hún hafi frumkvæði, 
þrautseigju og framsýni til að hrinda 
hlutunum í framkvæmd. Heimsóknir á 
vefinn hafa aukist frá mars 2009 úr 429 
í 1182.
BuzzMedia markaðs-og framleiðslufyrirtæki 
var ráðið til að kynna og koma SI/E á 
framfæri á alþjóðlegum vettvangi og 
hefur vinna þeirra þegar skilað góðum 
árangri.

Mentoring Programme.
Úr skýrslu Dr. Ulrike Schnell, Þýska-
landi.
Árið 2003 var kynnt nýtt verkefni (Mentoring 
Programme) stjórnunarnámskeið fyrir 
konur hjá þýska landssambandinu og sýnir 
árangur, að helstu markmiðum hefur verið 
náð.

Helstu markmið eru:
* að styðja ungar konur til félagsstarfa
* að undirbúa þær til stjórnunarstarfa
* að fullvissa þær um að mögulegt sé að 

stunda vinnu og félagsmál jafnt og að 
sjá um heimili

* að styðja konur til að geta tekið þátt í 
vinnu í gegnum netið

* að hvetja ungar konur í Soroptimista 
hreyfingunni ti l  þátttöku á 
landssambandsvísu.

Verkefnið stendur yfir í nokkra mánuði 
og samanstendur af lotuvinnu og 
þjálfun. Námskeið stendur yfir frá júlí 
2009 – nóvember 2010. Það er fyrir 25 
þátttakendur og mun kosta á bilinu 3.000 
-5.000 €.

Financial Matters.
Úr skýrslu Mariana Abrantes de Sousa, 
(Finance Controller).
Fundur var haldinn í fjárhagsnefndinni í 
Varsjá 2008. Breytingar voru lagðar fram 
á fjárhagsáætlun tímabilsins 2007 – 2009. 
vegna sérstaks kostnaðar við nýtt starfsfólk 
og útbreiðslu.
Sérstök áhersla var lögð á að eyrnamerkja 
styrki frá surplus sjóðnum. Í framtíðinni mun 
leyfisveiting fyrir ónotuðum fjárveitingum 
ljúka eftir 4 ár.

Auditor´s report and financial state-
ments 2007 – 2008.
Niðurstöður rekstrarreiknings fyrir 
tímabilið 2007 – 2008.
Útgjöld voru samtals 815.497,18 € sem var 
92.502,80 € undir áætlun.

Fjárhagsáætlun (Budget) 2009 – 2011.
Fjárhagsáætlun fyrir tímabilið 2009 – 2011 
var samþykkt samhljóða.
Áætlaðar tekjur eru alls 1.838.000 € og 
áætluð útgjöld jafn há.
Í Evrópusambandinu eru 34.500 systur og 
greiðir hver þeirra 26 €, sem gera samtals 
1.716.000, en gert er ráð fyrir að nýjar 
systur greiði samtals 82.000 €. á þessu 
tveggja ára tímabili.
Fram kom m.a. að nú þarf að greiða 
ferðakostnað fyrir fjóra varaforseta, í stað 
eins áður.

Fimmta friðarmaraþonið 24. maí 
2009.
Úr skýrslu Hafdísar Karlsdóttur, 
1. varaforseta.
24. maí 2009 var 5. friðarmaraþonið 
haldið í Rúanda. Bettina Scholl Sabbatini 
frá Luxemburg átti hugmyndina. Það var 
árið 2005 sem hlaupið var í fyrsta sinn, 
en hlaupinu var komið á fót til að hafa 
jákvæð áhrif á Rúönsku þjóðina eftir hin 
hræðilegu þjóðarmorð í landinu1994. Nú 
er maraþonið orðinn mikilvægur þáttur í 
alþjóðlega maraþon dæminu. Árið 2005 
tóku 1600 hlauparar frá 21 landi þátt í 
hlaupinu, en síðan hefur orðið stöðug 
aukning og nú í 5. sinn voru þátttakendur 
3278 frá 23 þjóðlöndum. SI/E lét útbúa 2500 
boli með merki Soroptimista samtakanna 
á og veitti verðlaun til fyrstu 12 stúlknanna 
og fyrstu 12 drengjanna. Þá verðlaunuðu 
samtökin 2 maraþonhlaupara, sem höfðu 
verið þátttakendur í öll 5 skiptin. Hafdís 
Karlsdóttir hefur haldið utanum það af 
hálfu samtakanna með aðstoð m.a. Bettina 
Scholl og frjálsíþróttasambandsins í 
Rúanda. Þeir sem vilja nánari upplýsingar 
fari inn á vefslóðina: www.kigalimarathon.
com.

Friðarverðlaun (Peace Price)
Í ár komu friðarverðlaunin (10.000 €) í hlut 
Valdete Idrizi frá Prishtinaklúbbi í Kosovo. 
Valdete hefur helgað vinnu sína í friðar- 
og samfélagsuppbyggingu í Mitrovica og 
nágrenni.

SI/E officers and others reports
Skýrsla forseta Evrópusambandsins 
Mariet Verhoef –Cohen.
Mariet fjallaði um vatnsverkefnið 
“Soroptimist go for water”, en það var 
þemað sem hún valdi sér í sinni forsetatíð. 
Eliane Lagasse verðandi Evrópuforseti 
hefur ákveðið að halda því áfram. Verkefnið 
nær yfir tímabilið 2007-2011. Hægt er að 
kynna sér vatnsverkefnin á vefsíðunni www.

soroptimistgoforwater.nl Þar er einnig að 
finna Program Exchange Pool (PEP), sem 
lýsir verkefnunum nánar. Þá geta klúbbar 
fengið hugmyndir að verkefnum sem þeir 
geta sameinast um.  Um 200 vatnsverkefni 
eru í gangi, bæði stór og smá. Á ferðum 
sínum hafði Mariet tækifæri til að sjá all 
mörg vatnsverkefni sem búið var að koma 
af stað. Hún lagði ríka áherslu á að PFR 
skýrslum væri skilað til Subu Parthiban í 
höfuðstöðvunum í Genf þar sem augljóst 
væri að mörg góð verkefni fengju aldrei þá 
viðurkenningu sem þeim bæru, ef engin 
skýrsla væri send.
Mariet ferðaðist mikið á árinu, heimsótti 
sambönd og klúbba. Hún lagði áherslu 
á að heimsækja þá klúbba sem höfðu 
sérstaka þörf fyrir hvatningu og stuðning. 
Hún tók þátt í ýmsum stórviðburðum 
hjá klúbbum og samböndum og vígði 
nýja klúbba. Meðal annars heimsótti 
hún Soroptimistasystur á átakasvæðum 
í Kenýa og vildi á þann hátt sýna þeim 
stuðning. Áður hafði sambandið styrkt 
þær fjárhagslega.

Úr skýrslum Hafdísar Karlsdóttur 1. 
varaforseta:
Twinning of Mature & Young Unions or 
Single Clubs.
Þetta verkefni hófst haustið 2007 til að 
styrkja landssambönd og staka klúbba 
innan okkar Evrópusambands. Fyrst 
var hugmyndin að landssambönd ynnu 
saman, en síðan kom upp sú hugmynd 
að gott væri að landssambönd og stakir 
klúbbar í öðrum löndum ynnu saman, þeir 
reyndari að leiðbeina, en þeir yngri að 
læra af hinum.

Project Sierra. A family and a Future.
Þetta er 4ra ára verkefni Soroptimist 
International ( SI ) 2007 – 2011: Í gegnum 
þetta verkefni mun SI styðja börn og 
ungar mæður í Sierra Leone í vestur 
Afríku í tengslum við “Hope and Homes 
for Children” og samtökin HANCI. Hafdís 
Karlsdóttir frá Íslandi og Lisbeth Hass frá 
Danmörku sjá um þetta verkefni fyrir 
Evrópusambandið.
1. apríl höfðu safnast 25.000 € frá SI/E, 
138.796 € frá SI/GBI, 32.830 € frá SI/SWP, 
164.549 € frá SI/A. Ætlunin er að safna 
1.276.000 € fyrir 2011.

Til að fá nánari upplýsingar um verkefnið 
og til að sjá hvað hefur verið gert er hægt 
að fara inn á vefsíðu verkefnisins: www.
projectSierra.org eða hafa samband við 
Hafdísi Karlsdóttur eða Lisbeth Hass.
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Úr skýrslu Monique Riviere fráfarandi 
forseta ( Immediate Past President ).
Síðan í október 2007 hefur Monique 
í samvinnu við Kirsten Sveder haldið 
námskeið fyrir Soroptimista um 
uppbyggingu og starfsemi samtakanna. 
Fyrsta námskeiðið tókst svo vel, að 
hún var beðin um að halda fleiri svona 
námskeið. Með samþykki Evrópuforseta 
var samþykkt að halda þessu starfi áfram til 
2009. Tíu námskeið voru haldin árin 2008: 
Í Póllandi, Slóvakíu, Úkraínu, Rúmeníu, 
Búlgaríu, Ungverjalandi, Íslandi, Kósovó 
og Marokkó.

Úr skýrslu Eliane Lagasse verðandi 
forseta (President Elect).
Eliane hefur verið að kynna sér 
starf samtakanna og tengslin við 
alþjóðasambandið og landssamböndin. 
“Okkar markmið er að samtökin verði vel 
þekkt og þau verði kvennasamtök, sem 
njóti mikillar virðingar”. Hún talaði um 
að mikilvægt væri að mæta á þing eins 
og í Amsterdam, þar sem væru góðir 
fyrirlesarar og kynningar á vatnsverkefnum. 
Eliane sagði að friðarverðlaunin væru veitt 
í 3ja sinn nú í Amsterdam.

Úr skýrslu Gerdu C. Huisman, aðalritara 
2008 – 2009.
Upplýsingar er að finna á vefslóðinni www.
soroptimisteurope.org.

