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Kæru systur
Akureyrarsystrum er nokkur vandi á höndum að taka við

útgáfu Fregna úr höndum Austurlandssystra. Við erum þó
staðráðnar í að gera allt sem við getum til að halda merkinu

á lofti og skapa áfram blað sem allar systurnar vilja lesa.
Blað sem fræðir um allt það sem Soroptimistum kemur

við. Blað sem gleður okkur og bætir tilveruna, þó ekki væri
nema um agnarögn. Þannig þjónum við best hugsjónum
Soroptimista.

Þetta blað og þau næstu munu skarta myndum af íslenskum

fossum á forsíðu. Það er til að minna okkur á vatnsverkefnið
okkar og fræða okkur um landið okkar. Auk þess að gera
okkur fossana að heimilisvinum verður einnig í hverju blaði
ljóð eftir íslenska skáldkonu.

Blaðið er annars fullt af áhugaverðu efni, hefðbundnu sem
og nýstárlegu. Gerð er grein fyrir haustfundinum í Munaðar-

nesi, viðtöl, uppskriftir, fréttir af klúbbastarfinu, efni tengt
jólunum o. m.fl..

Við viljum hvetja allar systur til að hafa samband við okkur

ef þær vilja koma efni í blaðið, þannig verður það blaðið
okkar allra.

Nálægð jólanna er gleðiefni í skammdeginu og ritnefndin

Hvatning Soroptimista

Sýnum drenglyndi og verum einlægar í vináttu.
Verum reiðubúnar til hjálpar og þjónustu.

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.

sendir öllum systrum og fjölskyldum þeirra kveðjur með
óskum um góð og gleðileg jól og hamingjuríkt nýtt ár.
Ritnefnd Fregna

Fregnir er fréttablað
Soroptimistasambands Íslands
Heimasíða: www.soroptimist.is
Netfang stjórnar: stjorn@soroptimist.is
Við auglýsum eftir efni í næsta blað.
Vinsamlegast sendið til ritstjóra,
Ragnheiðar Gunnbjörnsdóttur
á netfangið: ragng@est.is

Frá vinstri
Sigríður Ágústsdóttir, Erla Hólmsteinsdóttir, Margrét Eyfells, Ragnheiður
Gunnbjörnsdóttir, Sigrún Fanney Sigmarsdóttir, Hólmfríður Andersdóttir,
Ragnheiður Ólafsdóttir
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Kæru systur.

Með þessu jólablaði Fregna berst ykkur margvíslegur

Svo kemur að okkur; við

um áherslur samtaka okkar og mikilvægi þeirra verkefna

við

fróðleikur af vettvangi Soroptimista. Meðal okkar ríkir vitund

veljum hvaða verkefni

sem við leggjum lið.

fjármunum og leggjum

Hratt flýgur stund.

þeirra sem á þurfa að

styrkjum,

söfnum

okkar af mörkum í þágu

Þessir rúmlega tveir og hálfur mánuður sem ég hef starfað

halda.

mér alúð og systraþelið góða, sem gerir samverustundirnar

Í þessu sambandi vil ég minna á „Project Sierra“, en því átaki

sem forseti, hafa sannarlega flogið hjá. Hvarvetna mætir
okkar allar svo dýrmætar. Þær vil ég þakka.

er beint að starfsmenntun stúlkna og til að hjálpa fátækum

Á aðventu sendi ég hlýjar kveðjur og bænir um að spor þeirra,

heims, við að fá aðgang að hreinu vatni og þaki yfir höfuðið.

erfiðari en svo að þau megi standa af sér.

magna þetta verkefni. Þau ættu enn að vera til í klúbbunum

kassa og um bréfalúgur á stórum húsum og litlum, í þéttbýli

Verkefninu lýkur árið 2011 og bendi ég systrum, sem leita

uppteknar við margvísleg störf, flestar taka Fregnunum

vill fundin!

lesturinn þar til önn dagsins líður hjá og stund gefst til slök-

Stjórn Landssambandsins sendir ykkur öllum bestu óskir

hendur, líknandi, græðandi, huggandi hendur. Hendur sem

gefandi samstarf á árinu sem senn kveður.

fjölskyldum í Sierra Leone, sem er eitt af fátækustu ríkjum

sem mér er annt um, verði létt og engin áföll verði þeim

Munum því eftir gjafabréfunum „Gjöf til betra lífs“, sem fjár-

Ég fylgi þessu eintaki Fregna í huganum inn til ykkar, í póst-

og kosta lítið hvert og eitt, en safnast þegar saman kemur.

og dreifbýli, til sjávar og sveita, nær og fjær. Ég sé ykkur

að jólagjöf handa þeim „sem eiga allt“, á að hér er hún ef til

fagnandi, sumar fara strax að skoða, aðrar geyma sér

unar. Ég sé vinnulúnar hendur fletta, ungar hendur, iðnar
vinna störfin með sæmd og ábyrgðartilfinningu.

um gleðileg jól og farsæld á nýju ári, um leið og þakkað er

Lítum með bjartsýni til framtíðar, hlökkum til að takast á við

Mér finnast það forréttindi að fá að vera þátttakandi í því

ný viðfangsefni með hækkandi sól!

heim leggja af mörkum, til hagsbóta fyrir stúlkur, konur og

Kært kvaddar,

uppbyggingar- og umbótastarfi sem Soroptimistar um allan
fjölskyldur í neyð.

