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Fregnir

Efnisyfirlit

Forsíðumynd

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

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

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

Efni skal skilað á tölvutæku formi 
á netfangið ragng@est.is
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Forsíðumyndin er af Guðlaugu Sigurðardóttur, kennara. Með henni eru tveir 
fóstursynir hennar Jón Ólafsson og Sigurður Stefánsson. Guðlaug fæddist 
á Útnyrðingsstöðum á Völlum 4. okt. 1899 og voru foreldrar hennar hjónin 
Sigurður Jónsson og Anna Jónsdóttir.
 Um fermingaraldur fór Guðlaug til Borgarfjarðar eystra og var  þar næstu 8 
árin hjá móðurbróður sínum Þorsteini M. Jónssyni og konu hans Sigurjónu 
Jakobsdóttur. Þar stundaði hún nám í  tvo vetur í unglingaskóla sem 
Þorsteinn kom á fót. Guðlaug tók kennarapróf árið 1923. Hún flutti þá aftur 
í Útnyrðingsstaði og gerðist farkennari í Vallahreppi og Eiðaþinghá. Var 
kennt í þrjá mánuði í hvorri sveit. 
Veikindi á heimili hennar bundu enda á kennaraferilinn  um skeið því með 
stuttu millibili missti hún móður sína og tvær systur sem dóu frá ungum 
sonum og tók Guðlaug þá báða í fóstur og gerðist jafnframt  bústýra hjá 
föður sínum og annaðist tvö börn hans á unglingsaldri. Kennslan var þó 
aldrei lögð alveg á hilluna. Kenndi Guðlaug börnum í nágrenninu og tók 
við og við nemendur í heimakennslu. Einnig tók hún börn á sumrin  og var 
sonur Jóns fóstursonar hennar hjá henni öll sumur frá tveggja ára til 14 ára 
aldurs og leit hún á hann sem þriðja fóstursoninn. 
Árið 1944 gerðist Guðlaug farkennari í Skriðdal og Vallahreppi og kenndi 
eftir það samfleytt í 22 ár eða þar til heimavistarskóli fyrir þessa hreppa 
reis á Hallormsstað árið 1966. Þótti hún góður kennari og röggsamur. Var 
kannski að sumu leyti á undan sinni samtíð því í handavinnutímum þekktist 
engin kynskipting. Bæði drengir og stúlkur lærðu að sauma, prjóna og saga 
út. Nýt ég þess, þar sem ég á lopasokka sem prjónaðir eru af eiginmanni 
mínum sem var einn af nemendum Guðlaugar. Einnig kenndi hún leikfimi 
við erfiðar aðstæður og frægt er að nemendum sínum kenndi hún sundtökin 
á þurru landi áður en haldið var á sundnámskeið á Eiðum. 
Þegar Guðlaug hætti að kenna snéri hún umhyggju sinni að öðru ungviði 
og hóf að rækta skóg. Gróðursetti hún þúsundir platna og var hverri og 
einni hyglað með skít og skjólu af vatni sem hún bar í höndum. Er þar í dag 
ræktarlegur skógur. Guðlaug er mörgum minnistæð. Þegar ég sá hana fyrst  
var hún orðin öldruð kona sem bar þess merki að hafa tekið til hendinni 
um æfina. Andlitið var miklúðlegt en augu hennar lýstu af góðmennsku og 
hlýju ekki síst þegar hún klappaði barni á kinn eða koll. Guðlaug átti gott 
bókasafn og unni góðum bókum. Sálarkröftum hélt hún óskertum til hárrar 
elli en hún andaðist á Egilsstöðum í desember 1993. 
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Kæru systur.
Vona ég að þið hafið átt gott sumar, notið veðurblíðu og okkar 
fallega lands.

Senn fer starfstíma mínum sem forseta Soroptimistasambands-
ins að ljúka. Hafa þessi tvö ár verið afar fljót að líða og mér 
hefur þótt vænna um starfið eftir því sem lengra hefur liðið á 
tímabilið. Mér finnst ég svo miklu ríkari eftir en áður. Vissulega 
hefur vinnan stundum verið mikil en ég hef líka fengið það 
margfalt til baka, kynnst skemmtilegum og litríkum konum bæði 
heima og erlendis.

Þegar ég lít yfir farinn veg, búin að vera Soroptimisti í 31 ár, 
hugsa ég oft um hve mikils virði það hefur verið  að fá að taka 
þátt í fjölbreyttum  og gefandi verkefnum Soroptimista.  Þökk 
sé ykkur öllum kæru systur fyrir það.

Norrænir vinadagar voru haldnir í Bergen í byrjun júní. Þar komu 
saman  180 konur frá Norðurlöndunum og Eistlandi, Lettlandi 
og Litháen.  Ógleymanlegur er hátíðarkvöldverðurinn þar sem 
um 100 konur skörtuðu þjóðbúningum.  Það er einstaklega 
gaman þegar norrænir Soroptimistar hittast og ekki dregur úr 
ánægjunni að hafa danskan alþjóðaforseta en Hanna Jensbo 
er, eins og við vitum flestar, einstök kona með mikinn persónu-
leika og útgeislun. 

Á norrænum vinadögum  flutti  ég skýrslu um stöðu íslenskra 
Soroptimista varðandi vinnu gegn mansali og kynbundnu 
ofbeldi.   Vakti mikla athygli þátttaka okkar í  regnhlífasamtök-
unum Skottum sem undirbúa nú  kvennafrídaginn  25. október. 
Þá sagði ég frá ráðstefnunni sem haldin verður 24. október en 
hana munu sækja Rashida Mansjoo, framkvæmdastjóri Samein-
uðu þjóðanna, og Knut Storberget,  utanríkisráðherra Noregs. 
Þá kom einnig fram í skýrslu minni að 25. október verði efnt til 
fjöldasamstöðu  kvenna á Arnarhóli. 

Á menningarnótt 21. ágúst  var kynning á kvennafrídeginum 
og hinum ýmsu félagasamtökum sem standa að Skottunum. 
Skemmtiatriði voru í stóru tjaldi við Austurvöll  frá kl. 13:00- 
23:00.  Nokkrar systur skiptu með sér verkum, voru í tjaldinu 
milli 13:00-22:00 og  kynntu starf Soroptimista. 
Þennan dag voru konur hvattar til þess að gefa snyrtivörur sem 
skapa á úr listaverkið ,,Litróf konunnar á Íslandi“  sem afhjúpað 
verður á kvennafrídaginn 25. október 2010.

Í júlí var svo haldinn sendifulltrúafundur í Gent í Belgíu. Var sú 
ferð afar ánægjuleg, vel tekið á móti gestum, borgin falleg og 
aðlaðandi en hitinn nokkuð mikill.  Eliane Lagasse er nýr forseti 
Evrópusambandsins. 
Ánægjulegt var að aftur fékk íslensk stúlka  annan hæsta skóla-
styrk Evrópusambandsins.
Næsta langtímaverkefni Alþjóðasambandsins verður menntun 
og leiðtogar (Education and Leadership). Verður það kynnt á 
alþjóðaráðstefnunni í Montreal í Canada 2011.