Frá skrifstofu Evrópusambandsins í 
Genf.
Úr skýrslu Mariu Luisu Stix Origoni.
Heimasíðu SI/E hefur verið breytt og er 
hún meira notuð nú en áður og er það 
mest að þakka Jenifer Beles og hennar 
starfsfólki. Hvatti Maria alla til að fara inn á 
síðuna eins oft og hægt er svo upplýsingar 
megi berast sem fyrst.

Úr skýrslu Marlies Hampel, verklagsráð-
gjafa, (Procedural Advisor).
Hennar helstu verkefni eru að aðstoða 
forseta og stjórn um hvaðeina, sem varðar 
starfið, undirbúa tillögur og ályktanir og 
undirbúa dagskrá stjórnarfunda.

Allar þessar skýrslur voru samþykktar 
samhljóða.

Viðlagasjóður (Action fund)
17 styrkbeiðnir bárust að upphæð 85.526 
€ og var samþykkt að veita 13 verkefnum 
styrk að upphæð 56.800 €.  Fjórum 
verkefnum var hafnað.

 Programme areas
a) Programme Liaison Officer Report
Árið 2008 kynnti alþjóðasambandið nýtt 
fyrirkomulag “Best Practice Award”.
Nýtt skýrslufyrirkomulag var tekið í notkun 1. 
nóvember 2008. Tilgangurinn með þessum 
breytingum var aðallega að fá skýrslurnar 
allar á einn stað til meðhöndlunar eftir 
PFRs markmiðunum 10, sem samþykkt 
voru á alþjóðaþinginu í Glasgow 2008. 
Kemur það í veg fyrir að sama verkefnið sé 
tíundað í mörgum verkefnaflokkum. Ulrike 
Neubert er verkefnastjóri ( programme 
director ) og Ann Christina er aðstoðar- 
verkefnastjóri (assistant programme 
director ).

Program focus:
PFR´s skýrslurnar flokkast eftir 10 
mismunandi áhersluatriðum:

1. Fyrirbyggja fátækt og kynjamisrétti 
með því að tryggja full félagsleg- og 
efnahagsleg réttindi kvenna.

2. Afnema  mansal og allt ofbeldi gegn 
konum og börnum.

3. Tryggja aðgang að heilbrigðisþjónustu 
fyrir konur og stúlkur.

4. Styðja aðgerðir sem stefna að því að 
útrýma HIV/AIDS, malaríu, berklaveiki 
og öðrum alvarlegum sjúkdómum).

5. Bæta aðgang að hreinu vatni, sorp- 
hreinsun og nauðsynlegu fæði.

6. Draga úr áhrifum loftslagsbreytinga og 
efla sjálfbæra hugsun hjá almenningi 
og í opinberri stefnumótun og 
áætlunum.

 7. Sinna þörfum kvenna og barna á meðan 
og eftir stríðsástand og hamfarir.

8. Efla friðsamlega lausn ágreiningsmála 
varðandi sambúð mismunandi 
menningarheima og kynþátta og 
fordæma þjóðarmorð og hryðjuverk.

9. Tryggja jafnrétti kvenna og stúlkna 
varðandi aðgengi að menntun og 
þjálfun út lífið.

10. Styðja framgang kvenna í stjórnun, 
stjórnmálum og aðkomu þeirra að 
mikilvægum ákvörðunum. 

Á Evrópuþinginu voru veitt verðlaun fyrir 
besta verkefnið í hverjum flokki.

b) Approval of written reports
1. Mannréttindi/ staða konunnar.
(Human Rights/Status of women)

Úr skýrslu Maria Soumonni.
104 skýrslur bárust. Þar af 24, sem tilheyrðu 
sérstaklega þessum flokki, en 80 sem fleiri 
aðilar tóku þátt í. Sum verkefni falla innan 

fleiri verkefnaflokka og önnur verkefni er 
mjög erfitt að staðsetja.
“Á sendifulltrúafundinum í Varsjá 2008 
var nýtt PFR skýrslueyðublað kynnt fyrir 
verkefnastjórunum.

2. Mennta- og menningarmál (Education 
and Culture)
Úr skýrslu Unn Baadstrand Skare.
Þetta er í síðasta sinn sem skýrslur berast 
til 6 verkefnastjóra Evrópusambandsins, 
þar sem ekki munu verða verkefnastjórar 
á Evrópusambandsvísu á næsta starfsári 
Soroptimista. Í staðinn verða sendar inn 
Programme Focus Report skýrslur til 
aðalstöðvanna í Genf og þeim deilt niður 
á 10 markmiðsflokka PFR´s skýrslanna. 
Síðasta ár var lögð áhersla á að fá 
skýrslurnar í gegnum netið.

3. Efnahags- og félagsleg þróun 
(Economic and Social Development)
Úr skýrslu Marie-Noëlle Journou.
Á þessu verkefnasviði var skilað inn 
97 PFRs skýrslum. Þar af 47 innan ESD 
verkefnaflokksins; 26 sem fleiri verkefnasvið 
tóku þátt í; 10 tengdust vatninu, sem 
er verkefni Evrópuforseta; 1 var Five-O 
verkefni og 1 tengdist Project Sierra, en 12 
voru alls ekki innan þessa málaflokks.

4. Heilbrigðismál (Health)
Úr skýrslu Adriana Bazzi:
Það eru 2 meginmarkmið sem flokkað er 
eftir í heilbrigðismálum:
Að tryggja heilbrigðisþjónustu fyrir konur 
og stúlkur. (10 skýrslur).
Að styðja verkefni og stefnur, sem útrýma 
HIV/AIDS, malaríu og öðrum sjúkdómum. 
(5 skýrslur).

5.Umhverfismál (Environment)
Úr skýrslu Gertraud Pichler.
Þrjú fréttabréf með áhugaverðu efni um 
umhverfismál hafa verið send út.  Verkefni 
Evrópuforseta “Soroptimistar huga að 
vatni” hafa verið send til verkefnastjóra 
landssambanda og stakra klúbba. Einnig 
voru fréttabréfin sett inn á heimasíðu 
Evrópusambandsins. Verkefnastjóri 
umhverfismála hefur einnig sent annað 
efni inn á vefinn. T.d. eru talin upp 62 
mjög áhugaverð verkefni, sem vantar 
ennþá fjárstuðning til að hægt sé að ljúka 
þeim.
Þeir sem vilja skoða verkefnalýsingu 
nánar geta farið inn á vefsíðu 
alþjóðasambandsins:
http://reports.soroptimistinternational.org 
Username: sie Password: geneva



6. Alþjóðleg vinátta og skilningur (Inter-
national Goodwill and Understanding)
Blöð voru látin ganga á fundinum þar sem 
konur gátu gefið upplýsingar um sig, ef 
þær höfðu áhuga á að taka á móti systrum 
frá öðrum löndum, hýsa þær eða skipta 
á húsnæði.

Allar verkefnastjóraskýrslurnar voru 
samþykktar samhljóða.

Nefndir og aðrar skýrslur 
(Committee and other reports)
Skólastyrkjasjóður 
Scholarship Fund: Report 2007-2008.
Tíu umsækjendur frá tíu landssamböndum 
fengu styrk til náms. Meðal styrkþega 
var Ása Helga Hjörleifsdóttir frá 
Íslandi, en umsókn hennar var studd af 
Reykjavíkurklúbbnum. Hún hlaut 10.000 
€.

Dr. Noël sjóðurinn
Úr Dr. Noël sjóðnum eru kvenkyns 
lýtalæknum veittir einn eða fleiri styrkir á 
hverju ári. Innkoma þetta árið var 5.236 €, frá 
Soroptimistasystrum í Evrópusambandinu, 
eða 0,05 frá hverri. Sex umsækjendur voru 
samþykktir frá landssamböndum Búlgaríu, 
Frakklands og Ítalíu og stökum klúbbum í 
Moldavíu, Túnis og Togo.

Ákveðið var af franska landssambands 
forsetanum og samþykkt af stjórn Noël 
sjóðsins að veita þremur konum styrki. 
Þær eru:

Dr. Rodica Cosneanu frá Moldavíu, en 
því miður lést hún sumarið 2008.
Dr. Nelly Assiobo frá Togo, sem fékk 
10.000 €.
Dr. Nedra Gharbi frá Tunis, sem fékk 
5.000 €.

Allir þessir styrkir voru samþykktir.

Other Activities and representation 
SI/E
Evrópuráðið, European Womens Lobby 
(EWL) og Öryggis og samvinnustofnun 
Evrópu (OSCE)
Evrópusamband Soroptimista á 2 fulltrúa 
hjá Evrópuráðinu, einn hjá Europeans 
Women´s Lobby (EWL)og einn hjá 
Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu 
(OSCE) Sérstök verkefni og umræða EWL 
frá janúar til desember 2009 eru:

1. Konur í ákvarðanatöku.
2. Jafnrétti kynja í Evrópu, stefnur og 

lög.
3. Atvinna kvenna og fjárhagslegt 

sjálfstæði.
4. Kynbundnar staðalímyndir

5. Heilbrigði kvenna-réttur til 
kynferðis-og getnaðar.

6. Mannréttindi kvenna í heiminum.
7. Konur og flóttamenn, innflytjendur og 

hælisleitendur
8. Ofbeldi gegn konum.

Hægt er að finna öll helstu skjöl á 
heimasíðu Women´s Lobby http://www.
womenlobby.org.

Landssambönd og stakir klúbbar. 
(Unions and Single Clubs).
Nilgun Osler 2. varaforseti talaði um 
skýrslurnar og bað systur vinsamlegast 
að senda þær á réttum tíma. Mikilvægt er 
að fá að vita hve miklum peningum hefur 
verið safnað.

Alls bárust: 74 skýrslur, en 37 sendu ekki 
skýrslur.

Næsti sendifulltrúafundur verður í Gent í 
Belgíu fyrstu helgina í júlí 2010.