Ingunn Ásdís Sigurðardóttir

Það er okkur, sem þekkjum ekki skort á hreinu vatni, þaki
yfir höfuðið, heilsugæslu eða möguleikum til menntunar ef
til vill býsna óraunveruleg tilhugsun að fjárupphæð, sem
við finnum varla fyrir að reiða fram, geti skipt sköpum fyrir

heilsu og framtíð ungrar stúlku eða munaðarlauss barns í
fjarlægu landi. Þannig er það nú samt.

Soroptimistar um víða veröld hafa undanfarin ár unnið undir
kjörorðum sem tengjast aðgengi allra að heilnæmu vatni,

lágmarks hreinlætisaðstöðu og menntun stúlkna. Bágar
aðstæður kvenna og barna, vegna heilsuspillandi vatns,

fáfræði, fordóma og/eða fátæktar hafa vakið athygli þeirra
sem hafa „hjartað á réttum stað“. Tengslanet okkar Soroptimista er sterkt. Við höfum víða framúrskarandi „útverði“,

sem láta okkur vita hvar skórinn kreppir, skilgreina erfið-

leikana og gera tillögur um verkefni sem leitt geta til úrbóta.
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Jól í Slóveníu
Í gamla daga var jólafastan staðreynd og fólk mátti ekki

fjölskyldudag, þannig að allir eru heima með fjölskyldu sinni,

viða að sér efni í jólajötuna, jaslice, sem sett er upp í tilteknu

ekki talið boða gott ef einhver kom í heimsókn á jóladag.

giftast eða eiga hjúskaparfar. Nú lætur fólk sér nægja að
stofuhorni á aðfangadag með Maríu, Jósef, Jesúbarni,

kindum, hirðingjum og öllu sem tengist jólasögunni. Fyrsta
jólajata í Slóveníu var sett upp í Jakobs kirkjunni í Ljubljana
árið 1644 en fyrsta heimild um jólajötu á einkaheimili er frá

nema ef börn fara heim til foreldra sinna. Það var jafnvel
Ekki er nein sérstök venja hvað eigi að vera í matinn þennan

dag, heldur blátt áfram eitthvað sem fjölskyldunni finnst
vera bestur matur.

1848. Annar gamall aðventusiður var að bera styttu af Maríu

Nýársdagur er annar mesti helgidagur jólanna og þá er

stað. Þetta átti að minna á ferð hennar þungaðrar til Betlehem.

kreik, boðberar góðra óska og ganga syngjandi milli húsa.

guðsmóður milli húsa og láta hana gista eina nótt á hverjum
Aðventukransar eru hins vegar mjög

heimilið líka blessað. Eftir það fara svonefndir koledniki á
Sumir söngvanna eru frá miðöldum

nýlegt fyrirbæri.

og yfirleitt er afar mikið um jólasöngva

Sumstaðar í sveitum kemur heilagur

í Slóveníu sem sumir þekkjast ekki an-

Miklás (Miklavž) enn í heimsókn

nar staðar. Þriðji helgidagurinn er opin-

kvöldið fyrir 6. desember ásamt englum

berunarhátíðin 6. janúar sem tileinkuð

og púkum. Fyrst heyrist í bjöllum úti

er kóngunum þremur. Stafir þeirra, C,

á þjóðveginum. Börnin hjúfra sig að

M, B, eru krítaðir á dyrastafi og líkneski

móður sinni og reyna að sýnast þæg

þeirra bætt við jólajötuna. Jólatímanum

en faðirinn bíður við dyrnar. Miklás er

lýkur ekki að fullu fyrr en á kyndilmessu

í biskups skrúða með bagal. Englarnir

eða hreinsunarhátíð Maríu meyjar

halda á stórri bók með nöfnum þægu

2. febrúar. Þangað til stendur jólajatan

og óþægu barnanna. Miklás les nöfn

í sínu horni og heyra má jólasöngva.

þeirra, spyr þau út úr kverinu og gefur

hinum þægu valhnetur og kex í líki

Mín upplifun af bernskujólunum var

um húsið og refsa stundum óþægu

lýst. Þótt trúaður væri, neyddist pabbi

engla og púka. Púkarnir hoppa kring-

ekki eins hátíðleg og hér að ofan var

krökkunum. Venja var að börn fengju

til þess að ganga í komúnistaflokkinn

gjafir þennan dag þótt Miklás kæmi

ekki í heimsókn. Á hinn bóginn var

Af þessum sökum var ætlast til að fjöl-

ekki venja að skiptast á gjöfum á jólunum, en eftir síðari

skyldan sníðgengi allt jólahald – en við gerðum sumt samt

með gjafir til barna um áramótin.

vegar míkið lagt upp úr hátiðarhöldum í kringum áramótin

heimsstyrjöld kom “Afi Kuldi” til sögunnar fyrir sovésk áhrif

Þrífa átti allan bæinn fyrir jólin. Bökuð var sérstök jólakaka,

božičnik, og geymd undir hvítum dúk fram á þrettánda. Jóla-

sem áður, en með míkilli leynd. Á þessum tíma var hins

því Gamlárskvöld og Nýársdagur voru aðal hátíðin í gömlu
Júgóslavíu.