Landssambandsforseti Litháen,  Nijole  Petkeviciute,  hefur  
nokkrum sinnum komið að máli við mig um að koma og heimsækja 
Soroptimistasystur  þar í landi. Hefur hún sýnt mikinn áhuga á 
tengslum við Ísland.  Ég hef því ákveðið að vera viðstödd  15 
ára afmælishátíð Vilníus Old Town Club í september.  Mun það  
verða  síðasta verkefni mitt  sem forseti Soroptimistasambands 
Íslands á erlendri grund.                                                                                    
Vigdís Pálsdóttir, Bakka og Seljaklúbbi , ætlar að slást í för með 
mér og vera  einnig við hátíðarhöldin.  

4. september nk. mun Hafdís Karlsdóttir, Kópavogsklúbbi,  
fjárhagsstjóri Evrópusambandsins stofna klúbb í Lauterbach-
Vogelsberg  í  Þýskalandi.  Mun Hildur Hálfdanardóttir slást í 
för með henni. Óskum við þeim góðrar ferðar.

Kæru systur, ég minni á haustfundinn í Munaðarnesi  1.-3. 
október en undirbúningur er í fullum gangi.  Útlit er fyrir mjög 
góða þátttöku.  Gerum helgina skemmtilega og gefandi fyrir 
okkur allar. Sjáumst í Munaðarnesi.

Með systrakveðju
Guðrún Erla Björgvinsdóttir                                                                                                                           
forseti SÍ

Forsetasíða
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Þú leitar eftir sporum kvenna gegnum tíðina.

Leitaðu í vatninu.

Leitaðu í tárum sem hafa runnið frá þreyttum 

augum,

frá örvæntingarfullum augum, frá uppgefnum 

augum,

frá þrjóskum augum, já, frá hatursfullum jafnt 

sem ástríkum augum.

Leitaðu í vatninu

sem hefur runnið um hendur hennar 

þegar klæði voru þvegin í þvottakörum,

saurguð á ný 

og þvegin aftur og aftur.

Leitaðu í hreina vatninu sem hún bar í bæinn.

Leitaðu eftir sporum í uppþvottabölum,

í gólffötum.

Leitaðu í vatninu við þvottasteinana 

við ár og læki.

Já, leitaðu í vatninu

sem hefur runnið um greipar hennar

- kannski finnur þú þar uppruna þinn.
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Ritstjórn Fregna 2008-2010 kveður nú 
með sínu síðasta blaði. Útgáfa blaðsins 
síðustu tvö ár hefur verið bæði ánægjuleg 
og lærdómsrík enda höfum við kynnst 
starfi íslenskra Soroptimista frá nýjum 
sjónarhornum. Hlutverk blaðsins hefur 
breyst á þessum tveimur árum. Með 
aukinni notkun vefs Landssambandsins 
eiga systur þess kost að sækja skýrslur, 
fundargerðir og áætlanir á netið eftir 
þörfum. Markmið okkar með útgáfunni var 
því að blaðið væri systrum til yndisauka og 
dægradvalar og veitti þannig innblástur 
í starfið en við vildum einnig setja á það 
austfirskan blæ. Við höfum gefið hverju 
blaði þema eins verkefnasviðs. Síðasta 
verkefnasviðið sem við tökum fyrir eru 
umhverfismál og fjöllum við sérstaklega 
um vatnið í umhverfi okkar. Við hugleiðum 
þátt vatnsins í lífi okkar allra, segjum frá 
vatnsverkefni, staðreyndum um vatn 

og vatnsnotkun. Fastir liðir í blaðinu 
eru myndir og samantekt frá landssam-
bandsfundi ásamt dagskrá haustfundar. 
Þar sem þetta er síðasta blaðið okkar 
segjum við einnig frá fólkinu á bak við 
blaðið síðustu tvö ár. Þetta eru starfsfólk 
Stólpa á Egilsstöðum sem hefur séð um 
pökkun blaðsins og Ingunn Þráinsdóttir, 
grafískur hönnuður hjá Héraðsprenti sem 
hefur séð um umbrot. Við óskum Akureyr-
arsystrum alls hins besta við útgáfu blaðs-
ins næstu tvö árin og erum þess fullvissar 
að blaðið mun styrkjast og þróast í þeirra 
höndum.

María Ósk Kristmundsdóttir
Arndís Þorvaldsdóttir
Arndís Hólmgrímsdóttir
Áslaug Sigurgestsdóttir
Kristjana Björnsdóttir
Rannveig Árnadóttir

 

Ritstjórnarpistill

Höf. Kari Bakke 

Ágústa Þorkelsdóttir 

á Refstað þýddi úr norsku.

Ritnefnd Austurlandsklúbbs kveður. 
Myndin er tekin á ritnefndarfundi á 
Borgarfirði eystra í ágúst. F.v. Áslaug, 
Arndís Þ., Arndís H., María, Rannveig 
og Kristjana.

Spor í vatni
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Þau tvö ár sem Fregnir hafa verið í 
umsjá okkar austankvenna  hefur umbrot 
og hönnun blaðsins  verið í höndum 
Ingunnar Önnu Þráinsdóttur sem er 
grafískur hönnuður hjá Héraðsprenti á 
Egilsstöðum.  Þar sem við höfum verið 
ákaflega ánægðar með störf hennar 
kom upp sú hugmynd á fundi ritnefndar 
að kynna hana og störf hennar fyrir 
lesendum Fregna.
Ingunn er athafnasöm kona. Hún vinnur 
hálfan daginn sem grafískur hönnuður 
en vindur sér svo yfir í menningar-
málin og sér um skipulag og rekstur 
Menningarmiðstöðvar Fljótsdalshér-
aðs sem hefur aðsetur í Sláturhúsinu á 
Egilsstöðum. Auk þess fæst hún við ýmis 
konar listsköpun og hefur m.a. unnið 
verk sín úr  pappír og ull. Ingunn hefur 
haldið nokkrar einkasýningar og tekið 
þátt í samsýningum bæði á Íslandi og 
erlendis Einnig hefur hún hannað og 
teiknað tvö stór útilistaverk fyrir Lands-
virkjun og eru þau staðsett á Fljótsdals-
heiði. Hún segir það frábæra reynslu að 
hafa kynnst því að  vinna með málma af 
ýmsum gerðum. 

Hvert sóttir þú menntun þína sem grafískur 
hönnuður? 

Ég smellti mér til Halifax í Kanada og var 
þar í fjögurra ára ströngu námi við NSCAD 
University, náminu lauk með B.Des. gráðu 
með sérhæfingu á samskiptahönnun 
(communication design honours). Þetta 
var frábær tími og Kanada á stóran hluta í 
mér enda yndislegt að dvelja þar. Maður-
inn minn var þar með mér mikinn hluta 
tímans og reyndum við að kynnast landi 
og þjóð eins vel og hægt var. Náttúran á 
austurströnd Kanada einkennist af ljósu 
graníti og stórum og miklum klettafurum 
og greni, algjör draumur fyrir fólk sem 
er sjónrænt og sér form og liti í öllu í 
náttúrunni. Frábært svæði til að stunda 
listnám.

Í hverju felst starf þitt í Sláturhúsinu? 

Ég stýri Menningarmiðstöð Fljótsdalshér-
aðs sem er skilgreind sem miðstöð sviðs-
lista á Austurlandi. Þetta er 50% starf en 
í raun 100% starf því það eru ansi mörg 
og mikil járn í eldinum á hverjum tíma. 
Ég einbeiti mér að fræðsluverkefnum, 
sýningahaldi og tengslamyndun við aðrar 
menningarstofnanir og listamenn á öllu 
Íslandi og einnig erlendis. Núna í haust 
koma frábærir danslistamenn frá Írlandi til 
Egilsstaða með námskeið í loftfimleikaleik-
húsi. Einnig felst starfið í því að aðstoða 
listamenn og hönnuði í allskyns verkefnum 
og sýningahaldi.
 
