FREGNIR
35. ÁRG. DESEMBER 2009 NR. 90
SOROPTIMISTASAMBAND ÍSLANDS

1

Efnisyfirlit

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.
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Forsíðan

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.

Þema blaðsins er að þessu sinni verkefnasviðið mannréttindi og staða
konunnar.

Að veita þjónustu í heimabyggð, heimalandi
og á alþjóðavettvangi.
Að taka virkan þátt í ákvarðanatöku hvarvetna
í þjóðfélaginu.

Ritnefnd Fregna sendir hugheilar jólakveðjur til
allra Soroptimistasystra með von um friðsælt og
farsælt komandi ár.
María Ósk Kristmundsdóttir
Arndís Þorvaldsdóttir
Arndís Hólmgrímsdóttir
Áslaug Sigurgestsdóttir
Kristjana Björnsdóttir
Rannveig Árnadóttir

Skilafrestur í næsta blað er til 1. mars 2010.
Við auglýsum sérstaklega eftir efni sem varðar
verkefnasviðið mennta- og menningarmál.
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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Markmið Soroptimista

Soroptimistar skulu beita sér fyrir:
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Soroptimistasamband Íslands

Heimsdaman sem prýðir forsíðuna er Ingibjörg Skaftadóttir. Hún fæddist 13.
desember 1867 og voru foreldrar hennar Sigríður Þorsteinsdóttir og Skafti
Jósefsson, ritstjóri Austra á Seyðisfirði. Árið 1895 hóf Ingibjörg að gefa út
kvennablaðið Framsókn á Seyðisfirði ásamt móður sinni og var það fyrsta
kvennablaðið sem gefið var út á Íslandi. Kom fyrsta tölublaðið fyrir sjónir
lesenda þann 8. janúar 1895.
Þær mæðgur voru vel menntaðar þegar litið er til kvenna á þeim tíma, höfðu
báðar dvalið erlendis og m.a. numið útsaum og hljóðfæraslátt. Áhuga sinn
og þekkingu á þjóðmálum og pólitík höfðu þær hins vegar aflað sér með
sjálfsnámi og samskiptum við karla sem stóðu framarlega í þeim málum.
Í forsíðugrein fyrsta blaðs Framsóknar segir m.a: „Framsókn vill leitast við
að styðja lítilmagnann, rétta hlut þeirra sem ofurliði eru bornir, hvetja hina
óframfærnu til einurðar, ryðja braut kúguðum en frjálsbornum anda fram til
starfs og menningar. Í stuttu máli: Aðaltilgangur Framsóknar er sá að hlynna
að menntun og sjálfstæði íslenskra kvenna, og að undirbúa þær til að girnast
og nota þau réttindi er aldirnar kunna þeim að geyma.“.
Framsókn kom út til ársins 1901 og voru gefin út 12. tbl. ár hvert og var
árgjaldið 1 króna. Efni blaðsins voru greinar sem vörðuðu málefni kvenna
og voru menntamál og skrif um bætt félagsleg réttindi þeim til handa oft í
brennidepli. Þá birti Framsókn stundum fréttir af kvennabaráttunni erlendis
og einnig ljóð og smásögur sem voru flestar þýddar. Efni blaðsins var þó alltaf
meira og minna skrifað af þeim mæðgum. Ingibjörg mun eitthvað hafa fengist
við skáldskap og liggur eftir hana ein smásaga, „Kaupstaðaferðin“.
Ingibjörg og Sigríður gáfu blaðið út til ársins 1901 en seldu það þá til
Reykjavíkur. Ekkert varð þó af frekarari útgáfu þess þar.
Þær mæðgur áttu áfram heima á Seyðisfirði og urðu þar litríkar persónur
í borgarastétt sem dafnaði vel í hinum unga höfuðstað Austurlands, þar
sem straumar og stefnur erlendis frá settu sinn svip á mannlífið. Ingibjörg
átti frá unglingsaldri við geðræn veikindi að stríða og áttu þau örugglega
sinn þátt í að hún giftist hvorki né eignaðist börn. Hún hélt þó virðingu
samborgaranna og fékkst við að segja börnum til þegar heilsan leyfði. Hún
andaðist á Seyðisfirði 2. ágúst 1945.
AÞ

Fregnir er fréttablað Soroptimistasambands Íslands
Heimasíða: www.soroptimist.is
Netfang stjórnar: stjorn@soroptimist.is
Umbrot: Ingunn Þráinsdóttir, FÍT
Prentvinnsla: Héraðsprent, Egilsstöðum

Forsetasíða

Kæru systur!
Haustið hefur verið viðburðaríkt hjá okkur
íslenskum Soroptimistum. Glæsileg afmælishátíð Reykjavíkurklúbbs og útgáfa bókarinnar ,,Samtaka systur” var vissulega mikill
atburður og þeim sem að stóðu til mikils
sóma.
Þá var stofnun Soroptimistaklúbbs Suðurlands
mikið ánægjuefni, 24 nýjar systur bættust í
hóp íslenskra Soroptimista og bjóðum við
þær hjartanlega velkomnar, óskum þeim alls
hins besta og vonum að klúbburinn verði
þeim og mörgum öðrum til heilla.
Hildi Hálfdanardóttur guðmóður hins nýja
klúbbs þökkum við öflugt og óeigingjarnt
starf við undirbúning að stofnun klúbbsins.
Karen Guttormsen sendifulltrúi frá Noregi
kom og afhenti stofnskrána og Hanne Jensbo
forseti Alþjóðasambands Soroptimista gerði
okkur þann heiður að vera viðstödd vígsluna.
Hanne og Karin skoðuðu Krýsuvíkurheimilið
og hjúkrunarheimilið Sunnuhlíð en eins og
við vitum hafa íslenskir Soroptimistar styrkt
bæði heimilin ríkulega.

Nú hef ég verið forseti Soroptimistasambandsins í rúmt ár og langar mig að segja
ykkur kæru systur hve þessi tími hefur verið
mér lærdómsríkur og mikils virði. Fúslega
viðurkenni ég að stundum hefur starfið verið
afar krefjandi en einnig þroskandi reynsla.
Ég hef kynnst svo mörgum góðum konum
og ýmsum sem ég þekkti hef ég kynnst enn
betur. Ég hef fengið að kynnast starfi klúbbanna, séð hve mikið konur leggja oft á sig til
þess að gera starfið skemmtilegra og vinna
öðrum til góðs. Kærleikur og hlýja systra í
garð hverrar annarrar og virðing fyrir starfi
Soroptimista hefur mætt mér hvarvetna.
Í síðustu viku sótti ég tónleika hjá Vinum
Indlands. Þar var hópur Soroptimista sem
stutt hafa börn á Indlandi. Okkur var tjáð að
eitt slíkt tónlistarkvöld, þar sem listamenn
gefa vinnu sína og áheyrendur styðja með
komu sinni, getur hjálpað 600 börnum í eitt
ár til skólagöngu og betra lífs. Maður hlýtur
að fyllast þakklæti.
Systur á Norður- og Austurlandi hafa tekið
að sér að fjármagna vatnsdælur í þorpinu
Yomidji á Fílabeinsströndinni. Hafnarfjarðar-

og Garðabæjarklúbbur eru að láta byggja
hreinlætisaðstöðu í Benin í Afríku og nú hafa
9 klúbbar tilkynnt þátttöku sína í að koma upp
hreinlætisaðstöðu við barnaskólann í Kollo í
Afríku. Reiknum við með að senda peninga
fyrir því verkefni 1. desember 2009.
Sendi ég ykkur bestu þakkir fyrir þátttöku í
vatnsverkefni Evrópusambandsins ,,Soroptimist go for Water”.
Nýlega fékk ég bréf frá Marie Jeanne BosiaBerberat fyrrum Evrópu- og Alþjóðasambandsforseta en hún hefur áhuga á því að
gefa út geisladisk með Soroptimistasinfóníunni eftir Dottie Kissinger, en Dottie var eitt
sinn Alþjóðasambandsforseti Soroptimista.
Marie Jeanne vill halda við tónlistartengdri
sögu Soroptimista og biður hún um ábendingar, ef einhver Soroptimisti hefur samið
tónlist, sem heima ætti á þessum diski.
Fyrir hönd stjórnar Soroptimistasambandsins
óska ég ykkur kæru systur og fjölskyldum ykkar
gleðilegrar jólahátíðar, gæfuríks komandi árs
og þakka af alhug samstarfið á liðnu ári.
Guðrún Erla Björgvinsdóttir

Samtaka systur
Í tilefni 50 ára afmælis Soroptimistaklúbbs Reykjavíkur var saga klúbbsins
skráð en sú saga er einnig saga samtakanna á Íslandi frá upphafi.
Fyrsta verkefni Soroptimistaklúbbs Reykjavíkur var að styrkja drengina á Breiðuvík og
sagt er frá þyrluferð með jólasendingu til
Breiðuvíkur. Af mörgum öðrum verkefnum
má nefna aðstoð erlendra Soroptimista
vegna Vestmannaeyjagossins og sagt er
frá sameiginlegum verkefnum.
Samtaka systur er fyrst og fremst kvenna-

saga. Hún lýsir hljóðlátu hjálparstarfi
kvenna sem vildu heldur láta verkin tala
en að tala um verkin. Bókin á því erindi
við alla Soroptimista og alla þá sem vilja
kynna sér kvennasögu sem lítil athygli hefur
beinst að hingað til. Bókin er um 150 síður,
mikið myndskreytt og bæði fróðleg og
þrælskemmtileg aflestrar að sögn gagnrýnenda. Stórhuga Reykjavíkursystur bjóða
nú ritið góða á 50 ára afmælisverði til
Soroptimistasystra á aðeins 2.500 krónur.
Allur ágóði mun renna til afmælisverkefnis

klúbbsins “Minn
styrkur” sem er
sumarnámskeið
einhverfra barna
og unglinga.
Samtaka systur verður einnig til sölu í
bókaversluninni Iðu, Lækjargötu en kostar
þar 3.000 krónur.
Pantanir óskast sendar til
gudrunhk@simnet.is.