tré voru óþekkt þar til á fyrstu áratugum 20. aldar. Áður voru

Heima hjá okkur var sett upp lítið jólatré, skreytt kertum og

aðfangadag farið að sækja grenitré og það skreytt og jóla-

sælgætinu jafnóðum, þótt jólin væru ekki gengin í garð. Á

aðeins óskreyttar grænar greinar. Eftir þann tíma var á

jötunni var stundum komið fyrir undir því. Í rökkurbyrjun tóku
kirkjuklukkur að hringja og þá var kveikt á jólatrénu. Öll

fjölskyldan gekk um öll hús á bóndabýlinu með reykelsi og
vígt vatn og fór með bænir til að blessa húsið og alla eignina.

Eftir það var snæddur einfaldur kvöldmatur og um miðnætti
farið í kirkju nema einn varð að vera heima að gæta bæjarins.
Eftir náttmessuna fékk fólkið heita máltíð, oft svonefndar
koline sem er sérstök gerð af svörtum pylsum.

Jóladagurinn er helgasti dagur ársins og litið á hann sem
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þar sem hann var opinber starfsmaður.
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sælgæti hengt um allt tréð - við börnin reyndum þó að ná
boðstólum á jólunum voru epli, appelsínur, svínakjöt og potica
(sætabrauð með rúsínum og hnetufyllingu, alltaf bakað rétt
fyrir jólin).

Bestu kveðjur

Helena Dejak Systir í Soroptimistaklúbbi Akureyrar
Fædd og uppalin i gömlu Júgóslavíu sem í dag er Slovenia
og höfuðborgin er Ljubljana.
Helena kom til Íslands 1. desember 1974.

Kvennafrí 25. október 2010
kl. 14:25 á Akureyri
Mánudagurinn 25. október heilsaði íbúum á norðausturlandi

er kirkja, lítil falleg timburkirkja, elsta guðshús í Eyjafjarðar-

dagurinn sem konur ætluðu að hætta í vinnunni kl 14:25 og

kirkju og býður í kirkjukaffi þegar messað er þar. Að hugsa

með fallegu vetrarveðri, sól og heiðskírum himni. Þetta var
safnast saman við styttu Þórunnar

prófastsdæmi, byggð 1843 og hugsar Ólöf um þessa fallegu
um kirkjuna er bara eitt af mörgum

verkefnum Ólafar en hún fer í fjós

hyrnu og manns hennar Helga

kvölds og morgna og er komin á

magra, hafa þar stutta samveru og

fætur löngu fyrir venjulegan fóta-

ganga síðan fylktu liði suður Brekku-

ferðartíma okkar hinna. Það er því

götuna og að Hofi, nýja menningar-

algeng sjón að sjá Ólöfu sofna eða

húsinu. Þá vaknaði spurningin:

rétt gleyma sér á fundunum okkar

Skyldu konur vera nógu meðvitaðar?

og við brosum bara fallega til hennar

Þurfum við ekki að vekja sumar hverjar

og hugsum, leyfum Ólöfu blessaðri

af værum svefni? Prentaðir höfðu
verið stórir límmiðar sem á stóð,

að hvílast aðeins. Auk þess sér Ólöf

KVENNAFRÍ 25. október kl. 14:25 og þessir límmiðar sáust

um eldamennsku inni fyrir svo og aðdrætti og á sumrin má

en okkur langaði að gera eitthvað alveg sérstakt.

slá og hirða. Því var það ekkert tiltökumál fyrir Ólöfu að aka

á afturrúðum margra bíla. Mikið var auglýst í dagblöðunum
Þá fæddist hugmynd. Hvernig væri að fá Ólöfu á Bakka
til að koma á traktornum sínum í bæinn. Ólöfu þótti hug-

oft sjá hana þeytast um á dráttarvélunum um allar sveitir, að
hér um bæinn mánudaginn 25. október.

myndin ekki slæm. Hún kom akandi þessa rúmlega 30

Ólöf var spurð hvort hún hefði tekið þátt í kvennafrídeginum

Aftan í traktorinn var hengd kerra og uppi í henni voru nokkrar

dagskráin hefði farið fram í Sjallanum á Akureyri og hefði

kílómetra enda alvön að aka traktornum um allar sveitir.

konur með gjallarhorn sem óku með Ólöfu um allan bæinn
og hvöttu þær konur til að mæta til leiks.

Var að þessu gerður góður rómur og á Ólöf þakkir skildar
fyrir að vilja taka þátt í uppátækinu.

