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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.

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.

Skilafrestur í næsta blað er til 20. ágúst 2010.
Við auglýsum sérstaklega eftir efni sem varðar
umhverfismál.
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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Forsíðumynd
Forsíðumyndin er að þessu sinni af Nicoline Marie Elise Weywadt ljósmyndara.
Nicoline fæddist á Djúpavogi 5. febrúar 1848 en þar var faðir hennar, Niels
Peter Weyvadt, faktor við verslun Örum og Wulff. Foreldrar Nicoline voru
báðir danskir að uppruna en móðir hennar, sýslumannsdóttirin Sophie
Brochdorf, ólst upp á Íslandi. Heimili faktorshjónanna var annálað fyrir
myndarskap og þangað bárust ýmsar nýungar utan úr hinum stóra heimi.
Töluvert var um heimsóknir erlendra manna og mun Nicoline hafa kynnst
ljósmyndatækninni í föðurhúsum þegar danskur ljósmyndari var þar á ferð.
Á þessum tíma var óvanalegt að stúlkur leituðu sér menntunar annarar en
þeirrar sem laut að heimilisrekstri, en Nicoline gerðist brautryðjandi og
hélt rúmlega tvítug til Kaupmannahafnar að læra ljósmyndun fyrst íslenskra
kvenna og stundaði síðan iðn sína í 30 ár. Hún kom heim að námi loknu árið
1872 og hóf þegar að taka myndir á Djúpavogi og gegndi jafnframt starfi við
verslun Örum og Wulff. Árið 1881 fluttist Nicoline ásamt fjölskyldu sinni að
Teigarhorni. Þar hafði þá verið byggt myndarlegt íbúðarhús og við enda þess
viðbygging, skúr með glervegg og glugga á þaki, sem hýsti ljósmyndastofu.
Eins og aðrir ljósmyndarar á þessum tíma tók Nicoline mest myndir af fólki.
Sumarið 1882 lagði hún land undir fót og heimsótti Seyðisfjörð og Eskifjörð.
Á báðum stöðum hafði þá myndast dálítið þéttbýli og hafa myndir sem
hún tók í þessari ferð ómetanlegt heimildagildi. Einnig tók hún útimyndir á
Djúpavogi og víðar. Á þessum fyrstu árum ljósmyndatækninnar var lítið um
að ljósmyndarar tækju myndir utan húss og fær Nicoline þá umsögn fagfólks
að hún hafi verið listræn og haft næmt auga fyrir myndbyggingu. Hún var
metnaðarfull í starfi og fór árið1888 aftur til Kaupmannahafnar að kynna sér
nýjungar í ljósmyndatækni sem um þessar mundir var í örri þróun. Gögn frá
Nicoline, m.a. bréf sem varðveitt eru á Héraðsskjalasafni Austfirðinga bera
því vitni að hún stóð í bréfaskiptum vegna starfs sín, auk þess að erlendir
jarðvísindamenn voru í sambandi við hana vegna geislasteina sem er að
finna á Teigarhorni. Þá tók hún þátt í veðurathugunum en á Teigarhorni
hafa verið stundaðar veðurathuganir í áratugi. Nicoline giftist ekki en ól upp
systurdóttur sína Hansínu Björnsdóttur sem nam hjá henni ljósmyndaiðn
og tók við ljósmyndastofunni þegar hún lét af störfum. Nicoline andaðist
á heimili sínu 20. febrúar árið 1921. Til gamans má geta þess að saumvélin
sem hún situr við var á heimili faktorshjónanna og er hún talin vera sú fyrsta
sem kom á Austurland.
Heimildir: Iðnsaga Austurlands, Ljósmyndatal.

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

Kæru systur.
Senn líður að Landssambandsfundi á Húsavík. Þá gerum við
upp síðasta starfsár, njótum þess að vera saman, skiptast á
skoðunum og skemmta okkur.
Húsavíkursystur hafa lagt metnað sinn í að undirbúa fundinn vel
og dvöl okkar á staðnum. Þegar Soroptimistar hittast er ávallt
gleði og nú fögnum við mörgum nýjum systrum því verulega
hefur fjölgað í okkar hópi frá því fyrir ári.
Enn viljum við efla stöðu okkar og vonum að útbreiðslunefnd
miði vel áfram á Norðurlandi. Við megum þó ekki gleyma því
að ábyrgðin er okkar allra og við erum í raun allar í útbreiðslunefnd.
Í bréfum sem mér hafa borist frá 1. varaforseta Evrópusambandsins og alheimsforseta fær Landssamband okkar mikið hrós fyrir
öflugt og gott starf á Íslandi.
Þegar Karin Guttormsen, sendifulltrúi frá Noregi og Hanna
Jensbo, alheimsforseti, voru hér á ferð í október sl. var þeim
boðið að skoða meðferðarheimilið í Krýsuvík. Lovísa Cristiansen,
Hafnarfjarðar- og Garðabæjarklúbbi, framkvæmdarstjóri Krýsuvíkursamtakanna sagði frá starfseminni og sýndi húsið. Hafnarfjarðar- og Garðabæjarklúbbur hafa unnið að uppbyggingu
Krýsuvíkurheimilisins frá stofnun ásamt fleiri klúbbum sem lagt
hafa starfseminni lið.

Þá nutu þær samveru með nýjum systrum á Suðurlandi og voru
heillaðar af heimsókn í gróðurhús í Hveragerði í úrhellisrigningu og roki.
Kæru systur athugið að í aprílblaði Fregna eru ekki birtir reikningar og fjárhagsáætlun en hægt er að nálgast þau gögn hjá
formönnum og á innra vef sambandsins.
Í janúarbréfi mínu minntist ég örfáum orðum á markmið sem
Evrópuforseti hvetur Soroptimista til þess að setja sér.
Hér koma markmiðin í heild.
Ég ætla:
að reyna að mæta á alla fundi í klúbbnum mínum
að vera með Soroptimistanæluna daglega
að sýna stolt mitt yfir því að vera Soroptimisti
að segja fólki frá Soroptimistum
að mæla með a.m.k einum nýjum félaga á árinu
að heimsækja annan klúbb og fara á alþjóðlegan fund
að fara reglulega inn á vefsíður SI og SI/E
að leggja mig fram um að sýna öðrum systrum
kurteisi og alúð
að vinna að innlendu og alþjóðlegu verkefni
að leggja mig fram fyrir konur og stúlkur
Setji hver einasti Soroptimisti sér slíkar reglur munu samtök okkar
blómstra og þróast vel næstu 12 mánuði segir Eliane Lagasse
Evrópuforseti.