Í ágúst 2009,
Hrafnhildur B. Sigurðardóttir og Ragnheiður 
Stefánsdóttir, sendifulltrúar.
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Tölfræðileg yfirlitsskýrsla, árið 2007 – 2008.

Landsamb./Klúbbar Sendu skýrslu Sendu ekki skýrslu
Landssamb. 24 sendu af 26, 92% 2 sendu ekki, 8%
Stakir klúbbar í Evr. 40 sendu af 55, 73% 15 sendu ekki, 27%
Stakir klúbbar í Afr 10 sendu af 29, 34% 19 sendu ekki 66%
Stakur kl. á eyju í Karabiska hafinu. 0 sendi af 1, 0% 1 sendi ekki, 100%

Samtals 74 sendu skýrslur 37 sendu ekki skýrslur
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Þættinum er ætlað að varpa ljósi á 
kvenkyns örnefni í náttúru Austurlands 
með heimspekilegurm eldhúspælingum 
í bland.

Einhverjar okkar notuðu sumarið til þess að 
klífa fjöll og má með sanni kalla manneskju 
sem haldin er slíkri gönguáráttu, ,,fjalla-
geit”.  Hvort sá eiginleiki er ríkjandi meðal 
kvenna í steingeitarmerkinu skal ekki fullyrt 
um hér en af mörgum er ,,steingeitin” talin 
trygg og föst fyrir rétt eins og fjöllin.
Að þessu sinni verður á vegi okkar örnefnið 
Beinageitarfjall í fjallgarðinum milli Fljóts-

dalshéraðs og Borgarfjarðar eystra.  Fjallið 
er í daglegu tali kallað Beinageit og rís hún 
tignarleg í um 1100 m hæð yfir sjávarmáli.  
Beinageitin er eitt þeirra örnefna sem 
vekja okkur til umhugsunar um uppruna 
nafna í íslenskri náttúru.  Þrjár hugmyndir 
hafa oftast heyrst um tilurð Beinageitar 
nafnsins;
-  Á Eiðum bjó á 16. öld Margrét ríka og 
átti hún geitur sem urðu úti og fundust 
bein  þeirra í fjallinu...
-  Í fjallinu eru fannir og telja margir sig 
sjá í einni fönninni útlínur geitar og fer 
holdafar hennar eftir árferði. Á góðu sumri 

verður hún hrörleg á að sjá svo aðeins sér 
í skinin beinin...
- Á Suðureyjum við strendur Skotlands er 
fjall sem til forna hét ,,Bheinna-gait” og 
gæti nafnið því verið komið úr gelísku þar 
sem ,,Bhenn” þýðir fjall og ,,gait”  merkir 
hlið.  Ef til vill hefur Beinageit upphaflega 
verið nafn á öðru fjalli, Dyrfjöllum, sem eru 
nokkuð utar en þau eru sérlega svipmikil 
og útlínur þeirra minna einna helst á hlið 
eða dyr.
Hvaðan sem nafn Beinageitar er komið 
þá vekur hún athygli og aðdáun rétt eins 
og fjallageitur landsins.

Haustfundur
Soroptimistasambands
Íslands

Kvenlegur örþáttur

Beinageitarfjall.Dyrfjöll.

Kl.10:30 Fundarsetning 
Kl.10:45 Kosning fundarstjóra og ritara 
Kl.10:50 skýrsla frá sendifulltrúafundinum í Amsterdam 
Forseti segi frá þinginu í Amsterdam 
Önnur mál 
stjórnarskipti 
Kl. 12:00 Léttur hádegisverður 
Kl. 12:45 erindi um hamingjuna. Ingrid Kuhlman 
Kl. 13:45 Fundir embættismanna 
    
Fundi lýkur kl.14:45 - 15:00.
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Ég ákvað að reyna að 
horfa á þetta jákvætt

Hvernig varð þér við þegar þú greindist 
með krabbamein? 
„Upphaflega hélt ég að þetta væri ekki svo 
alvarlegt en síðan áttaði ég mig á þegar ég 
fór í ástungu að það var hætta á ferðum.  
Mér var ljós alvarleiki málsins  þegar ég 
talaði við lækninn  og hann útskýrði fyrir 
mér lífslíkur og meðferðaráætlun.  Þá kom 
sjokkið, en jafnframt meðvitundin um hve 
lífið er dýrmætt og hve mikils virði það er 
að vera sáttur við lífið og tilveruna Guð og 
menn. Eiga ekkert óuppgert. “

Hvernig tókst þú á við sjúkdóminn og 
meðferðina? 
„Þessi meðferð tók eitt og hálft ár og ég 
var með annan fótinn í Reykjavík allan 
tímann, fór um tíma vikulega suður, þar 
sem ættingjar og vinir tóku mér opnum 
örmum svo  ég var aldrei í vandræðum 
með samastað.  Ég ákvað að reyna að 
horfa á þetta með jákvæðum augum og 
líta á þetta eins og verkefni sem ég yrði 
að leysa og taka  einn dag fyrir í einu.  Ég 
hafði líka alltaf í huga að reyna að njóta 
þess á einhvern hátt, fór t.d. á kaffihús eða 
gerði eitthvað skemmtilegt fór jafnvel í 
leikhús eða í bíó þegar ég var í Reykjavík 
í meðferðinni. Mér fannst líka gott að 
koma inn á deildina þar sem meðferðin 
fór fram, þar fékk ég alltaf góðar móttökur 

og maður kynntist smám saman starfsfólk-
inu. Það var yfirleitt sama fólkið sem sinnti 
manni og þetta var á margan hátt jákvætt 
og gott. Annað sem ég lagði  mikið upp úr 
var að hreyfa mig reglulega. Eftir aðgerð-
ina fór ég til sjúkraþjálfara sem kenndi 
mér æfingar. Ég stundaði sund alla virka 
daga hélt því áfram eins lengi og ég gat. 
Reyndar varð ég að hætta um tíma því 
meðferðin  hefur vond áhrif á slímhúðina. 
Þá fór ég að ganga meira og fór oft í  langar 
skógargöngur. Að mínu mati skiptir hreyf-
ing óskaplega miklu máli þegar maður á 
í baráttu við svona sjúkdóm,  Hún styrkir 
mann bæði andlega og líkamlega og ég 
held að það séu ekki síður andlegu áhrifin 
sem skipta máli. Meðan ég var í geisla-
meðferðinni, sem tók fimm vikur, bjó ég 
í íbúð Krabbameinsfélagsins við Rauðar-
árstíg og það er ómetanlegt að eiga þann 
möguleika að vera út af fyrir sig þegar verið 
er að heiman í langan tíma og geta verið 
þar í þeirri ró og friði sem maður þarfnast. 
Á þeim tíma  fór ég talsvert í göngur um 
Laugardalinn og á öðrum skemmtilegum 
útivistarsvæðum.“

Nú ert þú félagi í Soroptimistaklúbbi 
Austurlands, fannst þér félagsskapurinn 
veita þér styrk? 
„Já tvímælalaust ég fékk mikinn persónu-

legan stuðning bæði frá fjölskyldunni 
og klúbbsystrum. Þegar ég var að ljúka 
geislameðferðinni stóð fyrir dyrum 
ferming yngstu dótturinnar og það má 
segja að Sorotimistasystur undir dyggri 
stjórn mágkonu minnar  (sem einnig er 
Soroptimisti )hafi skipulagt og annast 
ferminguna.Presturinn sem sá um athöfn-
ina er Soroptimisti og aðrar systur ásamt 
ættingjum og vinum undirbjuggu og sáu 
um veisluna. Ég  er afskaplega þakklát 
öllum þeim sem veittu okkur fjölskyldunni 
aðstoð og stuðning á þessum tímum.  Ekki 
síst Soroptimistum.“ 

Hvað viltu segja við konur sem lenda 
í þeirri lífsreynslu að greinast með 
krabbamein og þurfa að gangast undir 
erfiða meðferð? 
„Ég  mundi ráðleggja þeim að reyna að 
taka því á jákvæðan hátt, skipuleggja sig 
þannig að þær geti líka notið þessa tíma 
þó hann sé auðvitað erfiður. Það skiptir 
miklu máli að hreyfa sig og að taka þeirri 
andlegu og líkamlegu aðstoð sem býðst. 
Það að fá lífshættulegan sjúkdóm er ekki 
endilega slæm reynsla, hvað mig varðar 
þá fékk ég  nýja sýn á lífið.“                     

 AÞ 
                 

Í kátum hópi kvenna sem gekk til góðs á  Egilsstöðum á dögunum var Guðlaug Bachmann, sem árið 
2006 greindist með krabbamein í brjósti. Guðlaug  er nú við góða heilsu og er hinn mesti göngugarpur. 
Ég fékk hana til að deila reynslu sinni með lesendum Fregna. 
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36. LANDSSAMBANDSFUNDUR 
SOROPTIMISTASAMBANDS ÍSLANDS 
haldinn að Hótel Hilton Nordica í Reykjavík 
þann 9. maí 2009 

(Stytt fundargerð en hana má finna í 
heild sinni á heimasíðu SI/Í, innri vef) 
  
Ávarp gestgjafa 
Guðrún Helga Gylfadóttir, formaður 
Reykjavíkurklúbbs og gestgjafi, ávarpaði 
fundinn í upphafi og bauð fundarsystur 
velkomnar. Hún minnti á göngu á sunnu-
dagsmorgun á vegum styrktarfélagsins 
„Göngum saman”. Reykjavíkurklúbbur 
hefur í tilefni 50 ára afmælis síns gefið fé 
til félagsins. Einnig barst gjöf frá Hafnar-
fjarðar- og Garðabæjarklúbbi. Afmælishóf 
Reykjavíkurklúbbsins verður þann 19. 
september og er stefnt að því að halda 
haustfund Landssambandsins fyrri hluta 
sama dags. Reykjavíkurklúbbur hvetur 
systur til þess að fjölmenna og bjóða 
mökum með í hátíðarkvöldverðinn. Á 
Landssambandsfundinum voru um það 
bil 160 systur. 
  