En hver er þessi Ólöf á Bakka? Hún Ólöf Steinunn Þórsdóttir

er fædd 1939 og er bóndi á Bakka í Öxnadal. Hún hefur
verið Soroptimisti frá stofnun Akureyrarklúbbsins 13. febrúar

1982. Á Bakka er skógræktarreitur Akureyrarklúbbsins og er
þar að myndast hinn fínasti skógur. Systur hittast þar í júní-

byrjun og planta trjám eða grisja og njóta góðrar samveru á
þessum fallega stað. Á Bakka er rekið stórt kúabú þar sem
Ólöf býr ásamt syni sínum og systur og voru þau með þeim

fyrstu á landinu sem tóku róbót í sína þjónustu. Á Bakka

í upphafi 1975. Já, það gerði hún sannarlega og sagði að
verið í margar klukkustundir. Því næst var Ólöf spurð hvort

henni fyndist margt hafa breyst á þessum 35 árum, hvort
mikið hefði áunnist. Ólöf var þá fljót að segja að enn væri
langt í land með launamálin en auðvitað væru aðstæður allar

þægilegri og vélakostur og tækni hefði fleygt fram. Í búskap

væru endalausar framfarir og endurnýjun. Ólöf tiltók, að allt
þetta áreiti og ofbeldi væri það sem hefði breyst. Lítið eða

aldrei var talað um slíkt áður fyrr og var ofbeldi ekki eins
algengt og nú. Vissulega er mögulegt að það hafi verið þaggað

niður en í dag er lífið svo ósköp breytt, börnin hanga endalaust yfir tölvunum í stað þes að vera úti að leika sér og það
er slæm þróun, sagði Ólöf að lokum.
Sigríður Ágústsdóttir

Epli koma víða við sögu í ævintýrum og öðrum ritum og
er sagan af Mjallhvítu og dvergunum sjö og af Adam og

Evu dæmi um það. Þótt epli fáist núorðið allt árið um kring
er einhver „jólasjarmi“ yfir glansandi rauðum eplum og

sömuleiðis „eplajólalyktin“ dásamlega sem allir þekkja. Sú
var tíð að eplin voru ekki á boðstólum nema fyrir jólin og því
er eplalyktin eitt af því sem skapar jólastemminguna.

Soroptimistasamband Íslands
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Skólastyrkur Evrópusambands
Soroptimista 2010
Að þessu sinni fékk Þóra Ýr Árnadóttir, matvælafræðingur

Fólk er að verða meðvitaðra um hvað það setur ofan í sig

við University of Massachusetts í Bandaríkjunum. Stundar

mataræði og regluleg hreyfing er nauðsynleg til þess að

BSc, skólastyrk SI/E 2010 fyrir vinnu sína að meistaranámi

hún rannsóknir sem beinast að því að auka notkunarmöguleika ýmissa lífvirkra efna
eins og ómega-3 fitusýra í matvælum.

Þóra Ýr er 28 ára gömul, stúdent frá

Verkmenntaskólanum á Akureyri

2003 og með BSc gráðu frá
Háskóla Íslands í matvælafræði
2008.

Á meðan á skólagöngunni stóð,
fékk Þóra Ýr tækifæri til að

kynnast lifinu og menningu í

öðrum löndum og fór sem skiptinemi í eitt ár til Mexico á vegum

Rotary, einnig í hálft ár sem au-

pair til bróður sínns í Danmörku
og vann sem sjálfboðaliði í hálft
ár í CostaRica.

til þess að halda sér heilsuhraustum sem lengst. Hollt
ná þeim markmiðum. Í lýsi eru omega 3 fitusýrur en þær
eru nauðsynlegar fyrir líkamann

og getur því neysla á lýsi aukið
heilsuhreysti. Þar að auki gæti

verið markaður fyrir lýsisbætan
mat og markfæði. Þó eru nokkur

vandamál sem að þarf að leysa.
Lýsi er mjög viðkæmt fyrir þránun
og gæti það verið vandamál

þegar því hefur verið komið fyrir

í mat. Annað vandamál er að lýsi
hefur afgerandi lykt og bragð.
Möguleg leið til að verja lýsið er

að mynda ýrulausnir þar sem

ýrurnar eru gerðar úr fleiri en
einu lagi sem hafa mismunandi
eiginleika. Þannig er mögulegt

að stjórna betur upptökunni í

Eftir útskrift frá Háskóla Íslands (HÍ) bauðst henni að fara

líkamanum og sporna við þránun og minnka lykt og bragð.

til að vinna að samvinnuverkefni Matvælafræðideildar HÍ

lífrænum fjölliðum. Þetta eru meðal annars þau vandamál

sem skiptinemi frá HÍ til University of Massachusetts (UMass)

við Matvælafræðideildar UMass. Dr. Kristberg Kristbergsson prófessor við HÍ og Dr. McClements hjá UMass eru
ábyrgðarmenn verkefnisins og aðalleiðbeinendur hennar

í meistaranáminu. Matvælafræðideild UMass er ein af þeim

virtustu á sínu sviði og vert er að taka fram að á þessu ári
var deildin valin númer eitt innan Bandaríkjanna þegar horft
er til framhaldsnáms.

Varnarlögin utan um ýruna má mynda með mismunandi
sem að Þóra er að reyna að leysa í meistarverkefni sínu.

Þóra Ýr er gift, Helga Jónassyni og 6. september s.l.

eignuðust þau sitt fyrsta barn, litla stúlku, sem nefnd hefur
verið Kristín Vala. Þóra Ýr reiknar með að klára verkefna-

vinnuna fyrir jól og ætlar þá að koma heim og klára fræði-

lega hlutan hér. Þóra Ýr er dóttir Soroptimista, Laufeyjar G.
Baldursdóttur í Soroptimistaklúbbi Akureyrar.