Þá skoðuðu þær einnig hjúkrunarheimilið Sunnuhlíð í Kópavogi.
Þar tók Hildur Hálfdanardóttir, Kópavogsklúbbi, á móti gestunum
ásamt framkvæmdarstjóra heimilisins en Kópavogsklúbbur stóð
ásamt 9 öðrum félögum og félagasamtökum að því að hjúkrunarheimilið Sunnuhlíð var byggt og hefur aðalverkefni Kópavogsklúbbs verið að styðja við Sunnuhlíð.

Ég óska ykkur velfarnaðar.

Voru Hanne og Karin afar hrifnar af aðkomu Soroptimista og
stuðningi við bæði heimilin.

Guðrún Erla Björgvinsdóttir
forseti

Það þarf líf til þess að skapa líf, orku til að framleiða orku. Með
því að fórna sjálfum sér verður maður ríkur (Sarah Bernhardt).
Sjáumst á Húsavík.
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Frá Árbæjarsystrum
Eitt af markmiðum klúbbsins okkar er að
styðja við íbúa Árbæjarhverfis.
Það er ánægjulegt að geta sagt frá því að klúbbsystur samþykktu
í byrjun vetrar að að færa íbúakjarna geðfatlaðra að Hraunbæ
107, sem tók til starfa sl. sumar, veglegt útigrill að gjöf. Er það
von okkar að það verði vel nýtt á góðum stundum.
Í nóvember héldu systur svokallað vinkvennakvöld en ágóði þess
er ein aðaltekjulind klúbbsins. Ákveðið var að ágóðinn myndi
að þessu sinni renna til Endurhæfingardeildar Landspítalans á
Grensási.
Í desember tók Edda Heiðrún Backmann sem stendur fyrir söfnuninni, Á rás fyrir Grensás,undir merkjum Hollvina Grensásdeildar
við gjafafénu, fimmhundruð þúsund krónum sem vonandi koma
sér vel í fyrirhugaðri uppbyggingu Grensásdeildarinnar.

Afhending á grilli
Frá vinstri: Jónína Guðjónsdóttir fráfarandi formaður,
Torfhildur Samúelsdóttir gjaldkeri,
Ragnheiður Lára Guðrúnardóttir starfsmaður,
Sigurbjörg Fjölnisdóttir forstöðukona.

Á rás fyrir Grensás
Fremst fyrir miðju: Edda Heiðrún Backmann, aftari röð frá vinstri Kristjana Jónsdóttir
varaformaður, María Karlsdóttir formaður, Torfhildur Samúelsdóttir gjaldkeri.
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Ritstjórnarpistill
Kæru systur!
Vorboðinn okkar, Landssambandsfundurinn, verður að þessu sinni haldinn á
Húsavík. Vorblað Fregna er sem fyrr
tileinkað fundinum en blaðið er í annað
sinn gefið út á 16 síðum í stað 24 áður.
Sökum þess var ákveðið að birta minna
af gögnum sem varðar Landssambandsfundinn en þau eru öll að finna á vef Landssambandsins og hvetjum við systur til að
leita sér upplýsinga þar.

Okkur þótti þó nauðsynlegt að bæta við
örlitlu skemmtiefni og höfum því nokkra
fasta liði í blaðinu. Verkefnasvið þessa
blaðs er mennta- og menningarmál og við
spyrjum systur um eftirminnilega kennara
sem þær hafa haft. Við bregðum okkur
austur á land í kvenlegum örþætti um
landnámskonur og stöldrum við í ljóðahorni um stund.

Við óskum systrum öllum gleðilegs sumars
og ánægjulegs Landssambandsfundar.
María Ósk Kristmundsdóttir
Arndís Þorvaldsdóttir
Arndís Hólmgrímsdóttir
Áslaug Sigurgestsdóttir
Kristjana Björnsdóttir
Rannveig Árnadóttir

Nýjar systur
boðnar velkomnar
Myndin hér til hliðar sýnir þær Þorbjörgu Garðarsdóttur til vinstri og Báru Mjöll Jónsdóttur til hægri
en þær gengu í vetur til liðs við Soroptimistaklúbb
Austurlands.
Þorbjörg er þroskaþjálfi að mennt og starfar sem
sviðsstjóri á barnasviði hjá Svæðiskrifstofu málefna
fatlaðra á Austurlandi. Bára Mjöll er framhaldsskólakennari og starfar sem kennslustjóri fjarnáms við
Menntaskólann á Egilsstöðum. 		
				
Mynd: Yvette Lau.

Velkomnar á 19. fund norrænna Soroptimista
í Bergen 11.-13. júní 2010
Mikilvæg málefni, frábærir fyrirlesarar, móttaka í boði borgarstjórans í Bergen í hinum fagra Sal Hákonar konungs,
menningarflytjendur sem veita innblástur, skoðunarferðir í boði Soroptimistaklúbba í héraðinu okkar til hinna fallegu
staða Voss, Lysøen og að heimili tónskáldsins Edvard Grieg; Troldhaugen.
– en fyrst og fremst
TÆKIFÆRI TIL AÐ HITTA SOROPTIMISTA AÐ HEIMAN OG FRÁ ÖÐRUM LÖNDUM!

SKRÁÐU ÞIG Á 19. FUND NORRÆNNA SOROPTIMISTA Í BERGEN 11.-13. JÚNÍ 2010!
Nánari upplýsingar og skráning á: WWW.SOROPTIMISTNORWAY.NO/NSD2010
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Ársskýrsla Forseta
Soroptimistasambands Íslands
Starfsárið 1. október 2008 - 30. september 2009