Fundarsetning 
Guðrún Erla Björgvinsdóttir, forseti, setti 
36. Landssambandsfund. Hún minntist á að 
veturinn hefði verið nokkuð erfiður. Fyrstu 
skrefin í embætti hafi verið samhliða því 
að kreppa skall á og taka þurfti á erfiðum 
málum, m.a. vegna hækkunar félagsgjalda. 
Þá ræddi hún um mikilvægi hinna mánað-
arlegu funda okkar. Þar gætum við lagt 
rækt við samveruna og kynnst eiginleikum 
hverrar annarrar. Mikilvægt er að virkja sem 
flestar systur innan hvers klúbbs og sjá til 
þess að hver og ein njóti sinna hæfileika, á 
þann hátt eflum við Landssambandið. Hún 
hvatti systur til þess að huga vel að hverri 
nýrri systur sem bættist í hópinn. Forseti 
þakkaði Reykjavíkursystrum sérstaklega 
fyrir góðan undirbúning og vandaða 
umgjörð fundarins og bað síðan fjórar 
systur úr Reykjavíkurklúbbi að koma og 
kveikja á kertum. Sigríður Líba Ásgeirs-
dóttir kveikti á kerti fyrir Landssam-
bandsfundinn, Herdís Sveinsdóttir fyrir 
Landssamband Soroptimista, Sigríður 
Baldursdóttir fyrir Evrópusamband Sorop-
timista og Ásgerður Kjartansdóttir fyrir 

Alþjóðasamband Soroptimista. Minnst 
var látinnar systur, Jóhönnu Geirlaugar 
Pálsdóttur. Kveikt var á kerti í minningu 
hennar, systur risu úr sætum og minntust 
hinnar látnu með einnar mínútu þögn. 
Forseti bað tvær af nýjustu systrum úr 
Reykjavíkurklúbbi um að koma og lesa 
hvatningu og markmið. Guðrún Helga 
Kristjánsdóttir las hvatningu og Guðrún 
Pálsdóttir las markmið Soroptimista. 
  
Fræðsla um Program Focus Report 
(PFR) skýrslur 
Á undan hefðbundnum fundarstörfum 
fræddi Dagrún Þórðardóttir, 2. varaforseti, 

fundarsystur um gerð PFR skýrslna. Dagrún 
sýndi systrum leiðbeiningar á heimasíðu 
Soroptimistasambands Íslands (SI/Í) og 
ræddi um hvaða verkefni tilheyra skýrsl-
unum og hver ekki. Dæmi voru tekin af 
heimasíðu Evrópusambands Soroptimista 
(SI/E) um verkefni sem klúbbar hafa skilað. 
Að lokum hvatti hún varaformenn til að 
kalla verkefnastjóra klúbba saman, skoða 
netið og gera verkefni klúbbanna sýnileg 
með því að skila skýrslum. 

1. Kosning fundarstjóra, 
fundarritara og teljara 
Mjöll Flosadóttir, Hafnarfjarðar- og Garða-
bæjarklúbbi, var kosin fundarstjóri. Tók 
hún við fundinum og tilnefndi fundarrit-
ara Rannveigu Thoroddsen og Sigríði 
Sveinsdóttur, báðar úr Bakka- og Selja-
klúbbi. Teljarar voru tilnefndir Guðrún 
Þórsdóttir og Sigríður Birna Ólafsdóttir, 
Húsavíkurklúbbi. Ritari Landssambands-
ins, Snjólaug Sigurðardóttir, Bakka- og 
Seljaklúbbi, hafði því næst nafnakall. Alls 
voru mættir 30 fulltrúar og fóru fulltrúar 
Akureyrar- og Akranessklúbba með 2 
atkvæði hvor, samtals 32 atkvæði. 

2. Skýrslur stjórnar 
a. Skýrsla forseta. Guðrún Erla Björgvins-
dóttir, Bakka- og Seljaklúbbi, sjá Fregnir, 
apríl 2009. 
Að lokinni skýrslu forseta kallaði fundar-
stjóri upp Kristjönu Björnsdóttur, Austur-
landsklúbbi, til að stýra söng og var 
„Ákallið” sungið. 
b. Skýrsla sendifulltrúa. Hrafnhildur B. 
Sigurðardóttir, Seltjarnarnessklúbbi, sjá 
Fregnir, október 2008. 

Svipmynd úr fundarsal.
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Hrafnhildur sagði einnig frá ferð til Kraká í 
Póllandi í tengslum við sendifulltrúafund-
inn. 

c. Skýrsla gjaldkera. Elsa Hákonardóttir, 
Mosfellssveitarklúbbi. 
Gjaldkeri las upp ársreikninga sambands-
ins fyrir fjárhagsárið 2007-2008. Samkvæmt 
rekstrarreikningi voru tekjur kr. 5.156.109 
og gjöld kr. 4.817.283. Tekjur umfram gjöld 
voru því kr. 338.826. Ágóði af Norrænum 
vinadögum rann til Verkefnasjóðs. 
  
3. Umræður og atkvæðagreiðsla um 
skýrslur stjórnar og sendifulltrúa 
Hafdís Karlsdóttir, Kópavogsklúbbi, þakkaði 
fyrir góðar skýrslur. Hún hvatti til þátttöku 
á Evrópusambandsþingi í Amsterdam nú í 
sumar. Hún bað um upplýsingar um tilgang 
Verkefnasjóðsins. Að lokum bað hún fyrir 
kveðju 6 systra úr Kópavogsklúbbi sem 
voru á ferðalagi erlendis. 

Guðrún Erla og Ásgerður svöruðu spurn-
ingu Hafdísar um Verkefnasjóðinn. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja verðug 
málefni sem tengjast markmiðum og 
verkefnasviðum SI/Í á Íslandi og erlendis, 
sbr. skipulagsskrá sjóðsins. 
  
Skýrslur og reikningar voru samþykktir með 
öllum greiddum atkvæðum. 

4. Skýrslur nefnda og verkefnastjóra 
a. Fastanefndir 

Laganefnd. Erla Svanhvít Árnadóttir, 
Bakka- og Seljaklúbbi. 
Erla sagði að störfin væru meiri nú en oft 
áður vegna mikilla laga- og reglugerða-
breytinga á sendifulltrúafundinum í Varsjá 

í júlí 2008 en þær eru teknar fyrir á fjögurra 
ára fresti. Eftir að tillögurnar höfðu verið 
afgreiddar á fundinum vann laganefndin 
að því að þýða texta þeirra breytinga sem 
höfðu verið samþykktar og fella hann inn í 
íslensku útgáfuna af Landssambands- og 
klúbblögum. 
Samkvæmt lið 11 höfðu engar tillögur 
um breytingar á lögum og reglugerðum 
borist Landssambandsfundinum að þessu 
sinni. 
  
Útbreiðslunefnd. Helga Sigurbjörnsdóttir, 
Skagafjarðarklúbbi. 
Helga flutti tvær skýrslur, aðra frá Hildi 
Hálfdanardóttur, Kópavogsklúbbi, en 
hún hefur staðið að undirbúningi klúbbs 
á Suðurlandi. Í skýrslu Hildar kemur fram að 
undirbúningsstjórn undir forystu Þórnýjar 
Jakobsdóttur hefur haldið mánaðarlega 
fundi og stefnt er að því að nýr klúbbur 
verði stofnaður í október nk. Skýrsla Helgu 

fjallaði um útbreiðslumál í Húnavatns-
sýslum. Haldnir hafa verið 3 fundir auk 
funda með Skagafjarðarklúbbi. Bjartsýni 
var um stofnun klúbbs en heldur hefur 
dregið úr vegna breyttra aðstæðna en 
áfram skal haldið. 
  
Fjárhagsnefnd. Margrét Guðjónsdóttir, 
Seltjarnarnessklúbbi. 
Í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir um 20.000 
kr. tapi á rekstrinum. Séð er fram á mikla 
hækkun félagsgjalda til SI/E vegna gengis-
falls íslensku krónunnar. Lögð er til hækkun 
á félagsgjöldum um kr. 900 á hverja systur 
á ársgrundvelli. Í fjárhagsáætlun er gert 
ráð fyrir óbreyttu fyrirkomulagi með útgáfu 
Fregna og nafnalista en hugmyndir hafa 
verið uppi um fækkun blaða Fregna og 

útgáfu nafnalista annað hvert ár. Engar 
athugasemdir bárust vegna fjárhagsáætl-
unar sem send var út í lok janúar sl. 

b. Verkefnastjórar 
Mannréttindi og staða konunnar. Ella 
Kolbrún Kristinsdóttir, Hafnarfjarðar- og 
Garðabæjarklúbbi. 
Ella Kolbrún fór yfir stöðu kvenna í ýmsum 
löndum gagnvart kynbundnu ofbeldi en 
ein mynd þess er mansal. Hún sagði að í 
skýrslu Sameinuðu þjóðanna um eiturlyf 
og glæpi (UNODC) hefði verið tilkynnt 
um meira en 21.400 fórnarlömb mansals 
í 111 löndum árið 2006. Þessi tala byggist 
einungis á þeim fjölda þar sem dómstólar 
áttu hlut að máli. SI/Í kom á fót vinnuhóp 
gegn mansali en í hópnum eru Ingibjörg 
Harðardóttir, Hóla- og Fellaklúbbi, Júlía 
Björnsdóttir, Akureyrarklúbbi, og Ella 
Kolbrún Kristinsdóttir, Hafnarfjarðar- og 
Garðabæjarklúbbi. Hefur forseti séð um 
að kalla hópinn saman. Hópurinn hefur 
áhuga á að mótmæla á sýnilegan hátt 
öllu ofbeldi á konum og í bígerð er að láta 
útbúa og selja fjólubláa slaufu og kynning-
arspjöld til að vekja athygli á málefninu. 
Þessi aðgerð mun verða framkvæmd í 
samstarfi við Zonta á Íslandi. 
  