Soroptimistasamband Íslands
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Jólahugvekja
Aðventan er sá tími ársins, sem sveipaður er von og eftirvæntingu
og vekur í hjörtum okkar tilhlökkun og gleði. Birta og ylur jólanna
sem senn koma brýtur upp hinn dimma og kalda skammdegistíma er nú ríkir. Gamla íslenska orðið er jólafasta, en á föstu
var hugað að því að undirbúa líkama og sál undir að geta tekið
á móti helgi trúarhátíðarinnar, hvort heldur voru jól eða páskar.
Þessar fjórar vikur sem aðventan spannar, eru því vel fallnar til að
skapa þá hljóðu eftirvæntingu sem er óhjákvæmilega forsenda
raunverulegrar viðtöku, - þegar við horfum fram til jóla.
"Verið óhræddir, því sjá, ég boða yður mikinn fögnuð, sem veitast
mun öllum lýðnum." Það voru fjárhirðarnir forðum á Betlehemsvöllum sem fyrstir heyrðu hin miklu tíðindi sem ómað hafa um
alla heimsbyggðina allt fram á þessa daga. Og enn hljóma
fagnaðartíðindin; "Yður er í dag frelsari fæddur." Þetta er tilefnið
sem undirbúningurinn á aðventunni helgast af. Jólin koma með
ljósin sín og helgi inn í myrkasta skammdegi vetrarins og því fá
kannski orð jólaguðspjallsins; "ljósið skín í myrkrinu" enn dýpri
merkingu hér á okkar kalda og myrka landi en víða annars staðar.
Við finnum vissulega fyrir þegar skammdegismyrkrið grúfir yfir
öllu og við þráum ljósið og birtu þess. En einmitt þá skína líka
jólaljósin skærast og víkja öllu myrkri til hliðar með birtu sinni
og boða frið og kærleika.

Við höldum heilög jól til þess að minnast hins helga atburðar
er átti sér stað í Betlehem forðum, þegar barnið
ð sem breytti
b
þessum heimi fæddist hina fyrstu jólanótt. Þessa barns beið mikið
hlutverk fyrir gjörvallt mannkyn. Ljós heimsins var fætt. Það ljós
hefur lýst okkur mönnunum veginn gegnum aldirnar og mun lýsa
okkur um ókomna framtíð. Á öllum öldum hafa mennirnir sótt til
hans, sem þá fæddist, styrk til að feta sína ævistigu og skynjað
í nálægð hans, að starf Guðs var og er unnið hér á jörðu, fyrir
okkur og með okkur. Í samfylgd með honum, sem fæddist hin
fyrstu jól verður líf okkar auðugra og fyllra. Það má ekki verða
útundan hjá okkur við annasaman undirbúning fyrir hátíðina,
að heilög jól eru fyrst og fremst gleðileg vegna þess að frelsari
okkar mannanna kom í heiminn og lagði líf sitt að veði til að við
gætum komist í snertingu við kærleika og náð Guðs, og til að
lýsa okkur og leiðbeina í lífi og starfi sérhverja stund.
Góður Guð gefi að við öðlumst frið og gleði heilagra jóla.
Megi friður hans færa heimi okkar blessun og kærleika.
Halldóra J. Þorvarðardóttir,
prófastur

Kæru Soroptimistasystur
um land allt

Kæru Soroptimistasystur
Sendum okkar bestu jóla- og
nýársóskir til ykkar allra um
leið og við þökkum ykkur
ánægjulegar samverustundir
á árinu sem er að líða.

Sendum ykkur hugheilar jólaog nýárskveðjur með þökk fyrir
ánægjulegar samverustundir á
árinu sem er að líða.
Megi nýja árið færa okkur
og þjóðinni allri farsæld og
frið.

Með jólakveðju
Soroptimistaklúbbur
Skagafjarðar
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Systur í Bakkaog Seljaklúbbi

Kæru Soroptimistasystur
nær og fjær!

Kæru Soroptimistasystur
nær og fjær.

Við sendum ykkur og
fjölskyldum ykkar hugheilar
jóla og nýárskveðjur.
Þökkum góðar stundir
og systraþel á liðinni tíð.

Við sendum ykkur hugheilar
jólakveðjur.

Soroptimistaklúbbur
Akraness

Systur í
Soroptimistaklúbbi Árbæjar

Soroptimistasamband Íslands

Þökkum ánægjulegar samverustundir á liðnum árum.

MANNRÉTTINDI OG STAÐA KONUNNAR Í NEPAL
Undirrituð, verkefnastjóri mannréttinda og
stöðu konunnar í Grafarvogsklúbbi, fékk á
nóvemberfundi klúbbsins tvo unglækna
til að flytja fyrirlestur. Þær Arndís Auður
Sigmarsdóttir og Björg Jónsdóttir störfuðu
í tvo mánuði í Nepal sem læknar og sögðu
þær klúbbsystrum frá lífinu þar.
Störf unglæknanna í Nepal voru talsvert
frábrugðin því sem þær eiga að venjast á
Íslandi. Heilbrigðistryggingakerfi er ekki til
staðar og oft er erfitt að gera rannsóknir

sem á Íslandi teljast sjálfsagðar. Spítalar
eru oft vanbúnir til að veita nauðsynlegar meðferðir. Flestir læknar sem vinna í
Nepal vinna sem sjálfboðaliðar eins og
þær Arndís og Björg.
Í Nepal eignast konur yfirleitt mörg börn
og vinna mikið. Þær byggja húsin sín að
öllu leyti sjálfar en karlarnir smíða þökin.
Þrátt fyrir mikla fátækt eru börnin ánægð
og kurteis, húsin þrifaleg og fín. Konurnar sópa moldargólfin oft á dag og allir

Jólagjafir
Við systurnar í Akureyrarklúbbi gáfum
öllum börnum frá 0 – 15 ára eða 142
börnum í þorpinu Ittoqqortoormiit á
Grænlandi jólagjafir. Helena Dejak systir
okkar þekkir til þarna og fékk uppgefið
hversu mörg börn og hve gömul eiga
heim í þorpinu. Í pökkunum var meðal
annars íþróttapoki, handklæði, sápa,
tannbursti, tannkrem og eitthvað dót.

fara úr skóm við
útidyrnar.
Unglæknarnir voru
þegar heim var
komið þakklátar
fyrir það sem þær
höfðu á Íslandi og
sögðu þetta mikla
reynslu.
Ásta
Benediktsdóttir

til Ittoqqortoormiit

Þegar við vorum búnar að safna öllu
dótinu saman hittumst við og pökkuðum
öllu inn og fórum með til Helenu sem
ætlaði að koma gjöfunum til Grænlands.
Þar settum við allar gjafirnar í kassa og svo
þurfti að pakka öllum 17 kössunum afar
vel í plast því gjafirnar fara á hundasleða
síðasta spölinn.
Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir
formaður Akureyrarklúbbs

Kæru systur
Við sendum ykkur hugheilar
jólakveðjur með von um
kærleika og frið á nýju ári.
Þökkum innilega allar
ánægjustundir á liðnum árum.

Soroptimistaklúbbur Austurlands sendir
öllum Soroptimistasystrum og fjölskyldum þeirra
hugheilar jólakveðjur með ósk um heill
og hamingju á nýja árinu.

Systurnar í
Soroptimistaklúbbi Akureyrar

Bestu jólakveðjur til allra
systra með þökk fyrir góðar
samverustundir á árinu.
Soroptimistaklúbbur
Húsavíkur og nágrennis

Óskum öllum Soroptimistasystrum
gleðilegra jóla og farsældar á
komandi ári. Þökkum innilega fyrir
komuna, góðar gjafir og kveðjur
í tilefni vígslu okkar 10. október.
Hlökkum til að hitta ykkur aftur.
Systur úr Soroptimistaklúbbi
Suðurlands.