Finnst þér vera gróska í menningarlífinu 
hér fyrir austan?  

Það er gríðarleg gróska hér og magnaðir 
tímar sem við erum að upplifa. Menningin 
sprettur upp á ótrúlegustu stöðum, hér 
eru komin allskyns nýstárleg verkefni s.s. 
Austfirskar krásir, Þorpið sem er hópur 
hönnuða og handverksfólks sem vinna að 
því að efla þekkingu sína, gæði og sköpun 
í vöruhönnun og svo auðvitað efling 
menningarmiðstöðvanna þriggja, MMF, 
Skaftfells á Seyðisfirði og svo Kirkju- og 
menningarmiðstöðvarinnar á Eskifirði. Ný 
hönnunar- og handverksverslun opnaði á 

Egilsstöðum í sumar þar sem gæðahand-
verk og hönnun er til sölu, ég er þar með 
ýmsar vörur s.s. gjafakort, gjafapappír og 
litlar handgerðar bækur.
 
Segðu okkur aðeins frá listakonunni Ingunni? 

Það má segja að ég sé algjört náttúrubarn 
og best líður mér úti í náttúrunni eða í 
garðinum mínum með hendurnar á kafi í 
moldinni! Ég er rosalega mikill Íslendingur 
í mér og það sést í flestu sem ég geri. Ég 
er þessi týpa 
sem stendur 
úti á steini og 
starir fjarrænt 
í sjóndeild-
a r hr ing inn 
með hausinn 
stútfullan af 
litum, formum 
og hugmyndum. Mér finnst öll hönnun 
skemmtileg og grafísk hönnun þar mest 
spennandi, ég hef nýtt mér hana í allskyns 
vöruhönnun og er að þróa vörulínur 
sem tengjast hreindýrunum okkar hér 
fyrir austan og dýra- og plöntulífi í 
Vatnajökulsþjóðgarði. Í byrjun septem-
ber fór ég í listamannadvöl til Norður-

Noregs þar sem ég lá í móanum og 
fjörunni með teikniblokkina og skiss-
aði litlu plönturnar sem enginn sér en 
eru samt til staðar og hafa jafnmikið 
vægi og blómmiklu plönturnar sem allir 
sjá. Ég hef gaman af því að finna þetta 
sérstaka og einstaka í íslenskri náttúru 
og hefja það til hærri virðingar. Einnig 
hef ég unnið verkefni með íslensku 
ullina og gæruna í listgjörningum þar 
sem ég upphef kindina sem persónu en 
ekki bara skepnu til matvælaframleiðslu.

INGUNN ÞRÁINSDÓTTIR
ÉG ER ROSALEGA MIKILL ÍSLENDINGUR Í MÉR



Héðan fóru Ragnheiður Stefánsdóttir 
og Sigrún Klara Hannesdóttir, sendifull-
trúar, Guðrún Erla Björgvinsdóttir forseti 
Soroptimistasambands Íslands og Sigríður 
Þórarinsdóttir varasendifulltrúi. Einnig 
sat fundinn Hafdís Karlsdóttir, formaður 
fjárhagsnefndar sem kallast Financial 
Controller.

Á sendifulltrúafundum eru afgreidd mál 
sem snerta Evrópusamband Soroptim-
ista, teknar ákvarðanir um fjármál, úthlutun 
styrkja og stefna mörkuð til framtíðar. 
Oftast nær er búið að vinna mál í hendur 
sendifulltrúa enda mikið í húfi að hægt sé 
að ljúka afgreiðslunni á tveimur dögum eða 
svo. Hér verða nefnd örfá mál sem tekin 
voru til afgreiðslu en skýrsluna í heild má 
lesa á heimasíðu Soroptimistasambands 
Íslands www.soroptimist.is  

EMBÆTTISMENN Í STAÐ 
GÖMLU VERKEFNA-
STJÓRANNA

Í staðinn fyrir verkefnastjórana sex, á hvert 
landssamband héðan í frá að hafa þrjár 
tækninefndir (Technical Committees), einn 
verkefnastjóra (Programme Director) og 
einn aðstoðarverkefnastjóra (Assistant 
Programme Director). Hér þurfum við að 
athuga þörf á breytingum á íslenskum 
lögum og skoða þetta nýja fyrirkomulag.

ÚTBREIÐSLA
Alls hafa níu nýir klúbbar bæst við Evrópu-
sambandið á síðasta tveggja ára tímabili. 
Byrjað er að vinna að útbreiðslu í Abu 
Dhabi, Sýrlandi, Azerbajan og Makedóníu.  
Einnig var tekin til sérstakrar athugunar 
staða þeirra klúbba þar sem meðlima-
fjöldi er kominn niður undir hættumörk. 
Þar er um að ræða klúbba með færri en 
18 félaga og landssambönd með færri en 
150 konur.

SKÓLASTYRKIR
Sótt er um skólastyrki fyrir 1. desember ár 
hvert. Hvert landssamband getur sent inn 
tvær umsóknir og það er íslenska skóla-

styrkjanefndin sem skoðar umsóknirnar 
áður en þær eru sendar til Evrópusam-
bandsins. Fyrir yfirstandandi ár bárust 31 
umsókn um skólastyrki til Evrópusam-
bandsins en styrkjaárið er 2010-2011. 14 
styrkir voru veittir í þetta sinn og íslenski 
umsækjandinn, Þóra Ýr Árnadóttir, hlaut 
styrk til meistaranáms í matvælafræði við 
University of Massachusetts, Amherst, 
Massachusetts, Bandaríkjunum.

VIÐURKENNING FYRIR 
BESTU VERKEFNIN
Síðastliðið ár veitti SI/E viðurkenningar 
í fyrsta skipti fyrir bestu verkefnin sem 
klúbbarnir eru að vinna. Í Gent voru veittar 
viðurkenningar í annað sinn í hverjum flokki 
af markmiðunum 10 og einnig var gefinn 
út nýr bæklingur. Eyðublað var sent út 

gegnum netið og margir klúbbar og lands-
sambönd kusu bestu verkefnin. Þessar 
viðurkenningar hafa hvatt systur til að segja 
frá sínum verkefnum. Konur eru einnig 
hvattar til að nota bæklinginn sem tæki til 

að vinna saman að stórum verkefnum innan 
Evrópusambands Soroptimista. Viðurkenn-
ing er fólgin í fjárupphæð og kynningu á 
verðlaunaverkefnunum á veggspjöldum.

NÆSTU FUNDIR
Næsti stjórnarfundur verður 13.-14. 
nóvember í Genf. Næsti sendifulltrúa-
fundur verður haldinn 28.-29. maí 2011 
í Palermo á Ítalíu og árið 2012 verður 
sendifulltrúafundurinn haldinn 13.-15. júlí 
í Búdapest. Næsta Alþjóðaþing verður 
haldið í Montreal, Kanada 10.-14. júlí 2011 
og næsta Evrópuþing verður haldið í Berlín 
2013.