Mennta- og menningarmál. Emilía 
Margrét Sigmarsdóttir, Reykjavíkurklúbbi. 
Emilía sagði að yfirlit hefðu borist frá 2 
klúbbum um mennta- og menningarmál. 
Hún hvatti systur til að koma með einum 
eða öðrum hætti að því að aðstoða stúlkur 
í námi í efri bekkjum grunnskóla. Klúbbar 
gætu komið á tengslum við námsráðgjafa 
og jafnvel boðið fram aðstoð klúbbsystra 
við heimanám stúlkna. 
  
Umhverfismál. Ellen Louise Tyler, 
Kópavogsklúbbi. 
Ellen sagði frá vatnsverkefni sem 
verkefnastjórar Kópavogsklúbbs stóðu 
fyrir. Verkefnið fólst í að halda samkeppni 
meðal grunnskólabarna í Kópavogi með 
vatn sem þema. Alls tóku 5 skólar þátt í 
verkefninu og 90 börn sendu inn sögur, 
ljóð og teikningar. Mikil vinna var lögð í 
verkefnin af hálfu nemenda og kennara. 
Dómnefnd skipuð verkefnastjórum klúbbs-
ins valdi sex verkefni til verðlauna. Sýning 
á öllum verkefnunum var síðan haldin í 
Bókasafni Kópavogs. Ellen sýndi glærur 
af verðlaunaverkefnunum og las upp ljóð 
eftir nemendur. 
  

Frá fundarsetningu.
Myndirnar tók Margét Helgadóttir.



14 Soroptimistasamband Íslands   

Fregnir

c.  Ritnefnd Fregna. Rannveig Árnadóttir, 
Austurlandsklúbbi. 
Fyrri ritnefnd var með kynningu í Fregnum 
á öllum klúbbum sambandsins og einnig 
starfskynningu einnar systur úr hverjum 
klúbbi. Auk þess prýddu listaverk systra 
öll þrjú blöðin eins og á síðasta starfs-
ári. Systur á Austurlandi hafa sett sinn 
austfirska svip á blaðið. Ritnefndin hefur 
sett sér það markmið að taka fyrir í hverju 
blaði eitt verkefnasviða Soroptimista. 
Forsíður blaðsins munu endurspegla 
hvert verkefnasvið með mynd af konu úr 
fortíðinni. 
  
d. Sjóðanefnd. Ragnheiður Gunnbjörns-
dóttir, Akureyrarklúbbi. 
Engar beiðnir um úthlutanir bárust á 
síðasta starfsári. Ragnheiður sagði frá 
tilgangi sjóðsins sem er að styrkja Sorop-
timistasystur í neyðartilfellum, t.d. vegna 
slysa, veikinda eða andláts í fjölskyldunni 
og/eða í öðrum sambærilegum tilvikum. 
  
e. Skólastyrkjanefnd. Vigdís Pálsdóttir, 
Bakka- og Seljaklúbbi. 
Skólastyrkjanefnd bárust nokkrar umsóknir 
um skólastyrk fyrir skólaárið 2009-2010. 
Á síðasta ári hlaut Ásta Björk Jónsdóttir, 
sem er í doktorsnámi í læknisfræði við 
Háskóla Íslands og Læknaskólann í Leiden, 
Hollandi, styrk að fjárhæð 10.000 evrur 
vegna skólaársins 2008-2009 en hún var 
annar tveggja umsækjanda frá Íslandi. 
  
f. Önnur embætti 
Vefurinn. 
Halla Björg Baldursdóttir, Hafnarfjarðar- og 
Garðabæjarklúbbi. 
Halla fór yfir stöðu vefsins í dag.  Á ytri vef 
eru grunnefni um samtökin.  Á innri vef eru 
m.a. fundargerðir stjórnar og fundargerðir 
Landssambandsfunda. Félagatalið, sem 
er á innri vef, má skoða út frá ýmsum 
sjónarhornum. Hún hvetur systur til að 
senda myndir af sér en til stendur að setja 
þær á vefinn. Merking myndar þarf að 
vera eftirfarandi: Kennitala viðkomandi 
systur.jpg. Heimasíður klúbba eru langt 
komnar í vinnslu. 

Nafnalistinn. 
Sigríður Ágústsdóttir, Akureyrarklúbbi 
Upplýsingar geta ekki verið réttar nema 
þær séu tilkynntar og rétt er að undirstrika 
að ritari hvers klúbbs á að sjá um að koma 
öllum breytingum til skila og halda utan um 
nafnalista hvers klúbbs. Unnið var á síðasta 
ári við að breyta og samræma starfsheiti. 
Systir getur ekki breytt um starf nema að 

láta starfsgreinanefnd klúbbs vita. 
  
Hamraborg 10. 
Elsa Hákonardóttir, Mosfellssveitarklúbbi. 
Skráðar komur í Hamraborgina voru 
124 en gistinætur voru 5. Ákvörðun var 
tekin um að segja upp síma til að spara 
afnotagjald og keyptur var farsími sem er 
í umsjón forseta. Elsa hvatti klúbba til að 
nota húsnæðið. 
  
Sierra Leone. 
Kristín Norðfjörð, Bakka- og Seljaklúbbi. 
Kristín sagði frá Sierra Leone verkefninu. 
Verkefnið er fjögurra ára verkefni Alþjóða-
sambands Soroptimista í samstarfi við 
samtök í Bretlandi sem nefnast „Hope 
and homes for children”. Kristín sagði frá 
Sierra Leone sem er eitt fátækasta land í 
heimi. Verkefnið snýst um að koma í veg 

fyrir að fjölskyldur sundrist vegna fátæktar, 
veikinda eða jafnvel dauða foreldra, hjálpa 
götubörnum að snúa heim og leiðbeina 
ungum einstæðum mæðrum sem hafa 
verið reknar að heiman vegna óskilget-
inna barna sinna. Okkar leið til að styrkja 
verkefnið er í formi gjafabréfa til að gefa 
í stað tækifærisgjafa. 
  
Upplýsingafulltrúi. Kristín Einarsdóttir, 
Hafnarfjarðar- og Garðabæjarklúbbi. 
Kristín minnti á að PFR skýrslurnar eru 
grunnur að ráðgjafaaðild hjá Sameinuðu 
þjóðunum. Þó að Soroptimistar séu fáir 
hér á landi þá er tekið eftir því af klúbbum 
erlendis hve systur hér eru duglegar að 
styrkja verkefni. Hún tók sem dæmi San 
Marco verkefnið í Rúanda. Kristín kom inn 
á umræðu um mansal sem var á síðasta 
Landssambandsfundi og Norrænum 

vinadögum. Hún lýsti yfir ánægju með 
samþykkt Alþingis um lög gegn kaupum 
á vændi. 
  
5. Umræður og atkvæðagreiðsla um 
skýrslur í 4. lið. 
Kristjana Björnsdóttir, Austurlandsklúbbi, 
minnti á að góð skil á nafnalista væru 
nauðsynleg vegna útsendingar Fregna. 
Hún lýsti sig tilbúna að sjá um Fregnir í 3 
ár ef blöðum fækkar úr þremur í tvö. 
Hafdís Karlsdóttir, Kópavogsklúbbi, 
þakkaði fyrir góðar skýrslur, Fregnir og 
vefinn. Hún vakti athygli á blaðinu Link sem 
hefur tekið góðum breytingum. 
  
Margrét Rögnvaldsdóttir, Reykjavík-
urklúbbi, taldi að ekki ætti að fækka 
blöðum Fregna. Þær sem ekki vilja fá blað 
í pósti gætu látið vita og lesið blaðið á 

vefnum. Reyjavíkurklúbbur vill ekki leggja 
af nafnalistann. 
  
Sigríður Valgeirsdóttir, Reykjavíkurklúbbi, 
kvaddi sér hljóðs og spurði hvort ekki 
mætti draga úr kostnaði við Fregnir með 
því að minnka blaðið niður í A5 og nota 
ódýrari pappír. 
  
Guðrún Snæbjörnsdóttir, Mosfellssveit-
arklúbbi, vildi fá nánari skýringu á hvað átt 
væri við með hreinum meirihluta þegar ein 
er í framboði til embættis hjá Landssam-
bandinu. Erla Svanhvít svaraði fyrirspurn 
Guðrúnar um að hreinn meirihluti væri 
einfaldur meirihluti þeirra atkvæða sem 
eru greidd. 
  
Sigríður Þórarinsdóttir, Snæfellsnessklúbbi, 
kom inn á PFR skýrslur. Það skiptir svo 

Guðrún Erla Björgvinsdóttir, forseti og Ingunn Ásdís Sigurðardóttir 
sem gegna mun forsetaembætti frá 2010-2012.



miklu máli að virkja verkefnastjóra klúbb-
anna. Sigríði fannst gaman að sjá hvernig 
Fregnir skipta um svip með hverri ritnefnd. 
Hún saknar upplýsinga á vefnum um hvað 
blómið heitir og af hverju það er þarna. 
Jónína Guðjónsdóttir, Árbæjarklúbbi, bar 
fram tvær spurningar. Sú fyrri var vegna 
flutnings milli klúbba. Seinni spurningin 
var um hvernig ferlið væri að stofna til 
vinaklúbba. Fannst henni vanta upplýs-
ingar á vefinn um það. 
  
Halla Björg Baldursdóttir, vefstjóri, sagði 
að hún sæi það með nýrri stjórn, að unnt 
væri að læra fljótt á vefinn. Hún vakti 
athygli á að hver klúbbur getur ákveðið 
hvernig sjónarhorn hann vill hafa á nafna-
listanum. 
  
Atkvæðagreiðsla um skýrslur. Skýrslur voru 
allar bornar upp í einu og samþykktar 
einróma. 
  