Soroptimistasamband Íslands
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Stofnun Soroptimistaklúbbs Suðurlands
Stofnunarhátíð 9. til 11. október 2009
Hátíðarhöldin í kringum stofnun Soroptimistaklúbb Suðurlands hófust föstudaginn
9. október sl. með samhristingi í Landbúnaðarháskólanum, Reykjum, Ölfusi (áður
Garðyrkjuskóla ríkisins). Það var úrhellisrigning þegar við komum saman kl. 20
í pottaplöntuhúsi skólans og Guðríður
Helgadóttir staðarhaldari sagði okkur
aðeins frá sögu skólans. Við klúbbsystur
buðum upp á grænmeti, ídýfur og drykki.
Við vorum umkringdar plöntum og kertum
á meðan rigningin buldi á þakinu. Stemningin var mjög sérstök en skemmtileg.
Rúmlega 60 manns mættu á samhristinginn, þar af voru 6 erlendir gestir. Meðal
þeirra var Hanne Jensbo frá Danmörku
en hún tók nýlega við embætti alheimsforseta Soroptimista og talaði hún um
að þessi móttaka væri öðruvísi en hún
ætti að venjast og mun eftirminnilegri en
móttaka á Hótel Hilton. Tveir aðrir klúbbar
voru stofnaðir þessa helgi, í Austurríki og
Hollandi, var það því mikill heiður að
Hanne valdi að koma til Íslands og vera
viðstödd hátíðarhöld í kringum stofnun
klúbbs á Íslandi.
Stofndaginn, laugardaginn 10. október var
boðið upp á útsýnisferð sem kallast „Gullni
hringurinn“. Nokkrir erlendu gestanna
nýttu sér tækifærið og fóru í skoðunarferðina með tveim klúbbsystrum okkar. Það
var kalt og vindasamt en þau nutu þess
samt sem áður og sögðu að það væri
ekkert síðra að upplifa íslenskan vetur og
finna fyrir kröftugri náttúrunni en að upplifa
íslenskt sumar.
Lagafundur klúbbsins fór fram kl. 17 á
Hótel Selfossi að viðstöddum erlendu
gestunum. Guðrún Erla Björgvinsdóttir,
forseti Soroptimistasambands Íslands
stjórnaði fundinum, að honum loknum
var boðið upp á fordrykk fyrir gesti og
hátíðardagskrá hófst. Karin Guttormsen
sendifulltrúi frá Noregi afhenti klúbbnum
stofnskrána og vígði klúbbinn f.h. forseta
Evrópusambandsins. Klúbburinn er sá
17. sem stofnaður er hér á landi og eru
stofnfélagar 24 talsins víðsvegar að á
Suðurlandi. Guðrún Erla Björgvinsdóttir,
forseti Soroptimistasambands Íslands og
Hildur Hálfdanardóttir í útbreiðslunefnd
Soroptimistasambandsins, sem jafnframt
er guðmóðir klúbbsins, unnu að stofnun
hans í samvinnu við undirbúningsstjórn
Suðurlandsklúbbsins sem mynduð var fyrir
2 árum.
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Á stofnhátíðina mættu 120 gestir auk
stofnfélaga klúbbsins.
Á sunnudag var boðið upp á „Flóahringinn“.Um 30 gestir fóru í þá ferð. Ferðin
hófst með heimsókn að Þingborg, þar
sem íslenskur handiðnaður er seldur. Svo
lá leiðin í Gallerý Tré og list í Forsæti þar
sem við skoðuðum handverk Ólafs Sigurjónssonar og útskurð Siggu á Grund. Þar
var einnig sýning á vefnaði og íslenskum
búningum. Því næst var komið við á Rjómabúinu á Baugstöðum,
en það hóf störf árið
1905 og var starfrækt
til 1952 og vélarnar
virka enn. Þegar
komið var á Stokkseyri var stoppað
við Þuríðarbúð, en
Þuríður var fræg
útgerðarkona á árum
áður og formaður á
sínu skipi en það var
nánast einsdæmi að
kona gegndi slíkur
starfi. Á Eyrarbakka
skoðuðum við Gallerí
Regínu, en Regína er
ein af stofnfélögum
klúbbsins. Ferðinni
lauk í Rauða húsinu
þar sem borðuð var
humarsúpa. Þeir sem
vildu gátu skoðað sig
um í Húsinu á Eyrarbakka.
Helgin tókst í alla
staði mjög vel fyrir
utan smá leiðindi í
veðrinu. Við þökkum
kærlega fyrir þær kveðjur og gjafir sem
okkur bárust og þann hlýhug sem við
fundum fyrir við stofnun klúbbsins. Við
erum mjög þakklátar fyrir að vera boðnar
í þetta systrasamfélag og munum gera
okkar til að fylgja þeim markmiðum sem
Soroptimistar stefna að.
Suðurlandsklúbburinn hefur þegar hafið
fjáröflun og eru aðal söluvörur grænmeti
og varagloss. Til að byrja með munum
við einbeita okkur að nærsamfélaginu og
höfum þegar hafið tvö verkefni. Annað
verkefnið tengist Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi en mikill niðurskurður hefur
verið á spítölum landsins og meðal annars
verða smágjafir til barna, sem þau fá fyrir

að vera dugleg í heimsókn hjá læknum
og hjúkrunarfræðingum skornar niður. Við
höfum því sett upp einn kassa á hvorri
hæð á spítalanum á Selfossi merktum
okkur og fyllt hann af smágjöfum. Hitt
verkefnið snýr að fjölskyldum á Suðurlandi.
Jólasveinarnir á Selfossi bera heim pakka
til fólks á aðfangadag og margir þeirra eru
merktir frá jólasveininum, gefandi sem sagt
óþekktur. Einhverjir þeirra pakka munu
innihalda föt eða skó og eru frá okkur.

Stjórn Soroptimistaklúbbs Suðurlands
skipa: Formaður Þórný Björk Jakobsdóttir, rittúlkur, varaformaður María Ragna
Lúðvígsdóttir, tölvunarfræðingur, ritari
Jarþrúður Jónsdóttir, garðyrkjutæknir,
gjaldkeri Guðrún Jóhannsdóttir, deildarstjóri grunnskóla, meðstjórnendur Halldóra
Þorvarðardóttir, prófastur og Guðbjörg
Runólfsdóttir, tannsmiður. Fulltrúar eru
Drífa Hjartardóttir, framkvæmdastjóri og
Guðbjörg Halldórsdóttir, kennari.
Þórný Björk Jakobsdóttir
Sigríður Soffía Gunnarsdóttir
ljósmyndari tók allar myndirnar.

Jólavísur Hörpu
Nú er sá tími upprunninn , að jólakortin fara að streyma inn á
heimili landsins.
Hlýjar kveðjur frá góðum vinum nær og fjær. Á sumum kortum er
kveðjan stutt og laggóð, önnur eru löng fréttabréf um allt sem
á daga sendanda og fjölskyldu hefur drifið síðasta árið. Sumum
fylgja myndir af börnum eða barnabörnum.
Sum eru heimagerð listaverk. Öll eiga þau það þó sameiginlegt
að vera ætlað að gleðja viðtakanda. Harpa Þ. Hólmgrímsdóttir
í Soroptimistaklúbbi Húsavíkur og nágr. hefur um nokkurra ára
skeið ort jólavísur og ljóð og látið fylgja í jólakortunum sínum og
gaf hún okkur leyfi til að birta sýnishorn af kveðskapnum.
Ég man ekki hvað það eru mörg ár síðan mér datt í hug að
gera vísu og setja á heimagerðu jólakortin mín. Þetta mæltist
ekkert illa fyrir og mér fannst þetta dálítið skemmtilegt. Ég hef
samt ekki haft svo mikið við þennan kveðskap að finna honum
ákveðinn samastað í mínum fórum og þess vegna eru sumar
þeirra mér glataðar.
Ég held að eftirfarandi vísur hafi verið með þeim fyrstu :
Skammdegisins skuggar líða hljótt
skín á himni stjarna um dimma nótt
boðar hátíð, hækka fer nú sól,
haldin verða aftur blessuð jól.
Uppi á himni englakríli smá
yfir jörðu geislum björtum strá.
Einn þeirra er einmitt handa þér
Með ósk um jólagleði – frá mér.
Einhverju sinni fannst mér ljósagleði fólks í skammdeginu fara
fram úr hófi og það árið fór þetta á kortið:
Nú logar hvarvetna í gluggum og görðum
glampandi ljósaflóð,
í myrkrinu lýsir og lundina kætir
sú leiftrandi stjörnuglóð.
Í hjörtunum vaknar fögnuður-friður,
ég finn þó í huga mér
myndir af ljósum sem loga skærar
og langar að segja þér:
Að stjörnur á kvöldhimni,
kvikandi norðurljós,
kumpánlegt mánans skin
og blikandi augu barna sem gleðjast
eru bjartari og fegurri en hin.
Það var fremur hefðbundin jólakveðja sem fylgdi kortinu árið
2004:
Megir þú eiga góð og gleðileg jól
og gæfuríkt verði þér árið sem brátt fer í hönd.
Ég vona að það færi þér samfellda birtu og sól
sigra og gleði og ferðir um hamingjulönd.
Haustið 2005 fannst mér með eindæmum erfitt veðurfarslega,
eilífir umhleypingar. Það voru því veðurfarslýsingar sem einkenndu
jólakortið það árið.
Þessa árs sem líður senn að lokum
að líkum verður minnst í veðurbókum
sem methafa í kalsaveðri og kulda
og kjörtíð fyrir sölu á prjónabrókum.