Þann 1. október 2009 voru 524 konur í
íslensku Soroptimistasamtökunum, 13
konum fleiri en árið á undan. (Í dag erum
við 550).
Í 15 klúbbum voru haldnir samtals 141
klúbbfundur og 110 stjórnarfundir.
Fundarsókn klúbbfunda var frá 71 % upp
í 87%.
Tveir klúbbar voru með yfir 87% mætingu
en það voru Akranes og Kópavogur.
Fimm klúbbar voru með um og yfir 80%.
Það voru Grafarvogur, Hafnarfjörður og
Garðabær, Húsavík, Reykjavíkurklúbbur
og Snæfellsnes.
Stórafmæli á árinu áttu Reykjavíkurklúbbur
sem varð 50 ára og Skagafjarðarklúbbur
sem varð 20 ára.
Styrkir sem klúbbar veittu á tímabilinu
2008-2009 voru rétt um 6 ½ milljón.
Akranesklúbbur veitti styrk til Endurhæfingahússins Hvers sem er aðstaða fyrir
öryrkja og fólk sem hætt hefur störfum
vegna slysa eða áfalla og svo styrkti klúbburinn eldri borgara í Höfða á Akranesi.
Systur í Akureyrarklúbbi sendu gjafir til 135
barna á Grænlandi. Þá aka þær út bókum
til aldraða og öryrkja á hálfsmánaðar fresti
allan ársins hring.
Systur í Austurlandsklúbbi styrktu fatlaða
nemendur á Egilsstöðum og alzheimerdeild á Seyðisfirði. Auk þess voru þær
með samverustundir með útlendingum
búsettum á Fljótdalshéraði í samvinnu við
Rauða Krossinn og Norræna félagið.
Árbæjarklúbbur sér um að styrkja fátækar
fjölskyldur í Árbæjarhverfi fyrir jólin og
veitti styrk til geðfatlaðra. Auk þess klæða
systur fermingarbörn í Árbæjarsókn í kyrtlana á fermingardaginn.
Bakka- og Seljaklúbbur styrkir á hverju ári
fatlaða unga konu ýmist til náms eða til
ferðalaga. Þá styrkir klúbburinn stúlku á
Indlandi og SOS barnaþorp.
Grafarvogsklúbbur styrkti verndaðan vinnustað í Grafarvogi, fatlaða konu í Grafarvogi
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og gefur bækur til nemendafélaga grunnskólanna í Grafarvogi.
Systur í Hafnarfjarðar- og Garðabæjarklúbbi
styrktu Krýsuvíkurheimilið með eldhústækjum og gáfu vistmönnum flíspeysur í
jólagjöf sem þær gera jafnan fyrir hver jól.
Auk þess veita þær einstæðum mæðrum
veglega styrki.
Hóla- og Fellaklúbbur veitti styrki til stúlkna
á Íslandi, Mið-Ameríku og Guatemala. Þá
veitti klúbburinn styrk til stúlku sem er að
reyna að fá að ættleiða tvo bræður sína og
styrk til Fjölbrautaskólans í Breiðholti.
Húsavíkurklúbbur styrkti Heilbrigðisstofnun
Þingeyinga og dagvistun fyrir fatlað fólk.
Auk þess sjá systur um að dreifa Árbók
Þingeyinga og bókum fyrir bókasafnið á
staðnum.
Keflavíkurklúbbur veitti styrki til Soroptimistaklúbbsins í Kígali og SOS barnaþorpa.
Auk þess styrkti klúbburinn rannsóknir á
brjóstakrabbameini.
Kópavogsklúbbur veitti félagi fanga á
Litla-Hrauni styrk til plöntukaupa. Er
ætlunin að búa til matjurtagarð á LitlaHrauni. Þá unnu systur að vatnsverkefni
með grunnskólabörnum í Kópavogi og var
afrakstur verkefnisins sýndur á Bókasafni
Kópavogs.
Reykjavíkurklúbbur styrkti bæði sumarbúðir
fyrir fötluð börn og systur sem hafa átt við
veikindi að stríða. Auk þess styrkti klúbburinn rannsóknir á brjóstakrabbameini.
Seltjarnarnesklúbbur styrkti einhverf börn
og foreldra þeirra, sambýlið í Asparfelli
og börn í Kenýa.
Systur í Skagafjarðarklúbbi styrkja jafnan
umhverfisverkefni í samvinnu við sveitarfélagið. Þá bjóða þær konum af erlendum
uppruna til kvöldverðar og samveru og
veita verðlaun í 10. bekk grunnskólanna
í Skagafirði.
Systur í Snæfellsnesklúbbi sjá um
heimsóknir og upplestur hjá öldruðum
á Jaðri í Ólafsvík. Þá hafa þær unnið að
umhverfisverkefnum og þar á meðal

vatnsverkefni með nemendum 8. bekkjar
í Grunnskóla Snæfellsbæjar.
Verkefni klúbbanna eru afar fjölbreytt
og of langt mál væri að lýsa þeim eins
og þau verðskulda. Mörg verkefnanna
eru í formi þjónustu s.s. að sjá um mat
og kaffi fyrir aldraða, heimsóknir til sjúkra
og aðstoð við útlendinga. Þá eru margir
klúbbar sem vinna að umhverfismálum,
hreinsa fjörur, gróðursetja tré og margt
fleira. Þetta verður ekki metið í krónum en
er ómetanleg aðstoð fyrir þá sem njóta.
Fjáröflun klúbba er með ýmsu móti og
má þar nefna ferðaviku, hreingerningar,
skemmti-og vinafundi og sölu á smávarningi.
Vinaklúbbar. Íslenskir klúbbar eiga samtals
55 vinaklúbba víðsvegar um heiminn.
Flestir eiga vinaklúbba innan Evrópusambandsins. Reykjavíkurklúbbur hefur
sérstök vinaklúbbatengsl við Austurland
og klúbbar á Norður- og Austurlandi hafa
einn sameiginlegan fund á ári. Þá vinnur
Keflavíkurklúbbur að tengslum við klúbb
í Litháen.
Landssambandsfundur 2009 var haldinn
á Hótel Hilton Nordica 9. maí. 175 systur
sátu fundinn en hann var að þessu sinni í
umsjá systra úr Reykjavíkurklúbbi.
Í upphafi fundar var Dagrún Þórðardóttir,
2. varaforseti, með stutta fræðslu um gerð
PFR skýrslna. Þá voru kynnt minningarkort,
hönnuð af Sigríði Líbu Ásgeirsdóttur,
Reykjavíkurklúbbi, en ágóði kortanna mun
renna í sérstakan verkefnasjóð Landssambandsins. Fundinum lauk á fræðsluerindi
Maríu J. Gunnarsdóttur, starfsmanns
Samorku. Nefndi hún fyrirlesturinn ,,Vatnið
og við“.
Um kvöldið sáu Reykjavíkursystur um afar
vel heppnaða skemmtidagskrá.
Daginn eftir Landssambandsfund eða

10. maí tók hópur systra þátt í ,,Göngum
saman“ til styrktar rannsóknum á brjóstakrabbameini.