Bækur til aldraðra
Kæru systur! Eins og þið vitið efalaust allar þá er það

bréfaskriftum við formann klúbbsins og það fór svo að þær

hljóðbækur til aldraðra í samvinnu við Amtsbókasafnið.

sundi. Síðast sendi hún okkur frétt úr norska sjónvarpinu

þetta sé gert annars staðar svo að það vakti mikla ánægju

þótti Norðmönnum greinilega mikið til um. Er þetta merki um

aðalverkefni okkar Akureyrarsystra að bera út bækur og

hafa tekið að sér að bera út bækur fyrir Bókasafnið í Ála-

Þetta höfum við gert í nærri 30 ár. Ekki er vitað til þess að

þar sem verið var að ræða við þær um þetta verkefni og

þegar Soroptimistaklúbburinn í Álasundi (Noregi) hafði

“jákvæða útrás” hjá okkur íslenskum Soroptimistum…

Við – Ragnheiður formaður og ég stóðum í töluverðum

Hólmfríður bókavörður og Soroptimisti.

samband við okkur og vildi fá að vita allt um þetta verkefni.
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Hátíðarmatur
Einn af færustu kokkum landsins,
Einar Geirsson gefur okkur þessar
frábæru uppskriftir.

Hann er annar eigandi veitingastaðarins RUB23 og hefur áralanga

reynslu í veitinga og matreiðslugeiranum.

Rub23 er fyrst og fremst sjávar-

réttaveitingastaður með fjölbreytt úrval fisktegunda og
mikið úrval af sushi réttum í bland við kjötrétti. Sérstaða

RUB23 er fjölbreytt samsetning matseðils með tilbúnum
kryddblöndum sem viðskiptavinir geta valið úr. Þannig geta
viðskiptavinir valið sér tiltekið hráefni, fisktegund og valið
svo af lista þá kryddblöndu sem þeir vilja reyna.
Kryddbakaður humar og steiktur humar
með anís-engifersósu - Fyrir 4.
Smjörsósa

½ dl hvítvín
1 st stjörnuanís
¼ ferskur chili, fínt skorinn
1 tsk fersk rifin engiferrót
1 dl rjómi
100 gr smjör í bitum

Hvítvín er soðið með stjörnuanís niður um helming. Þá er
rjómanum bætt í og aftur soðið niður um helming, engifer
og chili bætt í. Sósan tekin af hellunni og smjörbitunum bætt
í. Muna að hræra í sósunni allan tímann og smakka hana
síðan. Þá getur þú gert hana að þinni sósu með því að
bæta í hana d.t ferskum koriander, hvítlauk, límónu, sjávarsalti en mundu samt að þú gerir ekki of miklar tilraunir á
jólunum en á áramótunum er allt leyfilegt.
12-16 stk klofnir humarhalar
8-12 stk pillaðir humarhalar
25 gr ferskur koriander
25 gr fersk basilika
25 gr fersk steinselja
2-3 geirar hvítlaukur
1 dl ólífu olía
Safi úr ½ límónu
Allt nema humarinn er sett í matvinnsluvél og maukað.
Kryddmaukinu er síðan smurt á klofna humarinn og hann
kryddaður með arabian blöndu frá rub23 (eða þinni uppáhaldsblöndu). Humarinn bakaður undir grilli í ofni í ca. 5-6
mín. Þá er humarinn sem þú pillaðir steiktur í smjöri á pönnu
og kryddaður með salt og pipar, gott er að bera þenann rétt
fram með salati með mangó, agúrkum, radísum, fennel og
graslauk.

Kryddblöndurnar frá rub23 fást á veitingastaðnum rub23.

Fyllt villiönd og brasseruð að hætti Frakka - Fyrir 4.
Fylling
75 g villisveppir (þurkaðir)
1 stk laukur
50 g beikon
1 dl rauðvín
1,5 dl rjómi
100 g brauðraspur
2 st egg
Salt og pipar

Villisveppirnir eru settir í bleyti. Laukur og beikon er skorið
í bita og steikt í potti. Þá ættu villisveppirnir að vera orðnir
mjúkir, takið þá upp úr vatninu, kreistið allan safann af þeim
og saxið þá létt. Bætið þeim út í pottinn ásamt rauðvíni og
rjóma og sjóðið þangað til blandan þykknar, takið þá af hitanum og bætið brauðraspi og eggjum saman við kryddið til
með salti og pipar. Setjið fyllingunna í kæli í 1 klst.
2. st villiönd
100 g perlulaukur
5-6 stk hvítlaukslauf
150 g gulrætur
200 g litlar kartöflur (Helga)
100 g beikon
100 g sveppir
100 g steinseljurót
2 msk tómatpúrra
7-8 greinar timjan
½ flaska búrgundar rauðvín
½ l villibráðarsoð (vatn+teningar)
Salt og pipar
Fyllið endurnar og bindið saman lappirnar á þeim eða
saumið fyrir gatið svo fyllingin velli ekki út. Nuddið endurnar
með salti og pipar og setjið þær i eldfastmót eða steikarpott.
Afhýðið allt grænmetið og skerið í millistóra bita og setjið í
pottinn með öndunum ásamt tómatpúrru, timjan, rauðvíni
og soði. Setjið í ofn við 160°c í 1klst og setjið þá grillið á í
10 mín. Mjög gott er að ausa soðinu yfir nokkrum sinnum
meðan á eldun stendur.
Frönsk súkkulaðikaka
200 gr smjör
200 gr 70% súkkulaði
3 egg
2 dl rúmir agavesýróp
1 dl fínt spelt