6. Kosning forseta 2010-2012  
Ingunn Ásdís Sigurðardóttir, 
Skagafjarðarklúbbi. 
  
Framboð varðandi eftirfarandi liði 7-10 
birtust í Fregnum, aprílblaði 2009, og 
var sjálfkjörið í þau öll. 

7. Stjórnarkjör 

8. Kosning sendifulltrúa og 
varasendifulltrúa 2009-2011 

9. Kosning fastanefnda og 
verkefnastjóra 2009-2011. 

10. Kosning í önnur embætti 
2009-2011 
  
11. Tillögur og áætlanir 
Engar tillögur um laga- og reglugerða-
breytingar höfðu borist. 
  
12. Mál sem stjórnin leggur fram 
a. Fjárhagsáætlun, árgjald og inntökugjald. 
Elsa Hákonardóttir, gjaldkeri, Mosfells-
sveitarklúbbi. 
Hagnaður var á síðasta rekstrarári en eins 
og fyrr er getið er gert ráð fyrir um 20.000 
kr. tapi 2009-2010. Stjórn leggur til, skv. 
fyrirliggjandi fjárhagsáætlun, að félags-
gjöld verði hækkuð um 900 kr. á hverju 
systur á ársgrundvelli. Hafa ber í huga 
að evran er í dag mun hærri heldur en 
þegar fjárhags-áætlun var gerð sem þýðir 
meira tap. 

Umræður og atkvæðagreiðsla 
Margrét Rögnvaldsdóttir lagði fram tillögu 
frá Reykjavíkurklúbbi um að hækka félags-
gjöld um kr. 1.000 í stað kr. 900 þannig að 
ekki verði tap á fjárhagsáætlun. Tillagan 
var samþykkt. 
  
Margrét Rögnvaldsdóttir lagði fram tillögu 
frá Reykjavíkurklúbbi um að félagsgjald 
nýrra systra verði kr. 10.500 í stað kr. 10.200. 
Sú tillaga var einnig samþykkt. 
  
Ásta Eggertsdóttir, Hóla- og Fellaklúbbi, 
lagði fram tillögu um eingreiðslu að 
upphæð kr. 2.000 á hverja systur en að 
félagsgjald yrði óbreytt. Tillagan var 
felld. 
  
Fjárhagsáætlun með áorðnum breyt-
ingum var samþykkt með öllum greiddum 
atkvæðum. 
  
b.   Aðrar tillögur, umræður og atkvæða-
greiðsla. 
Miklar umræður spunnust um útgáfu 
Fregna og prentun nafnalistans. Í kjölfarið 
bárust tvær tillögur. Sú fyrri var frá Sigríði 
Ágústsdóttur, Akureyrarklúbbi, og var 
svohljóðandi: Vegna sérstakra aðstæðna 
legg ég til að nafnalistinn verði ekki gefinn 
út í bók næsta haust fyrir 2009. Endur-
skoðað á Landssambandsfundi 2010. 
Tillagan var samþykkt. 

Sú seinni var hugmynd (tillaga) frá stjórn 
um að sleppa prentun Fregna í eitt skipti 
en við það sparast um kr. 300.000. Blaðið 
yrði engu að síður gefið út og birt á netinu. 
Tillagan var samþykkt. 
  
13. Mál sem borist hafa. 
Umræður og atkvæðagreiðsla. 
Engin mál höfðu borist. 
  
14. Ákvörðun tekin um næsta Lands-
sambandsfund 
Varaformaður Húsavíkurklúbbs, Svandís 
Sverrisdóttir, tók til máls og bauð systrum 
til Landssambandsfundar á Húsavík að ári 
23. til 25. apríl 2010. 
  
15. Önnur mál 
Guðrún Erla, forseti, ræddi um minning-
arkortin sem ákveðið var á síðasta Lands-
sambandsfundi að gefa út. Sigríður Líba, 
Reykjavíkurklúbbi, hefur nú hannað kort. 
Fyrsta hugmynd var að hafa kortin til sölu 
á netinu.  Fallið var frá þeirri hugmynd og 
ákveðið að hver klúbbur tæki 30 kort til 
sölu og að ein systir yrði ábyrg fyrir sölu 

kortanna í hverjum klúbbi. Kortin kosta að 
lágmarki kr. 1.000 og mun ágóðinn renna 
í Verkefnasjóð. 
  
Sigríður Ágústsdóttir, Akureyrarklúbbi, 
minnti á sunnudagsgöngu á vegum styrkt-
arfélagsins „Göngum saman” til styrktar 
rannsóknum á brjóstakrabbameini. 
  
Ásgerður Kjartansdóttir, Reykjavíkurklúbbi, 
svaraði fyrirspurn um blóm á forsíðu 
vefsins. Blómið er holtasóley sem kosið 
var þjóðarblóm Íslendinga 2004. 
  
Sigríður Þórarinsdóttir, Snæfellsnessklúbbi, 
sagði frá verkefni klúbbsins sem tengist 
vatnsverkefninu en það er að gefa tunnur 
með krana til leikskóla. Hugmyndin með 
tunnunum er að börnin safni vatni í þær 
og noti til þess að drullumalla. 
Guðrún Erla, forseti, vakti athygli á að 
Hafnarfjarðar- og Garðabæjarklúbbur væri 
farinn af stað með vatnsverkefni í Benin 
í Afríku. Hún kallaði síðan upp embætt-
ismenn sem láta af starfi í haust og kvaddi 
þá með bókagjöf. 
  
16. Erindi: María J. Gunnarsdóttir, starfs-
maður hjá Samorku 
Vatnið og við  - vatn - undirstaða lífs og 
velferðar 
  
María skipti umfjölluninni í 5 meginflokka:  
1.Vatnslindin og vatnsvernd, 2. Kröfur til 
heilnæmis, 3. Faraldrar af völdum vatns, 
4. Nútímavatnsveitur og 5. Vatnsveitur 
í þróunarríkjum og þúsaldarmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna. 
Við þurfum 1,2 lítrar á dag af vatni til 
drykkjar til að halda lífi og 20 lítra á dag 
til neyslu og annarrar notkunar. Íslendingar 
nota 230 lítra á dag að meðaltali sem er 
hátt hlutfall miðað við margar aðrar þjóðir 
sem hafa gert ýmislegt til að spara. María 
fór í hringrás vatnsins og vakti athygli á því 
að innan við 1% af vatni jarðar er grunnvatn 
en mest af því er bundið sem saltvatn og 
annað vatn er bundið í jöklum. Við erum ein 
vatnsríkasta þjóð í heimi. Mest af vatninu er 
á gosbeltinu en jarðlög þar eru mjög opin 
og því opin fyrir mengun. Verndun vatns 
í jarðlögum er því nauðsynleg. Bannað 
er að menga vatn og nauðsynlegt er að 
koma í veg fyrir að vatnsverndarsvæði 
séu tekin til byggingaframkvæmda. Mikil 
ásókn hefur verið á svæðin í útþennslu 
undanfarinna ára. 
María sagði frá faröldrum sem geisuðu 
í Evrópu fyrir um 100 árum af völdum 
mengaðs vatns eins og kóleru og 

Fregnir

15Soroptimistasamband Íslands   



16 Soroptimistasamband Íslands   

Fregnir

taugaveiki. Þróunarlöndin eru enn í dag 
að glíma við þessa sjúkdóma. Í dag er 
skimað fyrir sjúkdómsvaldandi bakteríum 
og frumdýrum hjá þróaðri þjóðum svo og 
eiturefnum sem hafa áhrif á bragðgæði 
vatnsins. 

María sagði frá fyrstu vatnsveitum á Íslandi 
og hvernig vatnsveitur eru í dag. Greitt er 
fyrir vatnsnotkun með fasteignagjöldum í 
flestum tilfellum. 
  
Víða í heiminum er gæðum misskipt 
hvað varðar vatn. Fátækt helst í hendur 
við ónógan aðgang að vatnsbólum og 
frárennsli ófullnægjandi. María lagði 
áherslu á að vatns- og fráveitumál væru 
heilbrigðismál og það væru mannrétt-
indi að hafa aðgang að nægu og öruggu 
neysluvatni á viðráðanlegu verði. 
  
Fundarstjóri stjórnaði fyrirspurnum 
Laufey B. Hannesdóttir, Hóla- og Fella-

klúbbi, spurði Maríu hvort hún hefði heyrt 
um möguleika á að leggja pípu frá Íslandi 
til útlanda með hreinu vatni. María hafði 
ekki heyrt um það. 
  
Dagrún Þórðardóttir, Hóla- og Fellaklúbbi, 
vildi vita hvort hætta væri á mengun í 
gömlum húsum. 

María sagði að það skipti máli hvernig 
vatnslagnir væru hannaðar í hús. Ef dauðir 
endar mynduðust þá gætu þar safnast 
saman óhreinindi. Á Keflavíkurflugvelli 
kom t.d. upp blýmengun í vatnslögnum. 
  
Ella Kolbrún Kristinsdóttir, Hafnarfjarðar- 
og Garðbæjarklúbbi, spurði hvort að 
barnaveiki hér á landi tengdist vatns-
mengun. María sagði að þetta hefði ekki 
verið rannsakað hér á landi en í Bretlandi 
hefur það sýnt sig að almennt heilbrigði 
hefur aukist eftir að vatns- og frárennsl-
ismál voru komin í gott horf. 

  Guðrún þakkaði Maríu fyrir erindið, minnti 
á tengsl þess við vatnsverkefni SI/E og 
leysti hana út með bókargjöf. 
  
17. Fundarslit. 
Guðrún þakkaði Mjöll fyrir skelegga 
fundarstjórn og gaf henni bók. Fundarrit-
urum var einnig þakkað fyrir vel unnin störf 
með bókargjöf. 
  