Hjörleifsdóttir hlaut styrkinn en hún nemur
kvikmyndafræði í New York. Reykjavíkurklúbbur studdi styrkbeiðni hennar.

Skýrsla þessi nær til 1. október 2009 en
nauðsynlegt er að geta nokkurra verkefna
sem koma inn á næsta tímabil á eftir.

Sendifulltrúafundur og Evrópusambandsþing var haldið í Amsterdam í
Hollandi í júlí 2009. 10 íslenskir Soroptimistar sóttu þingið, Hafdís Karlsdóttir 1.
varaforseti Evrópusambandsins, Guðrún
Erla Björgvinsdóttir forseti, sendifulltrúarnir Hrafnhildur Sigurðardóttir og
Ragnheiður Stefánsdóttir og Sigrún Klara
Hannesdóttir varasendifulltrúi. Auk þeirra
Vigdís Pálsdóttir, Hildur Hálfdanardóttir,
Helga Sigurbjörnsdóttir, Kristín Einarsdóttir og Margrét Helgadóttir.

Sierra Leone verkefnið sem Kristín
Norðfjörð fóstrar er í fullum gangi. Allir
klúbbar eru með svokölluð gjafakort til
sölu og á verkefninu að ljúka 2011.

Vatnsverkefni Evrópusambandsins
,,Soroptimists go for water“ hófst af
krafti haustið 2008. Hafnarfjarðar- og
Garðabæjarklúbbur tóku að sér verkefni
í Benin í Afríku. Akureyrarklúbbur,
Húsavíkurklúbbur, Skagafjarðarklúbbur
og Austurlandsklúbbur tóku að sér verkefni
á Fílabeinsströndinni. Akranes, Árbær,
Bakkar og Sel, Grafarvogur, Hafnarfjörður
og Garðabær, Hólar og Fell, Keflavík,
Kópavogur, Mosfellssveit, Reykjavík,
Snæfellsnes og Seltjarnarnes hófu söfnun
fyrir grunnskóla í Kollo í Afríku. Nú er
þessum verkefnum öllum lokið en síðasta
greiðsla fór út í janúar 2010.
10. október 2009 var stofnaður nýr klúbbur
á Suðurlandi. Bættust þá við 23 góðir
fulltrúar í Soroptimistasamtökin. Fengum
við sérstakt hrós frá Ullu Madsen 1. varaforseta Evrópusambandsins fyrir nýja klúbbinn og mikla fjölgun í samtökunum. Enginn
íslenskur klúbbur er með færri en 18 félaga.
Húrra fyrir íslenskum Soroptimistum segir
Ulla.

Haustfundur var haldinn í Hvassaleitisskóla 19. september sl. 105 konur sóttu
fundinn og stóð hann frá kl. 10:30 - 15:00.
Þórhildur Þórhallsdóttir félagsfræðingur
flutti erindi sem bar yfirskriftina ,,Þakklæti,
jákvæðni og hamingja“. Embættismenn
hittust í lokin og héldu stutta embættismannafundi.
Eftir að fundi í Hvassaleitisskóla lauk var
farið með blómsveig að leiði Halldóru
Eggertsdóttur í Fossvogskirkjugarði.
Um kvöldið var svo haldin 50 ára afmælishátíð Reykjavíkurklúbbs. Vel sótt og afar
vel heppnuð hátíð.
Í tilefni afmælisins gáfu systur í Reykjavíkurklúbbi út bókina ,,Samtaka systur“. Mikið
og gott framtak en bókin spannar hálfrar
aldar sögu klúbbsins og samtakanna.
Forsetasjóður fyrir árin 2008-2010, að
upphæð 300.000 krónur, rann að þessu
sinni til Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur
með ósk um að nýta hann í þágu skólabarna.
Annað árið í röð fékk íslenskur umsækjandi annan hæsta skólastyrk Evrópusambandsins 10.000 evrur. Ása Helga

Nefnd gegn mansali var stofnuð í
september 2008. Í henni eru Ingibjörg
Harðardóttir, Hóla- og Fellaklúbbi, Ella
Kolbrún Kristinsdóttir, Hafnarfjarðarog Garðabæjarklúbbi og Júlía Björnsdóttir, Akureyrarklúbbi. Ingibjörg hefur
verið í veikindaleyfi og kom því Margrét
Rögnvaldsdóttir, Reykjavíkurklúbbi inn í
nefndina.
Á norrænum vinadögum hér á Íslandi
skrifuðu forsetar norrænu landssambandanna undir yfirlýsingu um tvö baráttumál
Soroptimista, það er að fjölga konum við
ákvarðanatöku og grípa til aðgerða gegn
mansali. Var samþykkt að vinna eftir þeirri
ákvörðun frá 2008-2012.
Vefur sambandsins hefur verið í stöðugri
framför og nú er verið að safna myndum
af systrum á vefinn. Vona ég að því verði
lokið fyrir haustið.
Forseti hefur þegar heimsótt 10 klúbba
það sem af er starfstíma. Þá héldu forseti
og 2. varaforseti, Dagrún Þórðardóttir,
fund með verkefnastjórum og varaformönnum í Hamraborg 13. febrúar 2009.
20. febrúar 2009 var fundur í Hamraborg
með formönnum klúbba. Þangað mættu
auk forseta, Hildur Hálfdanardóttir fulltrúi
útbreiðslunefndar og Snjólaug Sigurðardóttir ritari.
28. febrúar 2009 héldu forseti og fóstra
Sierra Leone verkefnisins fund á Akureyri.
Þann fund sóttu fulltrúar frá Akureyri,
Húsavík og Skagafirði.

Öllum þeim fjölmörgu sem komu að
verkefnum Landssambandsins á starfsárinu 2008-2009 þakka ég óeigingjarnt
og frábært starf.
Ég hef sannarlega fyllst stolti yfir frábæru
starfi íslenskra Soroptimista og ánægjulegt
er að fá svo jákvæð viðbrögð og hrós frá
1. varaforseta Evrópusambandsins.
Vona ég að íslenskir Soroptimistar haldi
áfram á þessari braut, eflist með hverju
verkefni og standi ávallt saman til jákvæðra
verka.
Guðrún Erla Björgvinsdóttir
forseti

Soroptimistasamband Íslands
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Óskir um gleðilegt sumar færa ykkur systurnar
Guðfinna f. 1891og Guðný f. 1892 Þorsteinsdætur.
Þær voru fæddar á Skjögrastöðum á Fljótsdalshéraði. Guðfinna, sem er betur þekkt undir skáldanafninu Erla, var húsfreyja í Teigi í Vopnafirði.
Guðný bjó fyrst á Borgarfirði eystra en síðar á
Vopnafirði.