Smjör og súkkulaði brætt í potti við lágan hita og gætið
þess að láta alls ekki sjóða. Eggið og agavesýrópið þeytt
mjög vel saman. Súkkulaðismjörið aðeins látið kólna og svo
er því blandað saman við eggjahræruna. Þá er speltinu
blandað saman við. Sett í form og bakað við 175° í um
30 mín. Kakan á að vera hrá í miðjunni. Þegar kakan hefur
kólnað er örlítill flórsykur sigtaður yfir hana og hún er því
næst skreytt með jarðarberjum.
Verði ykkur að góðu

Soroptimistasamband Íslands
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Aðfangadagur
Friðarljós

við krossa
klukka

drúpir höfði
dagur Krists
krýndur

vetrarþyrnum

Kæru systur og fjölskyldur ykkar.

rauð blóm

Bestu jóla- og nýárskveðjur.

lita snjóinn

Með þökk fyrir ánægjulegar
samverustundir á árinu sem er að líða.

Þuríður Guðmundsdóttir

Megi friður og farsæld fylgja ykkur.

Þuríður Guðmundsdóttir er fædd 16.11.1939 Sámsstöðum

á Hvítársíðu í Mýrarsýslu. Hún varð stúdent í Reykjavík 1960

Soroptimistaklúbbur Húsavíkur
og nágrennis.

og fór eftir það í háskólanám til Vínarborgar. Kennarapróf

tók hún svo 1963 og var kennari í Reykjavík síðan. Hún gaf

úr sína fyrstu bók - Aðeins eitt blóm árið 1969. Síðan hafa
komið út bækurnar: Hlátur þinn skýjaður 1972, Á svölunum
1975, Og það var vor 1980, Það sagði haustið 1985, Orðin

vaxa í kringum mig 1989 og Nóttin hlustar á mig 1994. Auk
þess á Þuríður ljóð í ýmsum safnritum og tímaritum.

Gleðilega
hátíð
kæru systur nær og fjær
Njótið helgidaganna
sem allra mest og best

Negull er ilmríkt krydd

Við þökkum liðnar
samverustundir

notað í paté, kökur

Soroptimistaklúbbur
Reykjavíkur

frá

Austurlöndum,

og glögg sem v i ð
gæðum ok k ur
á um jólaleytið.
Negulnaglarnir
sólþurrkarðir

eru

blóm-

knappar negultrésins. Margir hafa það fyrir sið að stinga

þeim í appelsínu, festa hana í rauðan borða og hengja upp
í híbýlum sínum fyrir hátíðarnar.

Kanill er með elstu
kryddtegundum
í heimi og er líka
með þeim vinsæl-

ustu. Við þekkjum
hann

bæði

upprúllaðan

sem

og

þurrkaðan börk af
kaniltrénu og líka

sem duft, sem er malaður börkur. Kanill er ómissandi í
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piparkökur og bakstur þeirra fyllir húsið jólailmi.
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Kæru Soroptimistasystur!

Hugheilar jóla- og nýárskveðjur sendum við ykkur
og fjölskyldum ykkar.
Hjartans þakkir fyrir góðar stundir
og systraþel á liðinni tíð.
Akranessystur

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.
Með jólakveðju
Soroptimistaklúbbur
Kópavogs

Kæru systur

Óskum ykkur og fjölskyldum ykkar
gleðilegra jóla og

farsældar á komandi ári.
Jólakveðja,

Soroptimistaklúbbur Keflavíkur

Kæru Soroptimistasystur

Sendum ykkur og fjölskyldum ykkar bestu
jóla- og nýársóskir.
egar stundir og systraþel
ánægjul
Þökkum
á árinu sem er að líða.
Systur í Soroptimistaklúbbi Akureyrar

Kæru Soroptimistasystur
nær og fjær

Við sendum ykkur hugheilar
jólakveðjur.

Þökkum ánægjulegar

samverustundir á liðnum árum.
Systur í Soroptimistaklúbbi
Árbæjar

Kæru Soroptimistasystur

Kæru systur
Við óskum ykkur og fjölskyldum ykkar
gleðilegrar jólahátíðar og farsældar á næsta ári.
Megi ljós og friður lifa með okkur öllum.
Grafarvogssystur

Okkar bestu jóla- og nýársóskir sendum við til ykkar allra um leið og við
þökkum ykkur ánægjulegar samverustundir á árinu sem er að líða.
Með jólakveðju

Soroptimistaklúbbur Skagafjarðar

Soroptimistasamband Íslands
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Haustfundur Norðaustanklúbba
Það var steikjandi hiti laugardaginn 4. september, líklega

Klukkan átján hittumst við aftur prúðbúnar í hinu nýja

sumarsins! Á bílaplani Verkmenntaskólans á Akureyri féllust

einnig hýsir Tónlistarskólann. Þar tók á móti okkur Karl

Allar svo glaðar, brosandi og fallegar.