Formaður Reykjavíkurklúbbs, Guðrún 
Helga Gylfadóttir, kynnti myndband 
vegna 50 ára afmælis Reykjavíkurklúbbs 
en Helga Óladóttir í Reykjavíkurklúbbi 
útbjó myndbandið. 
  
Guðrún Erla þakkaði fyrir fundinn og 
sleit þar með 36. Landssambandsfundi, 
kl 16:12. 
  
Fundarritarar frá Bakka- og Seljaklúbbi: 
Rannveig Thoroddsen og Sigríður 
Sveinsdóttir 

Húsráð og hagsýni...

Jæja kæru systur. Þá haustar að á norður-
slóðum einn ganginn enn með tilheyrandi 
haustkvefi og kuldahrolli, svo ekki sé nú 
minnst á húsdýraflensur sem voma yfir. 
Haustið er þó fyrst og fremst tími uppskeru, 
fyrr á tímum kepptust menn við að safna  
forða til vetrarins, tínd voru fjallagrös og ber, 
teknar upp kartöflur og rófur að ógleymdri 
sláturtíð.  Þó tímarnir séu nú breyttir og 
mannsskepnan hér á norðurslóðum komin 
óþarflega langt frá upprunanum eymir þó 
enn efir af þessari söfnunarkennd sem lýsir 
sé einkum í því að maður verður alveg 
friðlaus þegar hausta fer, hlustar sperrtum 
eyrum á fréttir af berjasprettu og finnur til 
sannrar sigurgleði þegar kíkt er undir fyrsta 
kartöflugrasið. 
Ég er ein af þeim sem fyllist eldmóði á 
haustin og tek til við að sanka að mér öllu 
ætilegu sem ég kem höndum yfir, eins og 
aldrei muni vora á ný.
En ég stríði við geymsluörðugleika og 
hugsa nútíma hönnun oft þegjandi þörfina 
vegna þess að það er ekki köld geymsla 
í mínu húsi.  Af þeim sökum þarf ég að fá 

geymslu fyrir kartöflurnar 
þar sem ekki er hægt að 
nálgast þær fyrirvaralaust.  
Það var eitt sinn þegar ég 
ætlaði að grípa kartöflur í 
matinn og greip í tómt að 
mér datt í hug ráð.  Haustið 
eftir prófaði ég ráðið sem 
reyndist vera alger snilld 
og þess vegna ætla ég að 
deila því með ykkur.
Svona er farið að:  Sorterið 
smælkið úr kartöflunum, þvoið 
vel, setjið hæfilega skammta í plastpoka  
og frystið.  Þegar kemur að því að nota 
kartöflurnar er mjög mikilvægt að setja þær 
frosnar í sjóðandi vatn (mér finnst gott að 
salta lítillega) og kartöflurnar smakkast eins 
og nýuppteknar og ekki spillir að þarna 
notum við minnstu kartöflurnar sem gjarnan 
fara til spillis.  Þá eru það berin sem gleðja 
jafnt augað sem bragðlaukana svo ekki sé 
minnst á hollustuna.  Þær sem eiga þess 
kost að komast í berjamó ættu að nota 
hvert tækifæri sem gefst til að safna þessu 

góðgæti stútfullu af andox-
unarefnum sem er eitthvað 
sem er nýlega búið að finna 
upp að sé meinhollt fyrir 
mannskepnuna. Þetta 
kallaðist nú bara vítamín í 
minni sveit.  Þegar komið 
er heim úr berjamónum og 
maður sér ekki fram á að 
torga fengnum er upplagt 
að frysta berin og geyma 

þannig og því fljótari sem þau 
eru að frjósa því betra. Aðferðin 

sem ég nota er að setja bökunarpappír 
á bakka sem kemst í frystinn, láta síðan 
berin í einfalt lag á pappírinn (ekki sykur) 
og inn í frost. Þannig frjósa berin á smá 
stundu og þá er bara að hella berjunum 
í gott frystibox og skelli því í frostið og 
halda þannig áfram koll af kolli þar til allt 
er komið í boxið nú eru berin laus í sundur 
og þá er þægilegt að krækja sér í nokkur 
ber til að gæða sér á.  

Með ósk um fengsælt haust, Kristjana.



17

Fregnir
Soroptimistasamband Íslands   

Fréttir úr ýmsum áttum

Klúbbsystrum á Austurlandi fjölgar

17

Fregnir
Soroptimistasamband Íslands   

Ný systir, Sigþrúður Sigurðardóttir, kennari var tekin inn í 
Soroptimistaklúbb Austurlands á fyrsta fundi klúbbsins eftir 
sumarfrí sem haldinn var á Borgarfirði eystra þann 2. september 
sl. Eru félagar í klúbbnum nú 29. Fundurinn var haldinn í 
vistlegum sal gistihússins Álfheima sem opnað var í sumar en 
einn af eigendum þess er, “systir okkar”, Jóhanna Borgfjörð. 
Allt frá því að klúbburinn var stofnaður á Borgarfirði haustið 

2003 hafa klúbbsystur þar haft umsjón með einum fundi á ári. 
Það er okkur systrum alltaf jafn mikil upplifun að heimsækja 
Borgarfjörð þar sem gestrisni er í miklum hávegum höfð og 
svignuðu borð að vanda undan kræsingum sem flestar voru 
ættaðar úr hafinu. Í bónus var svo sú stórbrotna náttúrufegurð 
sem staðurinn hefur upp á að bjóða.                         

AÞ  Myndir: Rúna Dóra

Nýir klúbbar

20. júní 2009 Follo, Noregi
29. ágúst 2009 Speyer, Þýskalandi
5. september 2009 Ancient Plovdiv, Búlgaríu
5. september 2009 Venlo Fossa Eugeniana, Hollandi
    Stofnskrána afhendir Hrafnhildur B. Sigurðardóttir, sendifulltrúi, Seltjarnarnessklúbbi.
5. september 2009 Treviglio-Pianura Bergamasca, Ítalíu
12. september 2009 Fenerive-Est, Madagaskar
12. september 2009 Würgau-Fränkische Schweiz, Þýskalandi
19. september 2009 Cotonou-Sika Or, Benin
19. september 2009 Lansingerland, Hollandi
21. september 2009 Teramo, Ítalíu
26. september 2009 Romerike-Lillestrom, Noregi
26. september 2009 Siegen, Þýskalandi
10. október 2009 Suðurland, Íslandi
    Stofnskrána afhendir Karin Guttormsen, sendifulltrúi, frá Noregi
10. október 2009 Salzburg Nova, Austurríki
10. október 2009 Enschede Dunya, Hollandi

Ýmislegt
19. september 2009  Haustfundur og 50 ára afmælishátíð Reykjavíkurklúbbs, Reykjavík
10. október 2009 Stofnhátíð Soroptimistaklúbbs Suðurlands
10. desember 2009  Alþjóðlegur mannréttindagur – Ákall forseta Alþjóðasambandsins
11. – 13. júní 2010 Norrænir vinadagar, Bergen, Noregi

Guðbjörg formaður nælir merki Soroptimista í barm Sigþrúðar. Ólafía þórunn Stefánsdóttir kynnir nýja systur fyrir klúbbfélögum.



18 Soroptimistasamband Íslands   

Fregnir

Svipmyndir frá Landssambandsfundi

Góð fundarsókn og líflegar og 
málefnalegar umræður settu svip sinn 
á Landssambandsfund Soroptimista 
sem haldinn var í Reykjavík dagana 
8. og 9. maí í vor. 

Myndir segja meira en mörg orð og 
á þessi opna, systur góðar, að gefa 
ykkur svolitla innsýn í hvað þar fór 
fram. Fundurinn var haldinn  á vegum 
Soroptímistaklúbbs Reykjavíkur og 
hófst með móttöku hjá borgarstjóra. 
Að henni lokinni skoðuðu fundarkonur 
Alþingisgarðinn og Fógetagarðinn með 
leiðsögn. Það voru hressar konur sem 
mættu á Hilton Hótelið og hófu fundar-
störf að morgni þess 9. og  hressileik-
anum var haldið við með styrkjandi og 
liðkandi leikfimisæfingum sem skotið var 
inn á milli dagskrárliða fundarins. Enda 
kom í ljós þegar að hátíðardagskránni 
kom um kvöldið að heilmikil orka var 
enn til ráðstöfunnar. 

Á bak við myndavélina var Margrét 
Helgadóttir og kann ritnefndin henni 
bestu þakkir fyrir lán á myndum. 
Myndirnar í garðaskoðunInni tók Egill 
Mack. 
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Svipmyndir frá Landssambandsfundi
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Vonin - kvæði

Var nokkuð svo fagurt og fullkomið gert

að fagrir draumar ei betur skarta?

Er nokkuð á jörðu jafn nauðsynlegt

sem neisti af von í mannlegu hjarta?

Von, þú hin gjöfula lifandi lind,

leiftrandi snör þú kvikar og bráir,

þú gefur lífinu liti og mynd,

án litrófs þíns væru dagarnir gráir.

   (Júlí 1958) 

Ásdís Jóhannsdóttir fæddist árið 1933 á Kirkjubóli í Fáskrúðsfirði.  Hún nam efnafræði í Þýskalandi 
og dó árið 1959, aðeins 26 ára gömul.  Árið 2002 gaf Félag ljóðaunnenda á Austurlandi út bókina 
,,Vængjaþytur vorsins” með ljóðum eftir Ásdísi.
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Húsavíkurferð

Flott ljós!  Skyldi innihaldið  úr þessum þurrkuðu skinnskjóðum hafa verið 
snætt upp úr súru á einhverju þorrablótinu?

 Skemmtinefndin , Skagfirðingar og fl. Sestar að kvöldverðarborði.  

Var nokkuð búið að syngja “Blíðasti blær”? Tvöfalt systraknús . Arndís Á. Austurlandi og Harpa Þ. Húsavík 
og nágr.  Hólmgrímsdætur.