Sendifulltrúar
Ragnheiður Stefánsdóttir
Sigrún Klara Hannesdóttir

Sendifulltrúafundur í Gent
3. - 4. júlí 2010

Í Gent var ofsahiti þessa daga og í ráðstefnusal var engin loftræsting. Aðeins voru stakar viftur sem 
lítið gagn gerðu. Því voru Ragnheiði (t.v.) og Sigrúnu Klöru (t.h.) færðir að gjöf blævængir.

Árlega eru haldnir sendifulltrúafundir hjá Evrópusambandi Soroptimista (SI/E) og var fundur þessa árs haldinn 3. – 4. júlí. 
Þangað eiga tveir sendifulltrúar að mæta frá hverju landi. Á þennan fund voru mættir sendifulltrúar frá 29 löndum Evrópu 
og Afríku en einnig 27 konur frá stökum klúbbum bæði í Evrópu og Afríku þar sem ekki hefur verið stofnað landssamband. 
Þetta gefur til kynna að í framtíðinni megi búast við stækkun samtakanna í þeim löndum sem ekki hafa ennþá landssam-
bönd. Einnig voru þarna embættismenn samtakanna, alþjóðaforsetinn Hanne Jensbo sem er frá Danmörku,  fyrrverandi 
Evrópuforsetar og fleiri.

6 Soroptimistasamband Íslands   
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HEIMSÓKN Í KALDÁRBOTNA
Á maífundi Soroptimistaklúbbs 
Hafnarfjarðar og Garðabæjar 
fórum við í heimsókn að vatns-
bóli Hafnfirðinga í Kaldár-
botnum. 

Dagur Jónsson, vatnsveitustjóri, 
tók á móti okkur. Hann gekk 
með okkur um svæðið og sagði 
frá sögu vatnsbólsins, en það var 
fyrst tekið í notkun árið 1904. 
Aðveituæðin til Hafnarfjarðar 
er frá árinu 1950 og var hún svo 
vel hönnuð að hún er enn heil. 
Mikið rannsóknarstarf hefur farið fram á 
svæðinu og margar holur boraðar. Vatnið 
er sjálfrennandi til bæjarins og einungis eru 
þrjár litlar dælur inni í bænum. Hafnfirð-

ingar eru með mjög gott vatn og þurfa 
ekki að hafa áhyggjur af vatnsforðanum. 
Kom fram hjá Degi, að þótt vatnið kosti í 
sjálfu sér ekkert, þá kostar að koma því til 

notenda. Hann lagði áherslu á að maður 
ætti að spara vatnsrennslið við notkun til 
að minnka viðhalds- og rekstrarkostnað.

Í vatnsbólsstöðinni, sem er mjög lítil um 
sig, fengum við að upplifa lætin í tækjum 
og tólum eins og það er við álag, svo sem 
eins og þegar stór hluti Hafnfirðinga fer í 
bað á sama tíma.

Dagur gekk með systrum upp á hæð fyrir 
ofan veitustöðina og lýsti landslaginu sem 
fyrir augu bar og nefndi kennileiti með 
nöfnum í þessu 7000 ára gamla hrauni.

Margrét Helgadóttir,
 formaður Sorptimistaklúbbs 

Hafnarfjarðar og Garðabæjar.

Fréttir úr ýmsum áttum

Nýir klúbbar
29. maí 2010         Yerevan, Armeníu (1. klúbbur í nýju landi innan SI/E)

19. júní 2010         Trabzon, Tyrklandi

26. júní 2010         Acqui Terme, Ítalíu

10. júlí 2010         Meerbusch, Þýskalandi

4. september 2010 Lauterbach-Vogelsberg, Þýskalandi

Stofnskrána afhendir Hafdís Karlsdóttir, fjárhagsstjóri SI/E, Kópavogsklúbbi.

11. september 2010  Drafi “Dryades”, Grikklandi

18. september 2010 Antakya, Tyrklandi

23. október 2010   Ingolstadt, Þýskalandi

6. nóvember 2010     Casablanca, Marokkó

26. mars 2011         Pustertal-Val Pusteria, Ítalíu

Ýmislegt
1. – 3. október 2010  Haustfundur í Munaðarnesi

3. október 2010     Vinadagur Soroptimista

15. – 17. október 2010 Evrópskir vinadagar, Mijas, Costa del Sol, Spáni

24. október 2010     Dagur Sameinuðu þjóðanna

24. – 25. október     Kvennafrídagurinn:

 

Sunnudagur 24. okt.     Alþjóðleg ráðstefna í Reykjavík
 undir yfirskriftinni Konur gegn kynbundnu ofbeldi

Mánudagur 25. okt.     Konur fylkja liði um land allt

10. desember 2010     Alþjóðlegur mannréttindadagur 
 – Ákall forseta Alþjóðasambandsins

10. – 14. júlí 2011     19. alþjóðaþing Soroptimista, Montréal, Québec, Kanada
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Landssambandsfundur 
á Húsavík 17. apríl 2010

Guðrún Erla Björgvinsdóttir forseti setti 
fundinn á hefðbundinn hátt og sagði frá 
öllu því helsta sem íslenskar Soroptim-
istasystur hafa unnið sl. ár. Fram kom að 1. 
október 2009 voru 524 systur á Íslandi. Þá 
gat hún þeirra verkefna sem hver klúbbur 
hefur unnið að en eins og við vitum eru það 
fjölbreytt mannúðar- og menningarmál. 
Fram kom að íslenskir klúbbar eiga samtals 
55 vinaklúbba víðs vegar um heiminn. Sagt 
var frá ýmsum fundum og heimsóknum, 
m.a. heimsótti forseti 10 klúbba á síðasta 
starfsári. Þá var sérstaklega minnst á Sierra 
Leone verkefnið og vatnsverkefni SI/E en 
systur um allt land hafa verið ötular á því 
sviði.

Í skýrslu sendifulltrúa rakti Ragnheiður 
Stefánsdóttir, Akureyraklúbbi, það helsta 
af þeim vettvangi, m.a. sagði hún frá nýju 
fyrirkomulagi á PFR skýrslum sem miðar 
að því að allar skýrslurnar fari á einn stað 
til úrvinnslu. Hún fór yfir 10 áhersluatriði 
sem samþykkt voru á Alþjóðasambands-
þinginu í Glasgow 2007 en þau miða öll 
að bættum lífsgæðum kvenna og barna 
og auknum mannréttindum.

Gjaldkeri fór yfir efnahaginn árið 2008 
til 2009 og kom fram að tekjur umfram 

gjöld voru 920.374 krónur. Laganefnd 
gerði grein fyrir sínum störfum og kom 
fram að æskilegt væri að yfirfara reglugerð 
Landssambandsins. Útbreiðslunefndir 
gerðu grein fyrir sínum störfum. Nýlega 
var stofnaður klúbbur á Suðurlandi og nú 
er stefnt að landvinningum á norðvestur 
hluta landsins. Fjárhagsnefnd gerir ráð fyrir 
örlitlu tapi á rekstrarárinu 2010 til 2011.

Verkefnastjórar fóru yfir stöðuna en 
sérstaklega má geta erindis Ellen Louise 
Tyler, Kópavogsklúbbi en hún var með 
glærusýningu og sýndi ljósmyndir úr skógi 
SI/Í í Heiðmörk. Þar er upplagt að halda 
veislur með vinum og vandamönnum í 
skjólgóðu rjóðri.