Apríl-óður
eftir Guðfinnu ort 1947
Ljóma slær á lög og himin,
lít eg nýjan dag í skýjum,
hreinni mjöllu vafða velli,
vor, er nálgast, létt í spori,
vetrarfönn, sem fer að renna,
fjöllin tignu hulin mjöllu,
hnípin sínum höfðum drúpa
hljóð í bæn, þar út með sænum.
Mikið yndi á í vændum
allt, sem lifir það, að yfir
landið hleypi hröðum gandi
Harpa, svo að grænki varpi,
falli hvítir fram af stöllum,
furðu-sprækir bunulækir.
Þegar leysir alla ísa,
eyðir vorið Norðra sporum.

Á síðasta vetrardag
eftir Guðnýju ort 1938
Nú kveður veturinn vel í kvöld
og vorið oss heilsar að nýju,
hann flúinn er bak við tímans tjöld
en til okkar kemur nú sumar með blómskraut og hlýju.
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Dagskrá
- Landssambandsfundur
haldinn laugardaginn 17. apríl 2010 á Húsavík

Laugardagur 17. apríl – Innritun kl. 8:00-9:00
Landssambandsfundur kl. 9:00-16:00
Guðrún Erla Björgvinsdóttir, forseti SI/Í, setur fundinn

6.

7.
1.

Kosning fundarstjóra, fundarritara og teljara
Nafnakall				

2.

Skýrslur
a. Forseti			
b. Sendifulltrúar			
c. Gjaldkeri				

3.

Umræður og atkvæðagreiðsla um
skýrslur stjórnar og sendifulltrúa

4.

Skýrslur nefnda og verkefnastjóra
a. Fastanefndir
Laganefnd			
Útbreiðslunefnd
Fjárhagsnefnd		
b. Verkefnastjórar
Alþjóðleg vinátta og skilningur
Efnahags- og félagsleg þróun
Heilbrigðismál			
Mannréttindi og staða konunnar
Mennta- og menningarmál
Umhverfismál			
c. Ritnefnd Fregna		
d. Sjóðanefnd			
e. Skólastyrkjanefnd		

5.

Stjórnarkjör
a. Gjaldkeri.
b. 2. varaforseti
Kosning sendifulltrúa og varasendifulltrúa
a. Sendifulltrúi
b. Varasendifulltrúi

8.

Kosning fastanefnda og verkefnastjóra
a. Laganefnd			
1 fulltrúi
b. Útbreiðslunefnd		
2 fulltrúar
c. Fjárhagsnefnd		
2 fulltrúar
d. Verkefnastjóri alþjóðlegrar vináttu og skilnings
e. Verkefnastjóri efnahags og félagslegrar þróunar
f. Verkefnastjóri mannréttinda og stöðu konunnar
g. Verkefnastjóri mennta og menningarmála

9.

Kosning í önnur embætti
a. Ritnefnd Fregna		
b. Sjóðanefnd		
c. Endurskoðandi		
d. Varaendurskoðandi		
e. Umsjón með vef		
f. Umsjón með Hamraborg 10

5 fulltrúar
1 fulltrúi
1 fulltrúi
1 fulltrúi
1 fulltrúi
1 fulltrúi

10. Tillögur um laga og reglugerðarbreytingar
11. Mál sem stjórnin leggur fram
a. Fjárhagsáætlun og árgjald
b. Umræður og atkvæðagreiðsla
c. Aðrar tillögur, umræður og atkvæðagreiðsla
12. Mál sem borist hafa

f. Önnur embætti
Upplýsingafulltrúi
Vinnuhópur gegn mansali		
Sierra Leone		
Vefurinn		
Nafnalistinn 			
Hamraborg 10			

13. Ákvörðun tekin um næsta Landssambandsfund

Umræður og atkvæðagreiðsla um skýrslur í 4 lið.

16. Forseti slítur fundi og afhendir
verðandi forseta forsetakeðjuna

14. Önnur mál
15. Fræðsluerindi um orkumál
Sigurður Ingi Friðleifsson, umhverfisfræðingur,
framkvæmdastjóri Orkuseturs á Akureyri

Soroptimistasamband Íslands
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Framboð á
Gjaldkeri Landssambandsins
Anna Þórðardóttir Reykjavíkurklúbbi
Löggiltur endurskoðandi
Klúbbfélagi: 2004
Klúbbstörf: Gjaldkeri, verkefnastjóri.

2. varaforseti
Margrét E. Arnórsdóttir
Mosfellsbæjarklúbbi
Viðskiptafræðingur
Klúbbfélagi: 1985
Klúbbstörf: Formaður, gjaldkeri, ritari,
fulltrúi, verkefnastjóri.
Embætti á vegum SI/Í: Gjaldkeri,
ritari, sendifulltrúi, varasendifulltrúi,
nefndarstörf.

Sendifulltrúi
Sigríður Þórarinsdóttir Snæfellsnesi
Sjúkraþjálfari
Klúbbfélagi: Keflavíkurklúbbi
1981 – 1985, Snæfellsnessklúbbi 1991
Klúbbstörf: Formaður, fulltrúi,
varafulltrúi, verkefnastjóri, nefndarstörf.
Embætti á vegum SI/Í: Forseti,
laganefnd, gerðardómur,
varasendifulltrúi.

Varasendifulltrúi
Vigdís Pálsdóttir Bakka- og Seljaklúbbi
Flugfreyja
Klúbbfélagi: 1980
Klúbbstörf: Formaður, meðstjórnandi,
fulltrúi, verkefnastjóri, nefndarstörf.
Embætti á vegum SI/Í: Verkefnastjóri,
skólastyrkjanefnd.
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Varasendifulltrúi
Dagrún Þórðardóttir Hólaog Fellaklúbbi
Viðskiptafræðingur,
Klúbbfélagi: 1982
Klúbbstörf: Formaður,
varaformaður, ritari, fulltrúi,
verkefnastjóri, endurskoðandi,
nefndarstörf.
Embætti á vegum SI/Í:
Verkefnastjóri, endurskoðandi.