Skoðuðum við húsið undir hans styrku stjórn og fengum að

aldrei að koma okkur inn en þar beið súpa og brauð í boði

nánast hanga í lausu lofti langt yfir leiksviði hússins. Svo

gjafanna.

María Kristjánsdóttir leikhússtjóri sagði systrum frá dagskrá

og skemmtileg. Valgerður Dögg Jónsdóttir heimspekikennari

sem verið er að æfa og verkið því á viðkvæmu stigi.

miði sem á stóð: Hver ert þú? Við vorum sem sagt komnar

veitingastað í andyri hússins. Systur sungu og skemmtu sér

skemmtilegan hátt.

skelltu sér svo í bæinn á nýjan bar, Götubarinn, sem er í

í stuttu máli en að því loknu sýndi hann okkur skólann og var

Eftir stendur einlæg gleði og vinátta, svo djúp, rík og gefandi

í þau rúmu 25 ár sem hann hefur starfað.

farnar að hlakka til að hittast á Austurlandi næsta haust.

einar 24 gráður, gott ef þetta var ekki einn heitast dagur

tónlistar- og menningarhúsi okkar Akureyringa HOFI sem

í faðma systur úr klúbbunum hér norðan og austan heiða.

Frímannsson, formaður stjórnar menningarfélagsins Hofs.

Mikið þurftum við að spjalla, hlægja og gantast og ætluðum

fara inn í alla króka og kima þess, allt upp í hanabjálka og

Akureyrarsystra sem að þessu sinni voru í hlutverki gest-

hátt uppi vorum við að sumum þótti nóg um!

Fundur var settur, kveikt var á kertum og dagskráin var létt

vetrarins en ekki fengum við að sjá brot ú Rocky Horror,

við VMA flutti fyrirlestur. Á borðum voru umslög og í þeim

Við borðuðum saman dýrindis mat á Nordic bistro - 1862

inn í Veröld Soffíu (Jostein Gaarder) á einstaklega lifandi og

saman, flutt voru gamanmál og mikið var hlegið! Nokkrar

Síðan hlýddum við á Benedikt Barðason fara yfir sögu skólans

eigu einnar Akureyrarsysturinnar.

ánægjulegt að sjá hversu vel skólinn hefur þanist út og dafnað

sem einmitt einkennir Soroptimistasystur. Við erum strax

Að þessu loknu voru systur samt fegnar að komast út undir
bert loft þar sem þær notuðu seinni part dagsins að vild.

Soroptimistasamband Íslands
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Fundargerð haustfundar
Soroptimistasambands Íslands,
haldinn í Munaðarnesi 1. – 3. október 2010
Fundur settur – ávarp forseta

sem næsta langtímaverkefni sambandsins og ber það

forseti SI/Í, setti fundinn

ship). Langtímaverkefnið (The LTP) mun verða kynnt á

Guðrún Erla Björgvinsdóttir,
kl. 10:30 að viðstöddum um

yfirskriftina „Menntun og leiðtogar” (Education and leader-

alþjóðaráðstefnunni í Montreal í Canada 2011.

130 konum víðsvegar að af

landinu. Hún sagði frá ferð

Sigríður Þórarinsdóttir, Snæfellsnessklúbbi, varasendifulltrúi

Landssamband Soroptimista

og myndum á sendifulltrúafundinn í Belgíu. Hildur Hálfdanar-

sinni til Litháen þar sem

SI/Í, sagði frá ferðalagi sínu og þriggja annarra systra í máli

hefur starfað í 14 ár og hafa

dóttir og Margrét Loftsdóttir sögðu einnig frá ferð sinni og

þær óskað eftir því að að

níu Kópavogssystra, í máli og myndum, til Ísrael 26. febrúar

vera í svokölluðu

- 9. mars síðastliðinn í boði Rehovot klúbbsins þar. Margrét

“Twinning program”/tengslaneti við Ísland. Einnig sagði

Helgadóttir og Halla Björg Baldursdóttir sögðu frá skipulagnStjórnarskipti Ingunn Ásdís og

Guðrún Erla frá breytingum Guðrún Erla
sem verða á störfum verkefna-

stjóra og óskaði hún eftir því að tveir verkefna-stjórar verði
kosnir í hverjum klúbbi í stað sex áður. Klúbbar hafa eitt ár

ingu Ferðaviku systra í Soroptimstaklúbbi Hafnarfjarðar og

Garðabæjar. Ferðavikan er fjáröflunarleið sem hefur einnig

það markmið að auka samband við erlendar systur og kynna
Ísland og er ferðavikan haldin þriðja hvert ár en undirbúningur
tekur um tvö ár.

til að koma þessum breytingum á.

Vinadagar í Bergen

Þá var kveikt á kertum og kveikti Guðrún Pálsdóttir, Kópavogs-

Heiður

klúbbi, á kerti fyrir haustfundinn, Snjólaug Sigurðardóttir,

Reykjavíkurklúbbi

Bakka- og Seljaklúbbi, fyrir Landssambandið, Ragnheiður

sagði

sem haldnir voru 11. -13.