Margét Rögnvaldsdóttir, Reykjavíkurklúbbi, 
sagði frá samvinnuverkefni flestra kvenna-
hreyfinga á Íslandi þar sem í undirbúningi 
er að minnast kvennafrídagsins 1975 með 
veglegri rástefnu 24. október nk. í Reykja-
vík. Flestar kvennahreyfingar á Íslandi vinna 
saman að þessu verkefni og benti hún á 
heimasíðuna www.kvennafri.is.

Kristín Norðfjörð fór yfir Sierra Leone 
verkefnið „Project Sierra – a Family and a 
Future“ Það er mikil neyð í Sierra Leone og 

miðar verkefnið að því að koma í veg fyrir 
að fjölskyldur sundrist vegna fátæktar.

Vefur Soroptimista vex og dafnar. Konur 
eru hvattar til að skoða vefinn og klúbbar 
að senda efni þangað inn. Umsjónarmaður 
nafnalistans, Helga Óladóttir, minnti klúbba 
á að senda myndir og upplýsingar um 
klúbbsystur svo hægt sé að byggja upp 
góðan nafnalista á vefnum okkar.

Þá var komið að umræðum og atkvæða-
greiðslum og loks stjórnarkjöri.
Sigurður Ingi Friðleifsson umhverfisfræð-
ingur á Akureyri flutti mjög áhugavert 
erindi um orku og orkunotkun. Kynnti m.a. 
síðuna www.orkusetur.is en það er síða 
sem fróðlegt er að skoða.

Fundi lauk síðan með því að Guðrún Erla 
afhenti Ingunni Ásdísi Sigurðardóttur, 
Skagafjarðarklúbbi, forsetakeðjuna og 
óskaði henni velfarnaðar í starfi.

Húsavíkurklúbbur á miklar þakkir skildar 
fyrir glæsilegan Landssambandsfund.
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Hrútaberjahlaup Öddu

Nr. 1   Hrútaberjahlaup – eðal:     
(svona fór amma eiginmannsins að)
Berin eru hreinsuð og skoluð í sigti undir köldu vatni. Vatnið látið síga vel af. Gott 
er að hafa dálítið af botnunum/bikurunum  með, þeir gefa hleypi. Ekki blöðin 
því þá myndast remma.  Kalt vatn er sett í pott, grisjuklútur settur í botninn og 
síðan er berjunum hellt í niðursuðukrukku eða annað ílát sem þolir suðu (ég nota 
sömu könnuna og ég sýð í ábrystir) og sett ofan í pottinn.  Suða látin koma upp 
og soðið þar til berin eru sprungin. Síað í gegnum klút t.d. bleiuklút (ég strekki 
klútinn með þvottaklemmum yfir hrærivélarskálina og sía helst yfir nótt). Það má 
hræra í berjunum en alls ekki kreista úr klútnum í þessarri fyrstu suðu. 
1 ltr safi + 1kg sykur er soðið saman í ca. 10 mín. (segi stundum að ég viti að 
nóg sé hleypt , þegar fjórði dropi hnígur ekki af sleifinni þegar ég lyfti henni úr 
pottinum). Froðan sem sest ofan á er vandlega fleytt af. Hellt í litlar heitar krukkur 
(annað hvort hreinsaðar með því að hella yfir þær nokkrum sinnum sjóðandi 
vatni eða hitaðar í bökunarofninum).
Margir vilja loka krukkunum strax heitum og það er ágætt, en ég hef vanist því 
að loka þeim ekki fyrr en hlaupið hefur kólnað og þá strái ég smá sykri yfir og 
strekki plastfilmu yfir. Þrýsti niður í miðjunni svo að lofttæmist undir filmunni 
og skrúfa lokin á. 
Það er talsvert mikið eftir af safa í hratinu þegar þessi aðferð er notuð og þess 
vegna sýð ég upp á því aftur í potti með dálitlu vatni og sía það og sýð hrútaberja-
hlaup 2  eins, er þó farin að minnka sykurinn svolítið í þessa seinni suðu.
                                                                                                              

Aftan úr bernskunni læðist óljós minning 
um örfá dumbrauð og glansandi ber sem 
liggja efst í fullri stórri fötu af aðalbláberjum, 
tíndum í Hvammsheiðinni. Tillhlökkunin að 
fá að smakka þessi fallegu og sjaldgæfu 
ber og vonbrigðin sem á eftir fylgdu. 
Eldsúr og full af hörðum steinum.  Í mörg 
ár  hvarflar ekki að mér að ég eigi eftir að 
sjá hrútaber í  stórri fötu og örfá bláber 
sem fljóta með. Ég flyst síðan austur á 
land og kynnist hrútaberjahlaupinu hennar 
tengdamömmu. Það er mikið á sig lagt að 
að ná saman berjum til að fylla nokkrar litlar 
krukkur og þess er vel gætt að ekki fari 
dropi af safa til spillis. Ég hreinlega fyllist 
lotningu þegar ég horfi á þetta dumbrauða 
tæra hlaup og fæ að bregða skeið í pottinn 

og skafa smávegis úr hliðinni. Nú urðu 
aldeilis ekki vonbrigði. Þetta  dýrmæta 
hlaup er síðan geymt til algjörra sparinota og 
er ómissandi með rjúpunum og út í sósuna 
á jólunum.  Ein krukka falin vel og geymd til 
næsta hausts ef ekki skyldu nást ber þá.
Tuttugu og tveimur árum seinna  er aftur 
flutt, nú austur í Egilsstaði og þá kemur 
stóra fatan til sögunnar og framleiðslan 
eykst til muna. Jafnvel þau sem héldu því 
fram, að þá fyrst fengist hið fullkomna 
hlaup, að berin væru tínd þar sem þyrfti 
að teygja sig hangandi í trjágrein á annarri 
hendi í snarbrattri skriðu upp af straum-
þungri á, beygja sig varla fyrir minna en 
tuttugu berja klasa í Hallormsstaðaskógi. 
En virðingin fyrir berjunum rauðu dvínar 

ekki þó bragðið verði örlítið hversdaglegra 
í munni.  Upp úr miðjum ágúst er farið að 
kíkja á sprettuna og  þegar lengra líður á 
mánuðinn er oftast hægt að byrja að tína. 
Ég er svo heppin að eiginmaðurinn deilir 
þessu áhugamáli með mér og er afkasta-
mikill berjatínslu- og hreinsunarmaður. 
Aðferðirnar við hlaupgerðina eru tvær, 
eftir því hvað ég vil hafa mikið við.

Nr. 2 Hrútaberjahlaup 
Berin hreinsuð og skoluð í sigti, sett í 
pott með örlitlu vatni (nægir yfirleitt það 
sem fylgir með eftir skolunina). Soðið 
þar til berin eru sprungin. Síað og nú 
má pressa hratið vel. Soðið með sömu 
aðferð og – eðal. Þ.e. 1 ltr. safi +1 kg 
sykur soðið saman í ca.10 mín.  Ég sýð 
aftur uppá hratinu með dálitlu vatni og 
nota í saft.

Síðan ég varð svona stórtæk í berja-
tínslunni hef ég notað saftsuðupott 
þriggja hæða þegar ég ætla ekki að 
sjóða  eðal hlaupið.
Að lokum smá húsráð: Ef þið eruð 
að endurnýta krukkur og náið ekki 
límklessum af þá er upplagt að væta klút 
með sítrónudropum og nudda yfir.
Hlaupið verður stífara ef notaðar eru 
litlar krukkur. Tilvalið að endurnýta 
krukkur undan barnamat.

Arndís H.