Sjaldan gáfust sólardagar heitir,
sunnanvindar, þurrviðri né blíða.
Sjaldan logn á ljósum sumarkvöldum.
Lagðist yfir þokan talsvert víða.
Haustar snemma, vætutíð og vindur,
versnar, frystir, bylur úti í hríðinni.
Svell og ísar leggjast yfir landið,
líklega eru margir sem bölva tíðinni.
En það gleymist þegar mánaskinið merlar
og mjöllin hylur landið hvítum feldi,
í frostinu sem gimsteinar þá glitrar
gervöll jörð á stilltu vetrarkveldi.
Ég þykist greina fyrirheit um vor að liðnum vetri
og vona bara að tíðin verði talsvert mikið betri.
En stundum er maður seinheppinn og skortir heildaryfirsýn.
Um það leyti sem ég er að senda jólakortin mín út þetta ár fara
fjölmiðlar að gera úttekt á veðurfari ársins og töldu það hafa
verið einmuna gott og árið með þeim hlýjustu á undanförnum
áratugum. Ég er enn sannfærð um að menn hafi einhvers staðar
farið línuvillt í þessum rannsóknum sínum.
Árið eftir fór ég því varlegar og reyndi að halda mig við eitthvað
sem erfitt yrði að hrekja á opinberum vettvangi.
Dagurinn skammur, dansar þó á hjarni
desembersól.
Með hátíðarbrag til heiðurs litlu barni
höldum við jól.
Gleði þau færi og frið í sérhvert hjarta,
færi ykkur líka framtíð hlýja og bjarta
farsælt nýtt ár.
Sennilega hef ég fengið mig svo fullsadda af lystisemdum ársins
2007 að ég hafi ekki einu sinni haft löngun til vísnagerðar. Að
minnsta kosti finn ég hvergi nein merki þess. En svo verður skammdegið mér aftur hugstætt árið 2008, bæði þetta náttúrulega og
þeir skuggar sem lágu yfir þjóðlífinu. Ég hef samt greinilega
reynt að bera mig borginmannlega og borið von í brjósti um
betri tíð.
Skammdegisins skuggar líða um hjarn,
skuggaverur læðast hljótt um jörð,
sögunnar um saklaust lítið barn
er samt enn minnst með gleði og þakkargjörð.
Við þráum gjafir, gleði, frið og sátt
-að gengið verði hagstæðara brátt,
-að enginn verði svangur sár né snauður,
sýnist flestum sitt um hvað telst auður.
Við biðjum þess að bráðum hækki sól
og birti til í þjóðlífinu öllu.
Megið þið eiga góð og gleðileg jól
og gleði og friður ríkja í ykkar höllu.
Jólavísa þessa árs er enn óort og ekki gott að segja hvert hugurinn mun flögra nú á ári kreppunnar.
Harpa Þ. Hólmgrímsdóttir
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Spurt er
Hefur þú viðhaldið jólasiðum sem þú
vandist í bernsku þinni og hverjar eru
ríkustu jólahefðir á þínu heimili?
Ingunn Ásdís Sigurðardóttir,
forseti 2010-2012
Undanfarin 34 ár hefur jólaundirbúningurinn
hafist „fyrir alvöru“ með því að þeir úr stórfjölskyldunni, móðir mín, systkini, makar okkar,
börn og barnabörn, sem heimangengt eiga
og tök hafa á, koma til laufabrauðsgerðar á
æskuheimili mínu, Geitaskarði. Þangað koma
saman einn laugardag 4 kynslóðir þar sem
hinir eldri kenna þeim yngri handtökin við
skurðinn og hafa gaman saman.
Alla tíð hef ég búið til jólaísinn eftir uppskrift
sem ég fékk í járnbrautarlest á leið frá
Kaupmannahöfn til Jótlands að sumarlagi
í um 30 stiga hita fyrir hartnær 40 árum!
Uppskriftin hefur lítið breyst í gegn um tíðina
og er í miklu uppáhaldi í fjölskyldunni.
Möndlugrauturinn hefur líka haldið sínum

sessi, nánast óbreyttur, frá mínum bernskujólum - ásamt möndlugjöfinni.
Meðan drengirnir mínir voru litlir saumaði
ég fötin á þá, prjónaði, bakaði, þreif og
skreytti fyrir jólin. Með því reyndi ég að
skapa „rétta“ og fallega umgjörð um þeirra
bernskujól. Oft hef ég líklega verið þreytt eftir
allt amstrið þegar sest var að jólamáltíðinni
og það er spurning hvaða áhrif það hefur
haft á jólastemninguna. Síðan hef ég lært
að það er ekki prjál eða skrautleg umgjörð
um helgihaldið sem skapar góðar minningar
hjá börnunum, heldur er það miklu fremur
kærleiksrík samvera, „hefðir“, ró og gleði,
sem gefur góðu stundirnar og sitja eftir í
minningunni.
Guðrún Erla Björgvinsdóttir,
forseti 2008-2010
Þegar ég var barn vorum við fjölskyldan,
ásamt systkinum mömmu, mökum þeirra og
börnum, heima hjá afa og ömmu á aðfanga-

Hverjar eru konurnar?
Í þessari getraun eru vísbendingar sem
eiga að leiða lesandann að nöfnum 9 kvenna.
Konurnar eiga það allar sameiginlegt að hafa
verið eða vera þekktar fyrir störf sín. Þegar
fyrsti stafur í nafni hverrar konu er tekinn eiga
þeir að mynda nafn á konu sem er þekkt
persóna í fornri sögu.
Hún var borin í þennan heim þjóðhátíðarárið 1874 og var það vel við hæfi þar sem
hún á stundum hefur verið nefnd „fánaberi
íslenskra kvenna„. Hún tók stúdentspróf utan
skóla í Kaupmannahöfn og lagði síðan stund
á málfræði og heimspeki við Hafnarháskóla.
Því námi lauk hún ekki en hóf að aðstoða
mann sinn við fræðistörf sem leiddu til
útgáfu mikillar bókar. Á fimmtugsaldri hóf
hún aftur nám, að þessu sinni í stærðfræði
og lífeðlisfræði og nam þá við nokkra háskóla
í Evrópu. Náminu lauk hún með doktorsprófi frá Sorbonne háskóla í París og var hún
fyrsta kona á Norðurlöndum til að hljóta þá
nafnbót. Hver var konan?
Ung að árum söng hún sig inn í hjörtu
þjóðarinnar. Hver kannast ekki vegi sem
liggja til allra átta eða lítinn fugl sem átti það
takmark eitt að syngja fyrir allan heiminn.
Hún átti sitt listamannsnafn og gekk ávallt
undir því, en hennar raunverulega nafn var
sótt til sæbarðrar klettaeyju á heimaslóðum
og mun hún hafa verið fyrsta konan sem það
nafn bar. Eiga fáir svo veglegan minnisvarða.
Hver var konan?
Framan af æfinni fékkst hún við kennslu en
sendi frá sér fyrstu bókina nokkru fyrir miðja
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síðustu öld. Í framhaldi sendi hún frá sér
fjölda bóka og skrifaði jafnhliða bókaflokka
sem voru ætlaðir unglingsstúlkum og skáldsögur fyrir fullorðna. Unglingasögur hennar
nutu mikilla vinsælda og spegluðu margar
þeirra lífið í ört vaxandi borgarsamfélagi og
bjuggu sögupersónur hennar oft við misjöfn
kjör. Hluti af bókum hennar hefur á seinni
árum verið endurútgefinn. Hvað hét þessi
kona?
Hún fæddist austur á Fjörðum og sleit
þar barnsskónum. Snemma hneigðist hugur
hennar til listnáms og eftir að hafa lokið
námi í Lista-og handíðaskólanum lá leiðin til
frekara náms til Flórens og Parísar þar sem
hún átti eftir að dvelja lungann úr ævi sinni.
Efni hennar var málmur og gler og skreyta
verk hennar margar kirkjur bæði hérlendis
og erlendis. Stærsta verkið hafa þó höfuðborgarbúar fyrir augunum alla daga. Hver
var konan ?
Hún fæddist í Danmörku og átti danska
móður en var íslensk í föðurætt. Á barnsaldri flutti hún til Íslands ásamt fjölskyldu
sinni þegar faðir hennar var skipaður þar
embættismaður. Móðirin undi ekki á Íslandi
og flutti út aftur með börnin. En til allrar lukku
fyrir íslenskar konur kom litla stúlkan aftur til
Íslands, þá orðin fulltíða kona, og það urðu
hennar örlög að setjast þar að. Hún hafði
hlotið góða menntun og hafði mikinn áhuga
á að koma á fót skóla fyrir ungar stúlkur. Það
varð að veruleika árið 1874 og stýrði hún
skólanum af röggsemi næstu þrjá áratug-