Varasendifulltrúi
Laufey Guðrún Baldursdóttir
Akureyrarklúbbi
Geislafræðingur
Klúbbfélagi: 1986
Klúbbstörf: Formaður,
varaformaður, meðstjórnandi,
fulltrúi, verkefnastjóri, nefndarstörf.
Embætti á vegum SI/Í:
Verkefnastjóri

Endurskoðandi
Guðrún Guðmundsdóttir
Bakka- og Seljaklúbbi
Viðskiptafræðingur
Klúbbfélagi: 2009

Varaendurskoðandi
Birna Pétursdóttir
Snæfellsnessklúbbi
Skrifstofustjóri
Klúbbfélagi 1998
Klúbbstörf: Gjaldkeri,
nefndarstörf

Landssambandsfundi 2010
Laga- og reglugerðanefnd
Ásgerður Kjartansdóttir
Reykjavíkurklúbbi
Bókasafns- og upplýsingafræðingur
Klúbbfélagi: 1998
Klúbbstörf: Ritari, formaður, fulltrúi,
verkefnastjóri,
nefndarstörf.
Embætti á vegum SI/Í: Forseti,
verkefnastjóri mennta- og
menningarmála, í gerðardómi.

Útbreiðslunefnd
Evelyn Kuhne Skagafjarðarklúbbi
Ferðaþjónustubóndi
Klúbbfélagi: 2008
Klúbbstörf: Verkefnisstjóri

Útbreiðslunefnd
Hólmfríður Sveinsdóttir
Skagafjarðarklúbbi
Næringarfræðingur
Klúbbfélagi: 2008
Klúbbstörf: Meðstjórnandi

Fjárhagsnefnd
Mjöll Flosadóttir Hafnarfjarðarog Garðabæjarklúbbi
Viðskiptafræðingur
Klúbbfélagi: 1989
Klúbbstörf: Formaður, fulltrúi,
verkefnastjóri,
endurskoðandi, nefndarstörf.
Embætti á vegum SI/Í:
Endurskoðandi, sendifulltrúi,
varasendifulltrúi, ritari, verkefnastjóri.

Fjárhagsnefnd
Ester Sveinbjarnardóttir
Bakka- og Seljaklúbbi
Framkvæmdastjóri
Klúbbfélagi: 2005
Klúbbstörf: Meðstjórnandi,
nefndarstörf.

Sjóðanefnd
Þuríður Jóna Schiöth
Akureyrarklúbbi
Heimilisfræðileiðbeinandi.
Klúbbfélagi: 1987
Klúbbstörf: Formaður,
varaformaður, meðstjórnandi,
fulltrúi, ritari, verkefnastjóri,
nefndarstörf.

Umsjón með vefsíðu
Hólmfríður Pálsdóttir
Kópavogsklúbbi
Tölvunarfræðingur
Klúbbfélagi: 1996
Klúbbstörf: Gjaldkeri, ritari,
nettengill, heimasíða
og félagatal, varafulltrúi, fulltrúi,
verkefnastjóri.
Embætti á vegum SI/Í:
Ritnefnd Fregna

Umsjón með Hamraborg
Inga Elín Kristinsdóttir
Mosfellssveitarklúbbi
Myndlistarmaður
Klúbbfélagi: 1993
Klúbbstörf: Formaður,
meðstjórnandi, fulltrúi,
nefndarstörf.
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Framboð
… framhald
Verkefnastjóri alþjóðlegrar
vináttu og skilnings
Guðrún Þórarinsdóttir
Hóla- og Fellaklúbbi
Sjávarlíffræðingur
Klúbbfélagi: 2004
Klúbbstörf: Nefndarstörf

Verkefnastjóri efnahagsog félagslegrar þróunar
Framboð vantar
Verkefnastjóri mannréttinda
og stöðu konunnar
Helga Sigurbjörnsdóttir,
Skagafjarðarklúbbi
Leikskólastjóri
Klúbbfélagi: 1989
Klúbbstörf: Varaformaður, ritari,
meðstjórnandi,
endurskoðandi, verkefnastjóri,
nefndarstörf.
Embætti á vegum SI/Í:
Útbreiðslunefnd

Verkefnastjóri menntaog menningarmála
Laufey B. Hannesdóttir Hóla
og Fellaklúbbi
Verkfræðingur
Klúbbfélagi: 1982
Klúbbstörf: Formaður, ritari, fulltrúi,
varafulltrúi,
verkefnastjóri
Embætti á vegum SI/Í:
Verkefnastjóri umhverfismála.

Ritstjóri Fregna
Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir
Akureyrarklúbbi
Sérkennari
Klúbbfélagi:1997
Klúbbstörf: Formaður, gjaldkeri,
meðstjórnandi,
verkefnastjóri, fulltrúi, varafulltrúi,
varaendurskoðandi, nefndarstörf.
Embætti á vegum SI/Í:
Sjóðanefnd 2 tímabil.
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Ritnefnd Fregna
Sigríður Ágústsdóttir
Akureyrarklúbbi
Leirlistamaður
Klúbbfélagi: Hafnarfjarðarog Garðabæjarklúbbi 1992
Akureyrarklúbbi 2000
Klúbbstörf: Fulltrúi, varafulltrúi,
verkefnastjóri, nefndarstörf.
Embætti á vegum SI/Í: Sendifulltrúi,
varasendifulltrúi, umsjón nafnalista,
upplýsingafulltrúi.

Hólmfríður Andersdóttir
Akureyrarklúbbi
Bókavörður
Klúbbfélagi: 1982
Klúbbstörf: Formaður,
varaformaður, ritari, verkefnastjóri,
nefndarstörf.

Ragnheiður Ólafsdóttir
Akureyrarklúbbi
Grunnskólakennari
Klúbbfélagi: 1982
Klúbbstörf: Varaformaður, ritari,
meðstjórnandi, nefndarstörf.

Erla Hólmsteinsdóttir
Akureyrarklúbbi
Tækniteiknari
Klúbbfélagi: 1982
Klúbbstörf: Formaður,
varaformaður, meðstjórnandi,
nefndarstörf.
Embætti á vegum SI/Í:

Margrét Eyfells Akureyrarklúbbi
Húsmóðir
Klúbbfélagi: 1983
Klúbbstörf: Formaður, ritari,
meðstjórnandi, fulltrúi,
nefndarstörf.
Embætti á vegum SI/Í:
Útbreiðslunefnd.