Hverjar eru konurnar
Hér kemur ráðning á getraun sem birtist í desemberblaði Fregna. 

Lausnarorðið er Bergþóra. 

Nöfn kvennanna eru þessi: Björg Þorláksdóttir Blöndal, Eldey Vilhjálms-
dóttir, Ragnheiður Jónsdóttir, Gerður Helgadóttir, Þóra Melsted, Ólína 
Þorvarðardóttir, listakonan Rúrí og Anna Borg. 

AÞ



ALLAR VORU ÞÆR ÓGIFTAR
Á fyrsta ritnefndarfundi Fregna í umsjá austankvenna kom upp sú hugmynd að birta á forsíðu blaðsins  mynd af konu sem á einhvern 

hátt hafði komið að þeim verkefnum sem Soroptimistasystur hafa á stefnuskrá sinni. Þótti hugmyndin góð og var mér falið að velja 

konurnar, enda hæg heimtökin þar sem ég er starfsmaður Ljósmyndasafns Austurlands. Enginn skortur var á hæfum konum en 

þegar ég sat og skrifaði pistil um 5. konuna sem við birtum mynd af, varð mér allt í einu ljóst að engin þessara kvenna sem ég hafði 

valið hafði gifst eða eignast börn.  Hér var um algjöra tilviljun að ræða en val mitt beindist í hvert sinn að konum sem á einhvern hátt 

höfðu skorið sig úr fjöldanum vegna starfa sinna eða skrifa. Auðvitað vekur þetta spurningar en segir okkur fyrst og fremst hve erfitt 

það var fyrir konur, sem höfðu um fjölskyldu að sjá, að sinna áhugamálum sínum utan heimilis. Nú er þetta sem betur fer gjörbreytt 

en meðalhófið er vandratað og í dag gætu margar konur örugglega hugsað sér að geta átt meiri tíma með fjölskyldunni. 

AÞ
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Það eru mörg handtökin við blaðaútgáfu þó ekki sé hún stór í 
sniðum. Einn liður í útgáfu Fregna er að pakka blaðinu í plast áður 
en það er sent út til systra. Við leituðum til Stólpa á Egilsstöðum  
með það verkefni  en Stólpi er vinnustaður fatlaðra. Þar tóku 
starfsmenn við blaðinu þegar það kom úr prentun, pökkuðu því  
í plast og gengu frá merkimiðum. Að verki loknu var því síðan 
skilað á  pósthúsið.

Í Stólpa fer fram  fjölbreytt starfsemi og  er þar  unnið að ýmsum  
verkefnum.  Má  sem dæmi nefna pökkun fyrir innréttingafyrirtækið 
Miðás og  innpökkun á tímaritunum Glettingi og Fregnum. Einnig  
ganga starfsmenn frá  límmiðum  á neytendaumbúðir fyrir Móður 
jörð og setja  teygjur  á merkispjöld fyrir Flugfélag Íslands svo 
eitthvað sé talið.

Ennfremur vinna starfsmenn að ýmis konar listsköpun, t.d. eru  
ofnar mottur og dreglar, mótað í leir  og búin til merkispjöld og  
tækifæriskort. Eru þessar vörur seldar á staðnum og gefur að líta  
sýnishorn af framleiðslunni  í vinnusal.  AÞ

Myndin sýnir nokkra  starfsmenn Stólpa sem fúslega gerðu hlé á 
störfum og stilltu sér upp til myndatöku fyrir Magnús Guðmundsson. 

Pökkunarliðið
kynnt

Ó



Halldóra Böðvarsdóttir
Fæðingardagur 3. janúar 1949, 
dánardagur 9. júní 2010. 
Í hvert sinn er ný systir gengur í klúbb-
inn bærast í brjóstum okkar tilfinningar 
tilhlökkunar og eftirvæntingar.  Tilhlökkun 
til nýrra kynna og nýs samstarfs á starfsvett-
vangi Soroptimista.  Þannig var því einnig 
farið þegar Halldóra gekk í klúbbinn 14. 
september 2009 en skjótt skipast veður í 
lofti og samferðin varð alltof stutt.

 
Í bókinni Kærleikur fyrir okkar öld eru þessi 
orð, sem okkur langar að gera að okkar 
hinstu kveðju:

”Við þörfnumst hvers annars, til að deila 
með leyndardómum lífs og dauða, tjá gleði 
okkar og sorgir, hjálpa okkur á vegferðinni 
og minna okkur á að við erum öll eitt.”

(Höfundur ókunnur) 
Við Akranessystur minnumst Halldóru með 
hlýhug og virðingu.  Við sendum fjölskyldu 
hennar okkar dýpstu samúðarkveðjur.

Soroptimistaklúbbur Akraness

Minning

,,Þú ert nú meiri skessan“ verður okkur 
stundum á orði við fjörmikla og hressa 
telpuhnátu. Þegar hún vex úr grasi, 
röggsöm og ákveðin ung kona heyrir 
hún líklega að baki sér ,,hún er nú meira 
skassið“. Í ellinni fær hún það síðan 
óþvegið ,,bölvuð skrukkan“. Ef til vill 
eru þetta ýkjur en þó er margt til í því 
hversu hart við dæmum konur ef þær 
sýna að þær hafa bein í nefinu og köllum 
til samlíkingar mestu brussur Íslandssög-
unnar sjálfar tröllskessurnar.  Kvenhetjur 
örþáttar ráðast ekki á ,,Skessugarðinn“ 
þar sem hann er lægstur og er allt eins 
víst að með þessu framhaldi fáum við 
einungis slæmt ,,skessuskot“ í bakið eins 
og gjarnan er haft á orði hér austanlands 
(í stað ,,þursabits“ sem fleiri fá).  Okkur 
langar að leyfa skessunni að stika með 
ykkur tröllkonustíg; ösla um tjarnir og ár 
hér eystra og velta sér með tilheyrandi 
skvettugangi  upp úr nöfnum,  sögnum 
og hefðum þeim tengdum.  
Þær eru landsþekktar austfirsku 
blárnar sem víða annars staðar kallast 
mýrar; víðfeðmar og sumar hverjar 

illar yfirferðar, jafnvel fyrir skessur og 
aðra skuggavætti. Í mörgum þeirra 
leynast djúpar og varasamar tjarnir. Í 
landi Tjarnarlands í Hjaltastaðarþinghá 
má finna Iglutjörn en þar er sögð hafa 
búið óvættur að nafni Igla enda tjörnin 
varasöm mönnum og fé sökum dýptar.  
Innar á Héraði, utan og ofan við Setberg 
í Fellum er Skrugguvatn.  Sagan segir 
að Skrugga tröllskessa hafi búið ásamt 
karli sínum í Skrugguási og þau lifað á 
silungi úr vatninu.  Þetta líkaði bændum 
illa og veittu þeir Skruggu banasár.  Rétt 
innan við Egilsstaði er tjörnin Skinn-
beðja, en í henni vex langnykra og í 
þjóðsögum segir reyndar að í tjörninni 
hafi búið nykur.  Einhverju sinni var 
heimilisfólkið á Kollstöðum að þvo og 
viðra skinn úr rúmum sínum en þegar 
heim var komið reyndust skinnin einu 
fleiri en þegar verkið hófst.  Fólk sá þá 
hvar eitt skinnið hófst á loft og þeytist 
með miklum gusugangi ofan í tjörnina og 
var talið að vatnabúinn hafi einnig notað 
daginn til þvotta.  Dregur Skinnbeðja 
nafn sitt af þessum atburði; skinnin komu 

úr beði í merkingunni rúm.  Í Urriðavatni 
í Fellum töldu menn fyrrum að furðudýr 
að nafni Tuska hefðist við.  Á vetrum 
þegar vatnið var ísilagt mynduðust vakir, 
nefndar Tuskuvakir, sem loft kom upp 
um. Seinna komust menn að því að þarna 
var að finna jarðhitasvæði sem reyndist 
mikill fengur til húshitunar.  