dagskvöld. Dagana fyrir jól voru gardínur
þvegnar,dúkar stífaðir, margar smákökutegundir bakaðar, búinn til núggatís og amma
gerði alltaf nokkrar tegundir af jólasælgæti s.s.
marsipan- og piparmyntumola, súkkulaði- og
kókoskúlur og rjómakaramellur.
Eftir matinn settust allir inn í stofu og afi las
húslestur. Þessari hefð var haldið við hjá
foreldrum mínum þar til að sjónvarpið kom
til sögunnar. Þá lagðist húslesturinn því miður
niður. Síðustu 20 árin hef ég oftast farið í kirkju
á aðfangadagskvöld.
Afi og amma voru með gervijólatré og eins
var um foreldra mína en föðuramma mín og
afi voru alltaf með lifandi tré og þótti mér það
undur fallegt. Hef ég því haldið þeim sið.
Rjúpur voru á aðfangadagskvöld hjá foreldrum
mínum en sjálf hef ég haft nautalundir frá því
ég gifti mig. Stórfjölskyldunni bjóðum við
systkinin á víxl í hamborgarhrygg á jóladag.
RÁ
ina. Þess má geta að skólinn starfar enn
undir sama nafni og býr að fornri frægð.
Hver var konan?
Hún hefur víða komið við, unnið við
fjölmiðlun, tekið þátt í sveitastjórnarmálum
og stýrt skóla. Enn fremur hefur hún lokið
námi í þjóðfræði og skrifað bók um álfa
og tröll þar sem gerð er úttekt á áhrifum
aldalangs sambýlis við þessa vætti á þjóðarsálina. Einnig þykir hún liðtæk í hóp þegar
tekin er stemma. Á síðastliðnu vori hóf hún
störf á nýjum starfsvettvangi þar sem hún er
töluvert í sviðsljósinu og hefur, m.a. viðrað
skoðanir sínar á frjálsum vísindaveiðum á
þorski. Hver er konan?
Hér er spurt um listamannsnafn konu
sem þekkt er fyrir listsköpun sína langt út
fyrir landsteinana. Hún hefur sýnt verk sín
í Evrópu, Asíu og Ameríku og verið fulltrúi
Íslands á Feneyja tvíæringnum. Verk sín
vinnur hún með fjölbreyttri tækni og fæst,
m.a. við innsetningar, gjörning, vidióverk
og gerð skúlptúra. Innblástur sækir hún oft
á tíðum til náttúrunnar og er eitt listaverka
hennar, af þeirri rót, eitt það fyrsta sem blasir
við ferðamönnum sem sækja landið heim.
Hvert er listamannsnafn konunnar?
Hún kynntist ung leiklistinni og má segja
að hún hafi nánast alist upp innan veggja
leikhússins. Ung stóð hún á sviði og þótti svo
efnileg a hún var send til Kaupmannahafnar
til leiklistarnáms. Að námi loknu settist hún
að í Damörku og vann að list sinni við góðan
orðstýr og lék mörg eftirsóttustu kvenhlutverk leikbókmenntanna. Hún giftist einum
dáðasta leikara Danmerkur og fengu íslenskir
leiklistar aðdáendur að njóta krafta þeirra
beggja þegar þau tóku þátt í sýningum hér
sem gestaleikarar. Hver var konan?
AÞ

Fjárstyrkur Soroptimista breytti
lífi fátækrar fjölskyldu í Perú

Fluttu úr hreysi
Þarna bjó fjölskyldan áður. Ekkert vatn,
rafmagn eða salernisaðstaða.

Systur í Sorptimistaklúbbi Hafnarfjarðar
og Garðabæjar fengu að taka þátt í
skemmtilegu ævintýri þegar bláfátæk
fjölskylda í Lima í Perú flutti í fallegt
parhús eftir að hafa búið alla tíð í kofa
þar sem hvorki var rennandi vatn né
rafmagn eða annar sá búnaður sem
okkur finnst nauðsynlegur í daglegum
athöfnum. Umskiptin í lífi þessarar
fjölskyldu eru líkari sögu í fallegu
ævintýri fremur en raunveruleikanum.
Allt hófst þetta fyrir tilstilli Hönnu Kjeld,
einnar systur okkar. Dóttir hennar,
Matthildur, býr í Perú og hjá henni hafði
starfað ung kona, Fanny, sem sýndi óvenju
dugnað og framúrskarandi sjálfsbjargarviðleitni. Fanny er dóttir Hermelindu,
sex barna einstæðrar móður, sem alla tíð
hafði barist í fátækt með börn sín.
Árið 2004 ákvað Matthildur að gefa Fanny
tækifæri til að skoða heiminn og aðstoðaði hana við að komast til Íslands þar
sem hún fékk vinnu í Fjarðarkaupum og
gat búið heima hjá Hönnu. Þá peninga
sem Fanny vann sér inn hér á landi sendi
hún móður sinni svo fjölskyldan ætti fyrir
nauðþurftum. Elsti bróðir Fannyar á við
geðræn vandamál að stríða og býr heima,
einnig eldri systir hennar sem er með ungt
barn. Fanny er þriðja í röð systkinanna en
sú fjórða starfar hjá Matthildi, sú fimmta
hefur nýlega fengið starf sem au-pair á
Íslandi en yngsti bróðirinn í fjölskyldunni er
kominn í háskóla og hafa systkinin hjálpað
honum fjárhagslega til að halda áfram
námi.
Í Lima eignast fólk ekki þak yfir höfuðið
nema að eiga peninga fyrir útborgun en
í þessari fjölskyldu létu þau sig ekki einu
sinni dreyma um slíkan lúxus.
Þegar Hanna Kjeld heimsótti fjölskylduna í
Lima leist henni illa á aðstæður og því kom

í höll

upp sú hugmynd að Soroptimistaklúbbur Hafnarfjarðar og Garðabæjar
legði til fé svo fjölskyldan
gæti eignast sómasamlegt
húsnæði. Á þessum tíma
var krónan okkar hagstæð
svo fjárhæðin frá klúbbnum
dugði vel í að greiða fyrstu
greiðslu um svipað leyti
og bygging var að hefjast
á húsinu og skipulagning í
hverfinu sem var nýtt og á
góðum stað í borginni.
Í nýja húsinu sem er á
tveimur hæðum er rúmt
um fjölskylduna, tvö góð
baðherbergi, fjögur svefnherbergi, stofa,
borðstofa og eldhús að ógleymdri stórri
verönd. Þessi fjölskylda hafði hvorki salerni
eða baðaðstöðu áður svo segja má að nýja
húsið hafi fremur verið höll en hús í augum
hennar, enda varð Hermelinda feimin fyrst
í stað þegar hún gekk þarna inn.
Fanny er löglegur eigandi
hússins og hún hefur lagt
töluverðar fjárhæðir í það
með okkur Soroptimistasystrum. Einnig seldi
Hanna litlar fingurbrúður,
sem prjónaðar voru í Perú,
í fjáröflunarskyni fyrir þetta
verkefni sem gekk vonum
framar. Líf þessarar fátæku
fjölskyldu er gjörbreytt og
nýir tímar hafa tekið við.
Í þakklætisskyni elduðu
Fanny og systir hennar mat
fyrir klúbbsystur á einum
fundi okkar.
Fjölskyldan er alsæl með
nýja húsið sitt og við systur
í Hafnarfirði og Garðabæ

Fjölskyldan í Perú er ákaflega
hamingjusöm með nýju húsakynnin.

himinlifandi yfir að hafa farið út í þetta
verkefni á réttum tíma og lítum á það
sem góðu hliðina á útrásarmálum þjóðarinnar.
Elín Albertsdóttir

Jólakort Soroptimistaklúbbs
Grafarvogs
10 kort með umslagi 1.500.- kr.
Allur ágóði af sölu kortanna rennur til líknarmála.
Hægt er að fá kortin bæði með og án texta:
Megi ljós og friður lifa með okkur öllum
Gleðilega jólahátíð
Nánari upplýsingar:
Sigrún Árnadóttir í síma:
820 1516 - sigrunarn@hotmail.com
Ólöf Kristín Ólafsdóttir
í síma: 861 4149 - logar@simnet.is
Ósk Jónsdóttir í síma: 862 0500
msk@simnet.is
Sigurbjörg Hjörleifsdóttir
í síma: 698 6104 - sibby@internet.is
Vetrardrottningin
Ólöf Erla Einarsdóttir,
grafískur hönnuður FÍT
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Sálgæsla í o
rsdóttir prestur á

as Pétu
Ragnheiður Karít

ar.

Snæfellsnesi skrif

Sálgæsla er ekki einkamál vígðra þjóna kirkjunnar. Hún er samfylgd í gleði og sorg. Ferðalag sem
hver kristinn einstaklingur leggur upp í með samferðamönnum sínum. Í því ljósi er þessi grein skrifuð.
Von mín er sú að með aukinni þekkingu á ofbeldi aukist styrkur þess sem réttir út hjálparhönd.

Af hverju fara þær ekki?
Leiðin til skilnings
Fyrir hugskotssjónum sé ég sjálfa
mig samanhnipraða á eldhúsgólfinu,
andspænis skrímsli sem hefur líf mitt
í höndum sínum. Með annarri hendi
heldur hann mér niðri og með hinni
heldur hann hníf að hálsi mínum. ... Ég
bið þig. Fyrirgefðu mér bara og segðu
að þú elskir mig! Mér finnst auðveldara
að fyrirgefa en að hugsa. Ég þarfnast
ástar hans til að ná mér.

Orð Elenu Stoyanova lýsa því hvernig hún er
fönguð í ótta, hjálparleysi, sjálfsásökun og
jafnvel skömm. En um leið birta þau hvernig
hún er tilbúin til að fyrirgefa ofbeldismanninum og hversu mikið hún þarfnast hans.
Á tímum tíðra hjónaskilnaða og sambandsslita er auðvelt að líta svo á að einfalt sé fyrir
fórnarlömb ofbeldis að slíta sambandi, að
það geti ekki verið svo erfitt að yfirgefa maka
sem veldur þeirri þjáningu sem fylgir ofbeldi.
Þó er það svo að oft reynist það konum
afar erfitt, jafnvel ómögulegt. Til að skilja
betur hvað veldur því verða hér skoðaðar
algengar kenningar sem notaðar hafa verið
til að skýra hvers vegna konur yfirgefa ekki
ofbeldissambönd.
Árið 1979 skoðaði Lenore Walker reynslu
kvenna sem bjuggu við ofbeldi. Walker
segir að það séu sálfræðilegir eða sálrænir
þættir sem bindi konu við ofbeldismann.
Til að mynda þróa þær með sér ákveðið
hjálparleysi.