Sigrún Fanney Sigmarsdóttir
Akureyrarklúbbi
Þroskaþjálfi
Klúbbfélagi: 2009

Fréttir úr ýmsum áttum
Nýir klúbbar
10. apríl 2010
29. maí 2010

Schwys, Sviss
Rohrbacher Land, Austurríki

Ýmislegt
16. – 18. apríl 2010
23. maí 2010
11. – 13. júní 2010
3. – 4. júlí 2010
1.- 3. október 2010

Landssambandsfundur Soroptimistasambands Íslands, Húsavík
6. alþjóðlega friðarmaraþonið, Kigali, Rúanda
Norrænir vinadagar, Bergen, Noregi
Sendifulltrúafundur, Gent, Belgíu
Haustfundur, Munaðarnesi

Spurt er
Viltu segja okkur frá eftirminnilegum
kennara sem þú hefur haft?
Minnisstæður kennari.
Sæmundur Dúason kennari hafði mikil áhrif
á mig en hann kenndi mér í Grímsey og í
Barnaskóla Siglufjarðar. Hann vakti áhuga
á námi og var alltaf til í að hjálpa ef vantaði
upp á skilning nemenda. Hann notaði
mikið leikfimi og söng í sinni kennslu
sem kom sér vel til að lægja öldur ef á
þurfti að halda.

Hann var á undan sinni samtíð að mörgu
leyti. Hann var alla ævina að bæta við
sig menntun á ýmsum sviðum og sagði
að fólk yrði aldrei of gamalt til að læra
eitthvað nýtt.
Að heyra hann lesa upphátt fyrir okkur
krakkana á esperanto sem enginn skildi
nema hann og að sjá hann á sundlaugarbakkanum í Mullers æfingum eru
ógleymanlegar bernskuminningar.
Guðrún Jónsdóttir
Soroptimistaklúbbi Keflavíkur

Spurt er
Viltu segja okkur frá eftirminnilegum
kennara sem þú hefur haft?
Minnisstæður kennari.
Kennarar sem haft hafa áhrif á mig eru
nokkuð margir og er ég svo lánsöm að hafa
haft frábæra kennara með mér í för nánast
alla mína skólagöngu. Einn af þeim sem
stendur upp úr er hún Helga Þ. Þorgeirsdóttir sem kenndi mér í Hólabrekkuskóla á
miðstigi. Hún var alltaf svo fín og falleg og
átti svo auðvelt með að láta okkur finnast

Soroptimistasamband Íslands

við vera einstök hvert og eitt á okkar hátt.
Hún var hlý, vandvirk, yfirveguð og góð
og var óspör á að kenna okkur góð gildi.
Hún þurfti afskaplega sjaldan, alla vega
í minningunni, að hvessa sig við okkur
en samt með góðan aga og hvatti okkur
óspart áfram í því sem við tókum okkur
fyrir hendur. Helga fæddist í Keflavík 9.
júlí 1950 og lést 31. janúar 2002. Blessuð
sé minning hennar.
Guðrún Jenný Sigurðardóttir
Soroptimistaklúbbi Snæfellsness

Soroptimistasamband Íslands

13

Fregnir

Kvenlegur örþáttur af
fornkonum á Fljótsdalshéraði
Þættinum er ætlað að varpa ljósi á kvenkyns örnefni í náttúru Austurlands með heimspekilegum eldhúspælingum í bland.
Því er oft haldið á lofti að við Íslendingar
stöndum öðrum þjóðum framar þegar
kvenréttindi eru annars vegar. Þó eru
ekki nema um hundrað ár síðan konur
fengu hér kosningarétt svo sjálfsögð sem
þau réttindi þykja í dag og enn er launamunur milli kynjanna. Sú var tíð að konur
máttu berjast fyrir því að mennta sig en
nú er svo komið að konur í háskólanámi
eru mun fleiri en karlar. Mörgum þykir
kvenpeningurinn sækjast í of litlu mæli
eftir stjórnunar- og áhrifastöðum
í samfélaginu og einhverjir hafa
bent á að konur búi yfir hæfileikum
sem myndu leiða til farsælli afkomu
í fyrirtækjum, réttlátara samfélags;
betri heims! Konur hafa ávallt þurft
að berjast fyrir rétti sínum til áhrifa
og sú baráttusaga hefur staðið
yfir lengi og óvíst hvenær slíkum
átökum líkur! Við höfum átt marga
kvenskörunga og best að nefna
fæstar á nafn svo engin móðgist.
Þó langar okkur að láta hugann
reika aftur í hina gráu forneskju og
leita skýringa á nöfnum nokkurra
bæja á Fljótsdalshéraði sem allir
eru kenndir við konur. Við bjóðum
ykkur í huglæga gönguför með gömul
gildi í farteskinu að fjórum bæjum í Fljótsdal, Þuríðarstöðum, Þorgerðarstöðum,
Arnheiðarstöðum og Droplaugarstöðum
og að síðustu Gunnhildargerði í Hróarstungu.
Þorgerður, Þuríður, Arnheiður og
Droplaug – Allar koma þær við sögu í
Fljótsdælasögu en hún hefst á eftirfarandi
orðum: ,,Þorgerðr hét kona. Hon var ekkja
af inum beztum ættum ok hafði þá fé lítit“.
Þorgerður silfra bjó að Þorgerðarstöðum
en þar í grennd má einnig finna Þorgerðardal. Hún giftist síðar Þóri Hrafnkelssyni
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frá Aðalbóli. Þuríður Hámundardóttir
kemur næst við sögu en hún bjó ásamt
Glúmi manni sínum að Glúmsstöðum.
Einn morgun gengur hún til útiverka ásamt
dóttur sinni Oddbjörgu en á meðan fellur
skriða á bæinn og missir hún þar mann
sinn og annað heimilisfólk. Þuríður byggði
annan bæ hinum megin árinnar og kallaði
hann Þuríðarstaði. Í Fljótsdælasögu segir:
,,Þuríðr var in vitrasta kona ok skörungr
mikill. Fæddi hon upp meyna með mikilli

mannsins. Margar aldir liðu en árið 1942
var stofnað nýbýli úr landi Arnheiðarstaða
og var bærinn nefndur Droplaugarstaðir.
Þess má geta að allar koma þessar konur
við sögu í fleiri Íslendingasögum, s.s.
Vopnfirðingasögu og Droplaugarsonasögu. Uppruni Droplaugar er til að mynda
allt annar samkvæmt Droplaugarsonasögu
en við kjósum að horfa til Fljótsdælasögu
í hugrenningum okkar hér.
Gunnhildur hefur þá sérstöðu að hennar
er getið sem landnámskonu í þjóðsögum
(S.S.). Sagt er að hún hafi komið á skipi
sínu til Loðmundarfjarðar ásamt bræðrum
sínum, þá ekkja með þrjá syni.
Hún byggði sér bæ í Húsavík
sem kallaðist Gunnhildarsel.
Fleiri örnefni munu einnig við
hana kennd, svo sem fjallið
Gunnhildur og Gunnhildardalur.
Gunnhildur þótti forn í skapi og
átti í illdeilum við Herjólf bróður
sinn og eftir að hann fórst í skriðu
sem hún sendi á bæ hans flutti
hún í Hróarstungu á Héraði. Hún
byggði bæ þann er Gunnhildargerði heitir en hann er nú í
eyði.