Okkur þykir við hæfi  að láta þetta tröll-
konuhlaup örnefnaþáttar einhvern endi 
taka enda sækir að manni kuldahroll 
eftir vosbúð sem þessa.  En þar sem 
skessan okkar stikar stórum upp Jökuldal 
á leið sinni um Skessugarðinn ógurlega 
tekur hún, eins og við reyndar líka, eftir 
tilhneigingu manna þar um slóðir til að 
uppnefna árnar og kvenkenna þær um 
leið.  Þar tala menn um Jöklu, Hrafnkelu, 
Hneflu og Treglu.  Morgunskíman vakir 
yfir Austurfjöllum svo skessum er ekki til 
setunnar boðið og það bíður betri tíma 
að kanna hvort í einhverjum ám leynast 
,,skessukatlar“.  Skessur láta ekki plata 
sig í neinn ,,skessuleik“ að þessu sinni!

    ÁS

Kvenlegur örþáttur  
- af skuggavættum í skessuleik
Þættinum er ætlað að varpa ljósi á kvenkyns örnefni í náttúru Austurlands 
með heimspekilegum eldhúspælingum í bland.
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Dagskrá haustfundar
Haustfundur Soroptimistasambands Íslands

í Munaðarnesi 1.-3. október 2010

Föstudagur: 

Systur koma sér fyrir, ganga milli húsa og spjalla.

Laugardagur:

Kl. 9:30 Fundur settur – ávarp forseta
Kl. 9:50 Kosning fundarstjóra og ritara
Kl. 10:00 Skýrsla frá sendifulltrúafundinum 
 í Gent í Belgíu
Kl. 10:20 Hildur Hálfdanardóttir segir frá ferð 
 Kópavogssystra til Ísrael

Kl. 10:40 Kaffihlé

Kl. 11:00 Margrét Helgadóttir segir frá ferðaviku 
 systra í Soroptimistaklúbbi Hafnarfjarðar 
 og Garðabæjar
Kl. 11:20 Heiður Vigfúsdóttir segir frá vinadögum 
 í Bergen

Kl. 11:40 Margrét Rögnvaldsdóttir segir frá kvenna-  
 frídeginum og hönnun merkis af því tilefni

Kl. 12:00 Hádegishlé

Kl. 13:00 Á mannamáli - Þórdís Elva Þorvaldsdóttir
Kl. 14:00 Umræður og önnur mál
Kl. 14:30 Stjórnarskipti

Kl. 15:00 Kaffi

Kl. 15:30 Gönguferð með léttu ívafi
Kl. 19:00 Kvöldverður með skemmtidagskrá

Sunnudagur: 

Kl. 9:30-11:00 Fundir embættismanna

Heimferð
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Konur og vatn 
- hugleiðingar ritnefndar

Ég stend við gluggann, vatnið 
streymir úr loftinu, ætlar hann 
ekki að hætta að rigna hugsa ég 
og skrúfa frá krananum.  Vatnið 
streymir tært og kalt eins og það 
á að gera, eða hvað.
Vinkona mín bjó um tíma í 
Vestmannaeyjum og þó að það 
séu áratugir síðan hún flutti upp 
á fastalandið getur hún enn í 
dag ekki sofið ef drýpur úr krana 
í húsinu. Hún þurfti að safna 
regnvatni til daglegra nota því vatn 
var að mjög skornum skammti.  
Mér finnst það vera sjálfsögð 
mannréttindi að geta skrúfað frá 
krana og ekki bara svalað þorsta 
mínum heldur látið margfalt það 
vatnsmagn sem fjöldi jarðarbúa 
hefur til daglegra nota, buna 
ónotað í niðurfallið. 
Ég bý í óskalandi systra minna 
sunnan Sahara, þær vanþakka 
ekki vatnið.  
Aftur stend ég við gluggann úti 
er sól og sunnan þeyr, ætlar hann 
ekki að rigna í dag hugsa ég. Og 
það falla regndropar af himnum, 
tár þess Guðs sem grætur bág 
kjör barna sinna...... og vanþakk-
læti mitt.

Kristjana Arndís H
Áslaug

Sestu hjá mér systir, á bakkann við lindina 
litlu.  Strjúktu fingrum yfir svala döggina á 
dýjamosanum . Horfðu í auga uppsprett-
unnar, þar sem blátært vatnið streymir upp 
undan hrauninu.  Leggðu lófana saman í 
skál og dýfðu  í lindina.  Lyftu þeim upp 
að vörunum og teygaðu þennan kalda og 
tæra svaladrykk. Finnurðu lyktina? Ferska 
og hreina og aðeins keim af mosa og 
lyngi og vallhumli.  Rísum upp og röltum 
meðfram læknum. Stappaðu aðeins niður 
fæti. Sérðu lonturnar sem skjótast undan 
bakkanum? Göngum eftir tjarnarbakk-
anum. Eru þetta hringir eftir regndropa 
sem við sjáum á vatnsyfirborðinu?  Nei, 
þetta er silungur sem vakir.  Hér er allt 
önnur lykt af vatninu, aðeins þyngri og 
mettuð af leirnum í botninum.  Þræðum 
okkur leið yfir mýrina.  Vöndum okkur 
svo við lendum ekki í ógöngum.  Við 
viljum ekki sökkva í botnlausu dýin.  
Lyktin hér er römm og þung, einhvers 
konar málmlykt blönduð þef af rotnandi 
rótum, mosa og grasi.  Höldum áfram út 
hraunið og yfir engið. Hlustaðu á niðinn,  
þetta er áin. Sérðu laxinn sem stekkur 
upp í strenginn?  Hér er lyktin sterk og 
sæt og krydduð af slýi og hvönn.  Það 
fer að kvölda.  Dalalæðan er að laumast 
suður yfir hólana. Höldum heim meðan 
við rötum.