Lært hjálparleysi
Til að skoða hvers vegna konur í ofbeldissamböndum virðast verða hjálparleysi að
bráð notaðist Walker við félagsmótunarkenningu Martins Seligmans um lært hjálparleysi, en hann notaði hunda í rannsókn
sinni. Þar kom í ljós að ef einhver lendir í
því að endurteknar tilraunir til að breyta
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slæmum aðstæðum mistakast lærir sá hinn
sami að verða hjálparlaus, það er að segja
viðkomandi er mótaður til hjálparleysis sem
getur varað allt þar til eitthvað utanaðkomandi kemur til sem veldur breytingum.

Ofbeldishringurinn
Í rannsókn Walker kom fram síendurtekin
þriggja stiga hringrás í ofbeldissamböndum.
Á fyrsta stigi hringrásarinnar byggðist upp
spenna, á öðru stigi átti hið eiginlega ofbeldi
sér stað en þriðja stig einkenndist af ró og
blíðu. Svokallað sáttarstig.
Flestar jákvæðar hliðar sambandsins birtast
á þriðja stigi ofbeldishringsins og þá er hvað
erfiðast fyrir fórnarlömb ofbeldis að yfirgefa
ofbeldismanninn. Walker heldur því fram að
þegar fórnarlömbin segist elska maka sinn
séu tilfinningarnar í raun grundvallaðar á
hegðun þeirra á því stigi. Ef þau hafa gengið
í gegnum nokkra ofbeldishringi vita þau
að þau hafa skipt á líkamlegu og andlegu
öryggi sínu fyrir tímabundið ástand hlýju og
elsku. Þannig eykst sjálfsfyrirlitning þeirra
og niðurlæging og fórnarlömbin verða í
raun samverkamenn í ofbeldi sem beinist
gegn þeim sjálfum. Stokkhólmsheilkennið
svokallaða lítur svipuðum lögmálum og hefur
einnig verið notað til að skýra aðstæður
fórnarlamba ofbeldis og afstöðu þeirra til
ofbeldismannanna.

Stokkhólmsheilkennið
Kenningin um Stokkhólmsheilkennið var
sett fram árið 1973 í því skyni að greina
viðbrögð fjögurra bankastarfsmanna við
tveimur ræningjum sem héldu þeim í
gíslingu. Bankastarfsmennirnir virtust hafa
þróað með sér hlýjar tilfinningar í garð
ræningjanna þrátt fyrir þá ógn sem vofði
yfir þeim.
Gíslatakan átti sér stað í banka í Stokkhólmi
og stóð yfir í sex daga. Um var að ræða þrjár
konur og einn karl. Á sama tíma og ræningjarnir, Jan-Eric Olsson og Clark Olofsson,
ógnuðu lífi gíslanna sýndu þeir þeim einnig
góðvild.

Graham Dee segir að Stokkhólmsheilkennið
þróist ávallt í tengslum við takmörkun á
frelsi einstaklings og hjálparleysi hans og
vísar til Soskis og Ochbergs (1982) sem líta
svo á að heilkennið þróist í samhengi vonar
í annars vonlausum aðstæðum. Þar sem
sá sem heldur einstaklingnum föngnum
sé uppspretta þeirrar vonar upplifi gíslar
þakklæti í garð þess sem heldur þeim
föngnum.

Samfylgd í skilningi
og kærleika
Það er grundvallaratriði að sá sem ætlar að
fylgja samferðamönnum sínum viti hvar sú
mannvera er stödd sem ætlunin er að hjálpa.
Þaðan hefst vegferð til hjálpar. Þess vegna
hefur verið fjallað um aðstæður fórnarlamba
ofbeldis hér að framan. Það þarf að skilja
og þekkja aðstæður og bera virðingu fyrir
þeim sem hjálpa á. Þunginn í þjáningu
fórnarlamba ofbeldis felst í því að meiðslin
verða á eigin líkama og sál og oft þannig
að hjálparleysið verður algjört. Þegar um
er að ræða konur í ofbeldissamböndum
er sá sem þjáningunni veldur sá hinn sami
og stendur þeim næst tilfinningalega og
veldur það aukinni þjáningu. Þjáning þeirra
eykst svo með skilningsleysi samfélagsins á
aðstæðum þeirra og þær finna gjarnan til
einangrunar í aðstæðum sínum. Þær fá því
ekki huggun og samhygð í sorg sinni og
tilfinningar þeirra eru oft ekki viðurkenndar.
Einnig er algengt að ákvarðanir þeirra um
sambandið við ofbeldismanninn séu ekki
virtar, bæði þegar þær vilja yfirgefa hann
og einnig þegar þær vilja það ekki.
Algengt er að litið sé svo á að konur sem
yfirgefa ofbeldismenn þurfi ekki á því að
halda að fá að syrgja. Þær fá gjarnan þau
skilaboð að þær megi vera fegnar því að
vera lausar undan oki sínu og maki þeirra
sé þess ekki verður að gráta hann.
Hið sama á við þegar konur vilja ekki stíga
það skref að yfirgefa ofbeldismann en í
slíkum tilfellum eru skilaboðin oft á þann
veg að úr því að þær velji að vera um kyrrt í

samböndum sínum þurfi þær ekki að gráta
örlög sín.
Sorg er tilfinning sem maðurinn upplifir
þegar eitthvað mikilvægt hverfur úr lífi hans.
Sorg er viðbrögð við missi sem þegar hefur
orðið eða við missi sem vofir yfir.
Fórnarlömb ofbeldis þurfa að horfast í augu
við margvíslegan missi, til að mynda missa
þau þá tilfinningu að hafa stjórn á eigin lífi.
Einnig er hætta á að þau missi tilfinningu
fyrir eigin siðferðiskennd. Algengt er að
þau missi sjálfsmynd sína, hæfileikann til
að treysta, til að setja mörk, sjálfstraust sitt,
öryggi og fjárhagslega afkomu. Þau missa
jafnvel traust sitt á Guð. Konur sem eru í
ofbeldissamböndum og þær sem hafa slitið
slíku sambandi þurfa auk þess að takast á
við flóknar tilfinningar gagnvart maka sínum.
Þær þurfa jafnvel að horfast í augu við að
missa manninn sem þær elska, manninn sem
þær héldu að hann væri og draum sinn um
framtíð með honum.

Í ljósi hins margháttaða missis fórnarlama
ofbeldis má segja að þau fari í gegnum þau
stig sorgar sem mæta öðrum syrgjendum.
Þau upplifa afneitun á aðstæðum sínum,
reiði yfir þeim, samningsstig, þunglyndi
og jafnaðargeð. Von er einnig einkennandi í aðstæðum þeirra, von um breyttar
og betri aðstæður. Á það að minnsta kosti
við í upphafi ofbeldissambanda, en hætt er
við að smátt og smátt deyi sú von.
Stundum skilja fórnarlömb ofbeldis ekki
tilfinningar sínar. Þau hafa ef til vill tekið
ákvörðun um að slíta ofbeldissambandi og í
stað léttis geta þau fundið fyrir tilfinningum
sem koma þeim á óvart. Í slíkum tilfellum
hefur höfundur gjarnan bent á að líklega sé
um að ræða hefðbundnar tilfinningar sem
fylgja sorgarferli. Viðbrögð hafa almennt
verið undrun. Í ljósi þess sem ofbeldismennirnir höfðu gert þeim hafði þeim ekki fundist
við hæfi að syrgja maka sinn. Sú hugsun hafði
ekki hvarflað að þeim að þær gætu verið að

upplifa sorgarferil þrátt fyrir ákvörðun sína.
Eins og fram hefur komið er hætt við að vinir
og vandamenn styðji við þær hugmyndir,
einmitt þegar fórnarlömb þurfa á samúð og
samhygð að halda. Þegar hvað mest er þörf
á samfylgd í samhygð og kærleika.
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Krans lagður á leiði
Halldóru Eggertsdóttur
- guðmóður 12 Soroptimistaklúbba á Íslandi Þann 19. september 2009 hélt Soroptimistaklúbbur Reykjavíkur upp á 50
ára afmæli sitt og var ýmislegt gert til
hátíðarbrigða. Fyrir utan bókaútgáfu,
veglega styrkveitingu og hátíðardagskrá, fóru Soroptimistar í Fossvogskirkjugarð og lögðu blómsveig á leiði
Halldóru Eggertsdóttur sem var einn af
stofnfélögum Reykjavíkurklúbbsins og
alla tíð mikill Soroptimisti. Hér á eftir
fara nokkur minningarorð sem flutt voru
af þessu tilefni.
Það er ákaflega viðeigandi að minnast
Halldóru Eggertsdóttur þegar við nú höldum
upp á 50 ára afmæli klúbbsins okkar. Hún er
sú kona sem mest og best hefur barist fyrir
framgangi hreyfingarinnar hér á landi og sú
staðreynd að hún var guðmóðir 12 klúbba
af 16 sem nú eru starfandi segir meira en
nokkuð annað um þann eldmóð og kraft
sem hún lagði í að Soroptimisminn næði
fram að ganga. Þetta gerði hún allt á 10
árum, 1973-1983.
Halldóra fæddist í desember fyrir 93 árum í
Húnavatnssýslu. Hún fór í Menntaskólann á
Akureyri og útskrifaðist sem stúdent 1939,