Arnheiðarstaðir í Fljótsdal. Mynd Anna J. Kjerúlf.

virkt“. Samkvæmt Fljótsdælasögu voru
Arnheiður og Droplaug mæðgur frá Hjaltlandi. Íslenskur maður að nafni Þorvaldur
siglir frá Austfjörðum til eyjanna og bjargar
Droplaugu jarlsdóttur með ævintýralegum hætti úr klóm tröllkarls. Þau fella
hugi saman og flytjast til Íslands. Sagan
segir: ,,Arnheiðr, móðir hennar, átti mörg
skilgetin börn, ok var hon þá ekkja, er hon
átti þessa sína dóttur, Droplaugu... En
Arnheiðr réð sik í skip með Þorvaldi ok vildi
fylgja dóttur sinni til Íslands“. Þau kaupa
land í Fljótsdal og nefna bæinn Arnheiðarstaði. Fljótlega réði Droplaug þar búi,
eftir lát móður sinnar og drukknun eigin-

Það kemur líklega engum á óvart
að mun fleiri bæir á Fljótsdalshéraði eru kenndir við karla en konur. Því
er forvitnilegt að velta því fyrir sér hvers
vegna þær Þorgerður, Þuríður, Arnheiður,
Droplaug og Gunnhildur fá þá uppbót
fram yfir aðrar konur til forna að bær sé
við þær kenndur! Eftir stutta viðkynningu
má vel ímynda sér að allar hafi þær haft
töluverða skapsmuni og nokkuð augljóst
að þær höfðu rétt til að stjórna og taka
ákvarðanir. Líklegt er að þessar ágætu
konur hafi hlotið þá virðingu fyrir sameiginlegt hlutskipti sitt í lífinu en allar urðu
þær ungar ekkjur.
ÁS/AÞ

Minning
Kristbjörg
Guðbrandsdóttir

baráttu við illvígan sjúkdóm. Eftir situr
minningin um gefandi samverustundir í
þau sautján ár sem hún átti með okkur í
klúbbnum. Nærvera hennar einkenndist af háttvísi, hlýju og geislandi húmor.
Kristbjörg gegndi margvíslegum ábyrgðarstörfum innan klúbbsins og tók virkan
þátt í öllum verkefnum sem við höfum
unnið að. Hún gekk jákvæð og hvetjandi
að hverju verki og var okkur hinum góð
fyrirmynd. Skarð hennar í hópnum verður
ekki fyllt en eftir sitja minningar í dýrum
sjóði sem við munum varðveita.

F. 15. júní 1934 D. 3. desember 2009
Hver skilur lífsins hulda heljardóm
er haustsins nepja deyðir fegurst blóm,
að báturinn sem berst um reiðan sjá
brotna fyrst í lendingunni má.
Að einn má hlýða á óma af gleðisöng,
annar sorgarinnar líkaböng.
(Guðrún Jóhannsdóttir)
Það ríkir sorg og söknuður í systrahópi
Soroptimistaklúbbs Skagafjarðar. Hún
Kristbjörg okkar er fallin frá eftir snarpa

f.h. Soroptimistaklúbbs Skagafjarðar
Kristjana E. Jónsdóttir

Minning
Stella Olsen
Kær Soroptimistasystir, Stella Olsen, er
látin.
Stella var sannur Soroptimisti. Ávallt var
hún reiðubúin að leggja Soroptimistum
lið en hún hafði nýlokið starfi sínu sem
1. varaforseti Landssambands Soroptimista þegar hún veiktist. Það minnir okkur
óþyrmilega á hve stutt bilið er milli lífs
og dauða.
Ég kynntist Stellu fyrst á Suðurnesjum
fyrir 30 árum en Soroptimistaklúbbarnir
tveir sem þar voru störfuðu náið saman.
Ógleymanlegir eru sameiginlegir jólafundir
okkar þar sem alltaf var glatt á hjalla. Stella
ljúf, sáttfús og notaleg, tilbúin til þjónustu
og klæðaburðurinn óaðfinnanlegur, já hún
var flott kona. Seinna störfuðum við saman
í stjórn Landssambandsins og nýlega hafði

hún flutt sig í Bakka- og Seljaklúbbinn í
Reykjavík.
Minningabrot síðustu 30 ára raðast saman,
full af gleði og vináttu. Ósérhlífni við að
taka að sér verkefni í þeirri von að létta
mætti öðrum lífið. Ánægjuleg samvinna
í áranna rás. Tímabilið þegar við Birgir,
eiginmaður Stellu, störfuðum saman við
að kenna ungum Suðurnesjabúum umferðarreglurnar og gleðiárin þegar Telma,
fallega stúlka hennar Stellu, var nemandi
minn í Barnaskólanum í Keflavík. Síðasta
vorferð Bakka- og Seljaklúbbs þar sem
systur og makar ferðuðust um Suðurland
og borðuðu saman kvöldverð á Eyrarbakka. Þá var Stella orðin sárþjáð en hún
ætlaði ekki að gefast upp. Það var ekki
hennar stíll.
Það eitt er þó víst að fyrir almættinu
verðum við öll að lúta. Nú hefur Stella
verið kölluð til annarra verka.

Heilagur Guð býr í hjarta hvers einasta
manns
sem hlúir að öllu því besta í lífsvitund
hans
á meðan hann lætur hið líðandi hjarta
hans slá
ljósgeislar trúar og vonar hann breiðir
það á.
				
(GJ)
Soroptimistasamband Íslands þakkar góðri
systur samfylgdina og vottar fjölskyldunni
innilega samúð.
Guðrún Erla Björgvinsdóttir
forseti
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