Hvílík forréttindi að liggja við tæra lind 
sem hjalar sannleika heimsins.  Á köldum 
vetrardegi í klakaböndum kveður hún 
sögu sína hljóð í þögn.  Á nýútsprungnu 
vori leikur hún fingrum sínum fimlega 
um stengi vatnshörpunnar.  Sál mín og 
líkami endurnærast og styrkjast þegar 
ég heyri lag lindarinnar óma í hjarta 
mér; finn úðann gæla við andlit mitt 
og svalandi dropa væta kverkar mínar.  
Ef ég hlusta vel færir lindin mér söng 
lífsins dag hvern.
Heyrirðu 
     hvað lindin leikur;
ljúfan seiðandi tón
er seiðir hennar huga
og hjarta niður´að sjó.
Heyrirðu
     hvað lindin leikur;
ljúflega kvæði sín
um allt það blíða og bjarta
sem blundar í hennar sál.
Heyrirðu
     hvað lindin leikur;
ljúfþyrstan frelsissöng
um allt sem hún fegurst finnur
á ferð sinni´um langan veg.
Heyrirðu
     hvað lindin leikur;
ljúfsár og kvíðafull.
Það titra hennar tónar
og tárin hvísla hljóð...
     Hlustaðu...
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Vatn er lyktar-, bragð- og nær litlaus vökvi 
sem er lífsnauðsynlegur öllum þekktum 
lífverum. Vatnssameindin er samansett 
úr tveimur vetnisfrumeindum og einni 
súrefnisfrumeind og hefur því efnaform-
úluna H2O. Það eru 1,4 milljarðar km³ 
vatns á jörðinni sem þekja 71% af yfirborði 
hennar.
Drykkjarvatn er vatn miðlað af vatnsveitu 
og notað til manneldis. Víða um heim 
hefur fólk engan aðgang að drykkjar-
vatni heldur notast það við lindir eða 
brunna, sem oftar en ekki eru mengaðir 
og valda því þrálátum veikindum. Neysla 
mengaðs vatns er stór þáttur dánartíðni 
í þróunarlöndunum (is.wikipedia.org/
wiki/Vatn).
Endurnýjanlegar ferskvatnsauðlindir 
Íslendinga eru umtalsverðar eða um 
666.667 rúmmetrar á mann á ári. Til 
samanburðar eru vatnsauðlindir í mörgum 
Afríkuríkjum minni en 1000 rúmmetrar á 
mann á ári. 
Helstu ferskvatnsbirgðir Íslendinga eru í 
jöklum en úrkoma er einnig veruleg við 
suðurströnd landsins eða allt að 3000 mm 
á ári. Þrátt fyrir þessar miklu vatnsauðlindir 
eru til svæði á Íslandi þar sem erfitt er að 
nálgast vatn. Einkum er þar um að ræða 
blágrýtissvæðin austast og norðvestast 
á landinu þar sem berggrunnurinn er 
mjög gamall, þéttur og vatnssnauður. 
Þannig eru til þéttbýlisstaðir á Íslandi þar 
sem vatnsskortur er viðvarandi vandamál 
og hreinsa verður yfirborðsvatn með 
sandsíum, ósoni eða útfjólubláu ljósi. 
En hvað skyldi hver Íslendingur nota mikið 
vatn á ári að meðaltali? Kaldavatnsnotkun 
er nokkuð mismunandi eftir svæðum og 
tegund iðnaðar á hverju svæði fyrir sig. 
Fiskvinnslur, rækjuvinnslur og mjólkurbú 
nota yfirleitt mjög mikið af köldu vatni og 
geta því haft veruleg áhrif á vatnsnotkun 
minni bæjarfélaga. 
Í Reykjavík notar hver íbúi um 155 m3 á ári 
eða um 155.000 lítra af köldu vatni á ári. Í 
Vestmannaeyjum þar sem drykkjarvatn er 
af skornum skammti notar hver íbúi hins 
vegar aðeins um 46 m3 á ári af köldu vatni 
eða um þriðjungi minna en í Reykjavík. 
Þannig má reikna með að vatnsnotkun 
Íslendinga liggi einhvers staðar á bilinu 
46–155 m3 á ári á hvern íbúa. Þó gæti hún 
verið eitthvað hærri á stöku stað. Niður-
staðan er sú að vatnsnotkun á Íslandi er 
svipuð eða ögn hærri en á hinum Norður-
löndunum (http://visindavefur.hi.is).

VATNSNOTKUN
Á ÍSLANDI

Móta engil í nýföllnum 
snjó. Kát í rauðri regnúlpu 
leikandi í pollum. Spegil-
slétt vatn, ljúft öldugjálfur. 
Úfið vatn, þungt brimhljóð. 
Ferskur gróðurilmur eftir 
regn á sumarnóttu. Daggar-
dropar. Dalalæða. Bólstraský 
á björtum sumardegi. Gæsir 
á heiðarvötnum. Endur á 
tjörn. Hlusta á fjallalæk sem 
skoppar niður fjallshlíðar 
bryddaður skærgrænum 
dýjamosa. Úði af fossi þar 
sem bergvatnsá fellur fram 
af brún. Rok og regn lemur 
glugga. Beljandi straum-
þung jökulá. Kyrra hugann 
við lækjarnið eða regnhljóð. 
Svala þorsta í fjallalind. Horfi 
á regnbogann og þakka fyrir 
að fá að njóta fjölbreytni 
vatnsins.

Ég horfi yfir Héraðsflóann frá 
Vatnsskarði eystra og velti 
vöngum yfir krafti vatnsins. 
Vatnið minnir mig helst á 
kærleiksríkt foreldri sem 
umvefur þetta unga land. 
Hafið hlýjar, vatnsföllin næra 
og hreinsa.Vatnið er þolin-
móður uppalandi sem hefur 
þroskað og mótað persónu-
leika þessarar barnslegu 
eyju á milljónum ára. Þessar 
auðlindir, kærleikurinn og 
vatnið, eru æðstu gjafir okkar 
til komandi kynslóða.

Arndís Þ Rannveig

María

Þegar ég var barn stóð mér af fáu jafn 
mikil ógn og Vatnsauganu ógurlega 
sem einnig gekk undir nafninu 
Draugadýið.
Á sumrin hafði ég það embætti á hendi 
að reka kýrnar í haga og lá leiðin þá 
fram hjá þessum voðastað sem fullorðna 
fólkið sagði að væri botnlaust drullu-
dýki og auk þess aðsetur baneitraðra  
brunnklukkna og vatnskatta sem biðu 
þess eins að fá tækifæri til að fljúga 
ofan í forvitna gapandi krakka. Tækist 
þeim það var viðkomandi  bráður bani 
búinn.
Það er gömul saga að það sem er skelfi-
legt hefur aðdráttarafl og að því kom að 
ég stóð við dýið  ásamt hundinum Glámi.  
Í raun leit Vatnsaugað ógurlega fremur 
sakleysislega út. Vatnið móbrúnt með 
mýrarrauða og olíubrák við bakkann. 
Það var svolítið skrýtið að hugsa til 
þess að í gegnum þennan botnlausa 
drullupoll lægi líklega  bein leið alla leið 
niður til Ástralíu og að kannske stæði  
slánalegur negrastrákur á bakkanum 
þeim megin  í sams konar heimspeki-
legum hugleiðingum.
Ég horfði rannsakandi í vatnsborðið.
Ofan  í djúpinu sá ég brunnklukkur skjót-
ast á ógnar hraða og gætti þess vel að 
klemma varirnar fast saman. 
Allt í einu var ég vör við  að Glámur 
lapti  með áfergju vatnið úr pollinum. 
Skelfingu lostin skipaði ég honum að 
hætta og flýtti mér döpur í bragði heim. 
Ekki þorði ég að segja neinum manni 
frá þessu voðalega athæfi hundsins en 
fylgdist óttaslegin með líðan hans fram 
eftir kvöldi. Loksins sigraði svefninn mig 
en draumarnir snérust um ógnar stórar 
brunnklukkur og glottandi vatnsketti.  

Mitt fyrsta verk morgunin eftir var að 
vitja um Glám sem reyndist vera við 
hestaheilsu. Mér létti um hjartað og 
saman skokkuðum við á eftir kúnum. 
Dagarnir liðu og Glámur virtist hressari 
ef eitthvað var. Þannig breyttist Vatns-
augað ógurlega á einni nóttu í ómerki-
legan drullupoll. 
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