þá 23 ára. Ári síðar, 1940 lauk hún kennaraprófi og síðan hússtjórnarkennaraprófi frá
Hússtjórnarkennaraskóla Íslands. Hún sótti
sér viðbótarmenntun bæði til Danmerkur
og Bandaríkjanna. Kennsluferil sinn hóf hún
við Barnaskóla Siglufjarðar en varð síðan
skólastjóri Húsmæðraskóla Suðurlands á
Laugarvatni, námsstjóri húsmæðrafræðslu
í menntamálaráðuneytinu 1948-1969 og
jafnframt stundakennari við Húsmæðrakennaraskólann. Árið 1969 hóf hún störf
sem fulltrúi í heimilisfræðslu grunnskóla á
Fræðsluskrifstofu Reykjavíkur og þar lágu
leiðir okkar saman þegar ég var ráðin til að
setja upp skólasöfn í Reykjavík 1971.
Halldóra var ákaflega dugleg kona og fylgin
sér. Það sem hún ætlaði sér, það tókst henni.
Ósérhlífni og kraftur fylgdi henni sem sést á
öllu því sem henni tókst að áorka. Soroptimisminn var henni mjög hugleikinn og henni
fannst aldrei nóg að gert til að bæta hag
þeirra sem minna máttu sín. Hún bakaði
bollur í fjáröflunarskyni og hún hamaðist
við að þýða reglur og lög samtakanna. Allt
vélritaði systir hennar Hildigunnur sem var
frábær vélritari.

Halldóra er ákaflega eftirminnileg kona.
Ég minnist þess einu sinni þegar hún var
orðin mjög kvalin af fjölvöðvagigt, að á
einum Soroptimistafundi var rætt um verki
og nauðsyn þess að taka verkjalyf til að
bæta lífsgæði þeirra sem eru illa haldnir
af verkjum. Þetta fannst Halldóru mesta
fásinna. Hún hafði ekki tekið aspirín frá því
hún var 16 ára og ætlaði ekki að fara að taka
upp þann ósið að éta pillur.
Halldóra fékk riddarakross Hinnar íslensku
fálkaorðu 1977. Hún varð heiðursfélagi í
Hússtjórnarkennarafélagi Íslands á 70
ára afmæli hennar 1986 og heiðursfélagi
Soroptimistasambands Íslands 1983 – eini
Soroptimistinn sem hefur fengið þann
heiður. Soroptimistaklúbbur Reykjavíkur
veitti henni heiðursviðurkenningu árið 1999
á 40 ára afmæli klúbbsins. Og núna á 50 ára
afmæli klúbbsins okkar er vel við hæfi að
við minnumst hennar og sýnum þakklæti
okkar í verki með því að leggja blóm á leiði
hennar.
Sigrún Klara Hannesdóttir
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Bernskumynd frá liðnum jólum
Geislar skammdegissólarinnar stuttir
þessa dagana ... stafa bleikrauðum bjarma
á himin og haf ... allt draumi líkast ... Eins
fara árin með minningarnar ... bernskumyndir dofna í óljósri skímu liðinna daga
...
Við báðum tvær systur að rifa upp minningu
sem þeim er kærust frá jólum á þeirra
bernskuheimili. Einnig inntum við þær eftir
því hvernig þær sjá hlutverk konunnar eða
móðurinnar í jólahaldi nútímans og þegar
þær voru börn.
Susan Nainfríð Ellendersen
- fædd árið 1954 í Færeyjum
Ég er frá Hvalba á Suðurey í Færeyjum. Það
er sérstaklega ein minning sem stendur
uppúr en ég hef líklega verið eitthvað um
4 ára. Heima hjá mér sá mamma um að
skreyta jólatréð og við fengum ekki að sjá
það fyrr en rétt fyrir kl. 6 á aðfangadag, og er
það ein slík minning sem mér er minnisstæð-

ust, þ.e. þegar mamma opnaði stofuhurðina
og við blasti uppljómað jólatré með lifandi
ljósum eins og þá tíðkaðist.
Ég myndi segja að ýmislegt hafi breyst. Í
mínu ungdæmi sáu konurnar alfarið um allan
jólaundirbúning, eldamennsku, sauma jólaföt
á börnin og þær sjálfar og allt í sambandi
við jólahaldið. Í dag taka flestir karlar þátt í
undirbúningi og jólahaldinu sjálfu, alla vega
þar sem ég þekki til.
Dúfa Stefánsdóttir
- fædd árið 1934 á Íslandi
Mín skírasta jóla-minning er þegar eg fékk
mjög fallega inni-rólu að gjöf: Var hún strax
sett upp og eg settist í hana og fékkst ekki
úr henni allt kvöldið og þar sofnaði eg. Mér
er lika mjög í minni jólatréð og gladdist
yfir litlu kertunum,sem mér fannst loga svo
skært,-í öllum regnbogans litum. Það var líka
mikil viðbót,við þau ljós,sem fyrir voru, - ekki
annað en olíulampar á þeim tíma. Þarna er eg
fimm ára og bjó á Bjarteyjarsandi í Hvalfjarð-

arströndarhreppi Borgarfjarðarsýslu. (Nú
Hvalfjarðarsveit).
Það hefur ,að sjálfsögðu, margt breyst
. Mesta og bezta breytingin held eg hafi
verið ,þegar rafmagnið kom. Nú eru vélar
til allra hluta. Það þarf ekki lengur að þvo á
bretti, eða hræra og hnoða jólakökurnar á
höndum. Ekki þekktist þá að kaupa föt,- allt
var saumað og prjónað heima. Ekki hefur
það allt verið auðvelt. -Eg man eftir skömmtunar-seðlum, bæði fyrir mat og metravöru.
Við vorum átta í heimili og allir fengu nýja
flík fyrir jól, man eg. Allt skyldi vera hreint ,
þrifið í hólf og gólf. Við krakkarnir reyndum
að hjálpa til eftir bestu getu,en jólaundirbúningurinn mæddi alfarið á móðir okkar.
Í dag finnst mér fjölskyldan hjálpast meira
að og það hafi skapast hefðir,sem fólk vill
halda í og það er vel. En eitt er það,sem ekki
breytist. -að allar mæður munu alltaf gera
sitt bezta fyrir fjölskylduna,til að jólagleðin
nái að innstu hjartarótum á þessari mestu
hátíð ársins.
ÁS

Kvenlegur örþáttur
Þættinum er ætlað að varpa ljósi á
kvenkyns örnefni í náttúru Austurlands
með heimspekilegum eldhúspælingum
í bland.
Það er oft haft á orði að við konur séum
uppteknar af útliti okkar; förum í klippingu,
andlistbað, málum okkur og hver kannast
ekki við slagorðið sem oft heyrist hóað á
haustmánuðum ,,í kjólinn fyrir jólin“! Engu
að síður erum við, þegar betur er að gætt,
mis uppteknar af því hvernig við erum
tilhafðar hverju sinni og hvað það er sem
okkur þykir viðeigandi eða yfir höfuð vera
smekklegt. Ef til vill kristallast hugmyndir
okkar um fegurð og glæsileik kvenna í
sögum af íslenskum álfkonum. Ef gengið
er um náttúru landsins þá má sjá margan
hólinn sem kenndur er við álfkonur og aðra
vætti. Við skulum skyggnast inn í þrjá slíka
bústaði á Borgarfirði eystra, þ.e. Álfaborg,
Snotrunes og Lobbuhraun og sjá hvernig
heimasæturnar bera sig.
Margir telja höfuðborg íslenskra álfa vera í
Álfaborg sem vakir göfug og glæsileg yfir
þorpinu á Borgarfirði. Því er engin furða
að sjálf álfadrottningin sé talin eiga þar
bústað sinn og hvert barn getur gert sér
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í hugarlund hin fögru klæði
sem hún skartar, ekki hvað
síst um jól og áramót, þegar
hún og aðrir íbúar Álfaborgar
gera sig sýnilega mönnum. Af
Álfaborginni dregur Borgarfjörður nafn sitt.
Bústýra á Snotrunesi var áður fyrr sögð vera
álfkonan Snotra en hún þótti svo heillandi
í háttum að henni reyndist auðvelt að fá
til sín ráðsmenn þrátt fyrir að þeir hyrfu
einn af öðrum eftir hver jól. Þeim reyndist
ómögulegt að svara því hvert Snotra færi
hvert aðfangadagskvöld þar til einn náði
að fylgja henni eftir niður í fjöru og sveipa
sig blæjum með henni. Hann fylgir Snotru
í móðu og mistri til veislu í framandi landi
sem vaxið er ilmjurtum og ávaxtatrjám svo
vel má ímynda sér litfögur og létt klæði
veislugesta. Leysist þar með gátan og
álögum af Snotru álfadrottningu er létt.
Launar hún ráðsmanni með því að gefa
honum Snotrunes og hverfur síðan.
Lobbuhraun er á að líta eins og álfaþorp
en þar telja sumir að Lobba nokkur álfkona
hafi búið. Sagt er að presturinn á Desjamýri
hafi átt með henni ástarfundi sem vinnumaður hans komst á snoður um þegar

prestur hvarf eitt sinn um jólaleyti. Lobba
virðist hafa verið nokkuð skörungslegri í
fasi en gengur og gerist um álfkonur, það
gustar af henni þar sem hún snarar mat á
borð, verður bálreið þegar prestur hyggst
fara og hefur þau sérkenni að hafa á fótum
sér loðna skó.
Álfkonur eru líklega af ýmsum gerðum
rétt eins og konurnar í mannheimum
og klæðaburður okkar og hátterni ólíkt
hvar svo sem við búum. Við eigum það
þó flestar sameiginlegt að gera okkur
dagamun um jól hvort sem við bregðum
okkur í betri buxurnar, göngum á háhæluðum prinsessuskóm eða lobbulegum
tátiljum, sveipaðar litríkum slæðum nú eða
troðum okkur ,,í kjól fyrir jól“ sem allt eins
gæti verið handprjónaður úr teygjanlegum
lopa svo mjúkar kvenlegar útlínur okkar fái
notið sín til fulls.
AÞ og ÁS