Það var bjart yfir konunum, sem um tólfleytið laugardaginn 29. ágúst  sl. tíndust inn í matsalinn í 
Hafralækjarskóla í Aðaldal. Glaðlegar kveðjur hljómuðu, handaböndin og faðmlögin voru þétt og 
hlý.  Þarna voru systur á ferð. 

Fjórir Soroptimistaklúbbar: Akureyrar, Austurlands, Húsavíkur 
og nágrennis og Skagafjarðar, komu þarna saman á árvissan 
sameiginlegan fund.  Gestgjafarnir í þetta sinn voru  Húsvíkingar 
og nærsveitungar.  Í Aðaldalnum var systrunum boðið til hádeg-
isverðar og blönduðu klúbbarnir sér á borðin því að sjálfsögðu 
skyldi nú blandað geði.  Sigrún formaður Húsavíkurklúbbs afhenti 
síðan öllum slaufur til að næla í barminn og fékk hver klúbbur 
sinn lit.  Eftir að hafa notið veitinganna, endurnýjað gömul kynni 
og stofnað til nýrra var haldið til Húsavíkur.
Þar sem veðrið var ekki hið ákjósanlegasta til útivistar var boðið 
til dagskrár innandyra í þetta sinn. Fyrsti viðkomustaður var safn 
sem er víst talið eitt af tólf sérstæðustu söfnum í veröldinni en 
það er Reðursafn Íslands. Þar tók safnstjóri á móti okkur og sýndi 
og fræddi okkur um safnið. Því næst var haldið í sal Verkalýðs-
félagsins og að sjálfsögðu biðu okkar þar meiri veitingar. Þar 
var haldið áfram að spjalla og síðan voru haldin tvö fræðslu-
erindi, annars vegar um hreyfingu og mataræði og hins vegar 
um nudd, orkusteina og ilmkjarnaolíur. Það voru dætur systra 
úr Húsavíkurklúbbi sem fluttu þarna skemmtileg og fróðleg 
erindi. Eftir að hafa þarna notið andlegs og líkamlegs fóðurs var 
gefin  “puntustund” og frjáls tími fram að  kvöldverði. Í sal í húsi 
björgunarsveitarinnar beið okkar svo dýrindis kvöldverður og 
flott skemmtiatriði. Áfram var blandað geði og hlegið og sungið 
fram eftir kvöldi. Það má teljast öruggt að það skorti ekkert á 
endorfínflæðið þetta kvöldið. Smá saman þynntist svo hópur-
inn, sumar systur áttu langa leið fyrir höndum áður en háttum 
yrði náð, aðrar gistu í bænum eða nágrenninu. Lítill hópur leit 
við á “Bauknum “ og söng aðeins áfram fyrir gesti þar,nsvona 
rétt aðeins til að athuga hvernig “Blíðasti blær “ hljómaði þar. 
Síðan var haldið í háttinn eftir vel heppnaðan dag.   
Bestu þakkir til systranna á Húsavík og í nágrenni fyrir móttökurnar.

Arndís Á Hólmgrímsdóttir. 

Ljósmyndari: Sigrún Halldóra Arngrímsdóttir.
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Verkefnið
Verkefnið í Sierra Leone er fjögurra ára 
verkefni Alþjóðasamtaka Soroptimista  
og nefnist A Family and a Future. Það 
er unnið í samstarfi við bresk samtök  
Hope and Homes for children. Ástæðan 
fyrir því að þessir aðilar voru valdir sem 
samstarfsaðilar er að þau eru þekkt og 
hafa unnið á mörgum stöðum í heiminum 
með munaðarlaus og yfirgefin börn. Lagt 
er til grundvallar verkefninu sú hugsun að 
sérhvert barn eigi það skilið að alast upp 

hjá kærleiksríkri fjölskyldu svo það fái notið 
hæfileika sinna. Sierra Leone er landssvæði 
á vesturströnd Afríku og talið eitt fátæk-
asta land í heimi. Það er að ná sér eftir 10 
ára borgarastyrjöld og meðalaldur kvenna 
er 42 ár. Talið er að þriðja til fjórða hvert 
mannsbarn nái ekki fimm ára aldri.

Verkefnið snýst í aðalatriðum um þetta:
* að koma í veg fyrir að fjölskyldur sundr-

ist vegna fátæktar, veikinda eða dauða 
annars eða beggja foreldra.

* að hjálpa ungum götubörnum sem eru 
í hættu vegna hvers konar misnotkunar 
og ekki síst að hjálpa þeim að komast 
heim.

* að leiðbeina ungum einstæðum mæðrum 
sem í sumum tilvikum hafa verið reknar 
að heiman vegna óskilgetinna barna 
sinna.

Verkefnið er unnið í góðum tengslum við 
hjálparsamtök í Sierra Leone sem kallast 
HANCI-SL (help a needy child in Sierra 
Leone). Hjálparliðarnir sem vinna að 
framgangi verkefnisins eru innfæddir og 
þekkja vel aðstæður í Sierra Leone. Þannig 
hefur verið unnt að byggja upp traust auk 
þess sem vonir standa til þess að verkefnið 
geti þróast og haldið áfram þegar starfi 
Soroptimista lýkur eftir tvö ár.

Ferðin til Sierra Leone
Í byrjun febrúar fóru átta Soroptimistar 
(tvær frá hverju heimshlutasambandi) á 
eigin vegum til Sierra Leone til að fylgjast 
með framvindu verkefnisins og kanna hvort 
fjármunir Soroptimista skiluðu sér. Meðal 
þeirra var Hanne Jensbo frá Danmörku,  
núverandi forseti Alþjóðasambands-
ins. Ferðin var langt umfram væntingar 
systra og er hægt að lesa lýsingar þeirra af 
ferðinni inn á vef Project Sierra.org í máli og 
myndum auk þess að hægt er að spila stutt 

hrífandi myndskeið og hlusta á frásögn 
ungra kvenna sem hafa fengið hjálp sem 
þær kunna að meta. Ég hvet systur til að 
skoða vefinn og myndskeiðið og munum 
að eitt af markmiðum Soroptimista er að 
vinna að bættri stöðu kvenna.  Á vefnum er 
hægt að sjá hin ýmsu verkefni sem unnið 
er að innan klúbbanna úti í heimi svo sem 
fallhlífarstökk, maraþongöngur, flóamark-
aðir, boðhlaup o.fl.

Nýjar fréttir frá Sierra Leone
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Svo skemmtilega vildi til að einn af 
HANCI hjálparliðunum, John, eignað-
ist litla stúlku á meðan á dvöl systra 
stóð og hlaut hún nafnið Hannah í 
höfuðið á Hanne Jensbo og til heiðurs 
hinum systrunum því eins og John 
segir „Fólk eins og þið sem komið 
hálfan hnöttinn til að hjálpa fólki í neyð 
gleymist ekki og litla Hannah mun 
heyra sögu ykkar.“. Alls staðar sem 
systur komu var tekið á móti þeim með 
dansi, söng og brosi á vör. Þær hittu 
ungar konur og fengu að sjá þær í 
aðstæðum sínum og skynjuðu gleðina 
og þakklætið yfir því sem verkefnið 
hafði skilað þeim.

Þess má geta að Hanne Jensbo kemur 
hingað í október á stofnfund Sorop-
timistaklúbbs Suðurlands.

 

Árangur
Árangur verkefnisins er miðað við 
ágúst 2009.  

* 129 ungar mæður sjá nú um börn sín 
án stuðnings og hafa lokið námi

* 200 fjölskyldum hefur verið hjálpað 
frá mjög erfiðum aðstæðum og öll 
börn þeirra ganga nú í skóla

* 75 fjölskyldur eru nú algerlega færar 
um að framfleyta sér til framtíðar.

* 48 börn sem höfðust við á götum í 
Freetown (höfuðborg Sierra Leone) 
hafa verið sameinuð fjölskyldum 
sínum og ganga nú í skóla.   

* Öflugt ungbarnaeftirlit er farið að 
skila sér þannig að börnum sem 
þurfa bráða læknishjálp hefur 
fækkað til muna. 

* Með fræðslu hefur verið reynt að 
afmá þann blett sem hvílir á ungum 
mæðrum gagnvart fjölskyldu sem 
hefur vísað þeim á brott, en það 
er markmið Soroptimista að hjálpa 
þeim að sameinast fjölskyldu sinni 
á ný. 

Í dag hafa safnast 356.225 þúsund 
pund á þessum tveimur árum sem 
liðin eru frá því að verkefnið hófst. 
Fyrir 150 evrur er hægt að kaupa mat 
fyrir tvær fjölskyldur í einn mánuð. 
Fyrir 300 evrur er hægt að borga fyrir 
skólabarn í eitt ár, föt og annað sem 
þarf til skólans.

Við völdum að vera með gjafakort til 
fjáröflunar eins og gert er Danmörku 
og Noregi.

Það var mjög ánægjulegt fyrir mig 
sem fóstra verkefnisins Sierra Leone 
að koma til klúbbanna út um allt land 
með kortin og kynna verkefnið og ekki 
síst kynnast ykkur og vil ég þakka ykkur 
öllum dásamlegar móttökur og hve 
vel þið tókuð verkefninu.  

Kristín Norðfjörð

 

.   
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- Lifið heil

www.lyfja.is

Reglulegt eftirlit er mikilvægt. Það á ekki síst 
við um heilsuna. Þess vegna býður Lyfja upp á 
eftirfarandi  heilsufarsmælingar. Við mælum:

• Blóðþrýsting
• Blóðfitu og blóðsykur
• Blóðrauða (hemóglóbín)
• Beinþéttni
• Öndun og kolmónoxíð í útöndun

Hjúkrunarþjónusta Lyfju veitir auk þess 
sérhæfðari þjónustu við notendur stóma- og 
stoðvöru.

Kynntu þér málin í Lyfju Lágmúla og Smáratorgi. 
Við erum þér ávallt innan handar.

mál er að mæla
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