Fundargerð haustfundar
15. haustfundur Soroptimistasambands Íslands 19. sept. 2009 í Hvassaleitisskóla
Stytt fundargerð - Fundargerðina er
að finna í fullri lengd á innri vef www.
soroptimist.is
Guðrún Erla Björgvinsdóttir, forseti, setti
fundinn kl. 10:30. Hún minntist þess að
í ár væru 50 ár frá stofnun Soroptimistahreyfingarinnar á Íslandi.
Systur á fundinum voru á bilinu 105-110.
Kveikt á kertum. Guðrún Pálsdóttur,
Kópavogsklúbbi, var kjörin fundarstjóri
og Ingigerður Sæmundsdóttir og Margrét
Arnórsdóttir, Mosfellssveitarklúbbi, voru
tilnefndar sem ritarar fundarins.
Skýrsla frá sendifulltrúafundinum í
Amsterdam í Hollandi, 8. – 9. júlí 2009
a) Ragnheiður Stefánsdóttir, sendifulltrúi,
Akureyrarklúbbi, flutti útdrátt úr skýrslu
sendifulltrúafundarins. Hana er að finna í
heild sinni á vef sambandsins og útdrátt
í síðustu Fregnum. Á komandi ári verða
engir verkefnastjórar hjá SI/E. Það er gert
til að koma í veg fyrir að sama verkefni verði
tíundað á fleiri en einum stað. Í staðinn
leggur SI/E áherslu á 10 atriði sem höfð
verða að leiðarljósi í starfi Soroptimistahreyfingarinnar. Þessi 10 áhersluatriði eru
að finna á síðu sambandsins, sjá http://
www.soroptimist.is/soroptimistar/is/
forsida/um soroptimista/verkefnakjarni/
b) Hrafnhildur B. Sigurðardóttir, sendifulltrúi, Seltjarnarnessklúbbi, þakkaði
samferðakonum fyrir ferðina og fyrir
tækifærið til að fá að starfa sem sendifulltrúi en hún lýkur nú sínu tímabili. Að þessu
sinni var Evrópuþing Soroptimista haldið í
tengslum við sendifulltrúafundinn og voru
alls tíu konur frá Íslandi sem sóttu það.
Forseti Soroptimistasambands Íslands,
Guðrún Erla, sagði frá Evrópuþinginu
í Amsterdam sem haldið var 10. – 12.
júlí 2009
Þingið var haldið eftir sendifulltrúafundinn
sem stóð í tvo daga. Fyrirlestrar á þinginu
fjölluðu um umhverfismál og aðallega um
vatn. Þar kom fram að 40% allra manna í
heiminum hefur ekki hreinlætisaðstöðu.
Tíu milljónir barna deyja árlega vegna
lélegs heilbrigðisaðbúnaðar og sjötti hver
einstaklingur deyr úr hungri. Fjárhagsstaða í heiminum fer versnandi og 70%

fátæklinga eru konur. 300 hugmyndir að
verkefnum hafa komið á vef SI/E. Markmið
Soroptimista er að árið 2015 hafi 50% allra
manna aðgang að hreinu vatni.
SI/E veitti tvenn verðlaun fyrir vatnsverkefni. 1) Bygging vatnsbóls, snyrtiaðstöðu
og barnaheimilis á Madagaskar. 2) Hreint
vatn handa börnum í Úkraníu.
Við val á seinna verkefnum voru átta verkefni
kynnt á heimasíðu SI/E og allir (ekki bara
Soroptimistar) gátu kosið á netinu. Þetta
var mikil kynning fyrir Soroptimista, 7.500
manns fóru inn á síðuna sem var helmingsfjölgun frá árinu á undan.
Á þinginu var einnig rætt um mikilvægi
þess að kynna Soroptimistasamtökin betur
og sérstaklega fyrir ungum konum.
Heimsþing verður haldið 2011 í Montréal
í Kanada.
Önnur mál
1. Guðrún Erla, forseti, skýrði frá því að hún
hefði ráðstafað forsetasjóði síns tímabils,
kr. 300.000, til Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur og á að nota styrkinn í þágu skólabarna. Gjöfin var afhent 15. september
sl. Ragnhildur Guðmundsdóttir, formaður
nefndarinnar, hefur afhent þakkarbréf.
2. Guðrún Erla skýrði frá því að í tilefni af
því að hjá SI/E hafa embætti verkefnastjóra
verið lögð niður, hafi komið ósk frá þeim
um að tilnefna tvær konur sem “verkefnatengla” frá Íslandi. Stjórnin stingur upp á 1.
og 2. varaforseta starfsársins 2009-2110 sem
tengiliðum og var það samþykkt. Skoðað
verður fyrir næsta Landssambandsfund
hvað við gerum varðandi verkefnastjóra
sambandsins. Nokkrar umræður urðu um
þetta og meginniðurstaða var: Evrópuog Alþjóðasambandið hafa breytt sínum
lögum og vinna nú samkvæmt áhersluatriðunum 10 en ekki verkefnasviðunum.
Klúbbar haldi sínum verkefnastjórum,
a.m.k. þar til þetta fyrirkomulag skýrist
betur og vinni gjarnan saman að verkefnum
samkvæmt áhersluatriðunum.
3. Hildur Hálfdanardóttir, Kópavogsklúbbi,
skýrði frá því að nýr klúbbur á Suðurlandi
verði stofnaður 10. október nk. Mikill
heiður er fyrir okkur að Hanne Jensbo
frá Danmörku, sem nú er tekin við sem
forseti Alþjóðasambandsins, mun verða
viðstödd, en um vígsluna sér sendifulltrúi
frá Noregi.

4. Snjólaug Sigurðardóttir, ritari Landsambandsins, ræddi um heimasíðu samtakanna. Hún benti á að undir “Á döfinni” á
ytra netinu er hægt að auglýsa listsýningar
systra og tengja við viðeigandi heimasíður.
5. Guðrún Erla, forseti, greindi frá því
að næsti forseti SI/E muni halda áfram
með vatnsverkefni núverandi forseta SI/E.
Aðeins einn íslenskur klúbbur (Hafnarfj. og
Garðabær) hefur unnið að vatnsverkefni
erlendis og tveir innanlands. Forseti hefur
fengið tvær hugmyndir að verkefnum frá
útbreiðslufulltrúa SI/E í Afríku, annað á
Fílabeinsströndinni og hitt í Niger. Hún
ætlar að senda formönnum klúbba lýsingar
á þessum verkefnum.
6. Kristjana Björnsdóttir, Austurlandsklúbbi,
í ritnefnd Fregna, kynnti ályktun ritstjórnar
frá 16. september sl. þar sem lagt er til að
þrátt fyrir samþykkt á Landssambandsfundi
um að fækka prentuðum útgáfum Fregna
úr 3 í 2 verði 3ja blaðið gefið út á prenti og
þá verði miðað við 16 síðna blað.
7. Guðrún Helga Gylfadóttir, formaður
Reykjavíkurklúbbsins, þakkaði góðar
kveðjur og gjafir sem þeim hafa borist í
tilefni 50 ára afmælisins.
8. Sigrún Klara Hannesdóttir og Erla Björnsdóttir kynntu bókina Samtaka systur.
9. Margrét Helgadóttir, Hafnafj.- og Garðabæjarklúbbi, kynnti vatnsverkefni sem
klúbburinn tók að sér. Verkefnið fólst í
því að koma upp salernisaðstöðu á heimili
fatlaðra í Benin og kostaði 1.620 evrur.
10. Hafdís Karlsdóttir, Kópavogsklúbbi,
sagði frá því að næsti forseti SI/E er læknir
og leggur áherslu á heilsuvernd.
11. Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir, Akureyri,
kom með fyrirspurn um heimasíðuna
varðandi svæði fyrir söluvarning. Vísað til
umsjónarkonu vefsíðunnar. Einnig kom
fram að verið er að vinna að því að hver
klúbbur fái eigið svæði á síðunni.
12. Fundarstjóri lagði til að ályktun
ritnefndar verði tekin til umræðu á stjórnarfundi Landssambandsins.
Stjórnarskipti.
Hádegishlé 12:10-13:10.
Erindi um hamingjuna.
Fundarlok.
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Munið vef soroptimista:

http://www.soroptimist.is
Þar er að finna fréttir af starfinu
og upplýsingar um félagsskapinn.
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