Kristjana Björnsdóttir, Austurlandsklúbbi, fyrir Alþjóðasam-

júní síðastliðinn. Megin-

bandið. Vigdís Pálsdóttir frá Bakka- og Seljaklúbbi las

þema fundarins var um-

markmið og Lilja Guðlaugsdóttir frá Akranessklúbbi las

ræða um loftslagsbreytingar

hvatningu. Þá var kveikt á kerti í minningu um Halldóru

og kynbundið ofbeldi. Á

Böðvarsdóttur, Akranessklúbbi, sem lést í júní síðastliðnum.

vinadögunum
Guðrún Erla með óvæntan glaðning

mótmæltu

konur kynbundnu ofbeldi

með

skipulögðum

mót-

Hafdís Karlsdóttir, Kópavogsklúbbi, var kjörin fundarstjóri

mælum á götum úti. Á kvöldsamkomu mættu konur í

Kópavogsklúbbi voru kosnir ritarar.

í Hákonarhöll.

og Anna Hugrún Jónasdóttir og Signý Þórðardóttir frá

Skýrsla frá sendifulltrúafundi Evrópusambands Soroptimista

þjóðbúningum og þáðu boð bæjarstjórnarinnar í Bergen

í Gent í Belgíu 3.- 4. júlí 2010

Kvennafrídagurinn og hönnun merkis af því tilefni

fundinum og sagði frá því að markmið stjórnar Evrópusam-

Soroptimista í Skottum, sagði frá samtökunum en Skott-

Ragnheiður Stefánsdóttir sendifulltrúi flutti skýrslu frá

bandsins (SI/E) 2009-2011 væri að hvetja til aðgerða í
samvinnu við aðra og með innbyrðis tengslum við að skapa

tækifæri til að bæta lífsgæði kvenna og stúlkna í heimabyggð

og um veröld alla. Ýmsar skýrslur voru lagðar fram, m.a.

skýrsla um Evrópuþingið í Amsterdam 10.-12. júlí 2009, þar
sem yfirskrift þingsins var Soroptimistar huga að vatni. Á

árinu 2009-2010 voru 14 skólastyrkir veittir og hlaut íslenski
umsækjandinn, Þóra Ýr Árnadóttir, styrk til meistaranáms
í matvælafræði við University of Massachusetts. Á fundinum var m.a tilkynnt hvaða verkefni hafi orðið fyrir valinu
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í

frá vinadögunum í Bergen

Stefánsdóttir, Akureyrarklúbbi, fyrir Evrópusambandið og

Kosning fundarstjóra og ritara

Vigfúsdóttir

Soroptimistasamband Íslands

Margrét Rögnvaldsdóttir úr Reykjavíkurklúbbi, fulltrúi

urnar eru regnhlífarsamtök 19 íslenskra kvennasamtaka.
Sigríður Líba Ásgeirsdóttir, grafískur hönnuður og systir í
Reykjavíkurklúbbi, hannaði merki Skottanna sem er tilvísun í draug sem ekki verður kveðinn niður. Þann 8. mars

síðastliðinn voru 100 ár frá upphafi formlegrar kvenna-

baráttu á Íslandi og af því tilefni var efnt til hátíðahalda.
Hápunktur baráttunnar er í tengslum við kvennafrídaginn
þann 25. október 2010 og 15.- 16. október hefst landssöfnun

með sölu á barmmerki undir kjörorðinu; “sameinumst gegn

kynferðislegu ofbeldi”. Um er að ræða barmmerki, Kynja-

Gjöf

gleraugu, sem á að tákna kynbundna sýn og einnig hafa
verið hönnuð og prentuð bókamerki og límmiðar. Margrét
hvatti systur til að dreifa bókamerkjum og merkjum á bíla og

Soroptimstaklúbbur Akureyrar afhenti nýlega Sjúkrahúsi

athygli á málefninu í fjölmiðlum.

sjúklinga sem dvelja á sjúkrahúsinu um lengri tíma.

skoraði hún á systur að koma fram, skrifa greinar og vekja
Á kvennafrídeginum eru konur hvattar til að ganga út af
vinnustöðum sínum kl. 14.25 vegna þess að á þeim tímapunkti hafa þær unnið fyrir jafngildi launa karla samkvæmt
útreikningum frá Hagstofu Íslands.

Akureyrar stól sem ætlaður er fyrir aðstandendur

Stóllinn er leðurklæddur, sérhannaður hægindastóll

og rafknúinn til hægðarauka fyrir gesti en hægt er að
leggja bakið algjörlega niður svo sofa megi í honum.

Á mannamáli

Þórdís Elva Þorvaldsdóttir leikkona kynnti bók sína “Á

mannamáli” sem fjallar um ofbeldi á Íslandi. Sagði hún

frá tilurð bókarinnar og vitnaði í nokkrar sögur um þennan
viðkvæma málaflokk, þ.e. um afbrotin, umræðuna, dómskerfið og staðreyndirnar á mannamáli. Hún fjallaði meðal
annars um hvað tengslanet kvenna getur haft jákvæð áhrif

og komið mörgum hlutum í framkvæmd og sagði frá dæmum

því til stuðnings. Þórdís Elva ætlar að styrkja Skotturnar með
sölu bókarinnar og hvatti
systur til að kaupa bókina

og í leiðinni að styrkja gott
málefni.

Stjórn FSA þakkaði systrum fyrir gjöfina sem sannarlega

var vel þegin og bauð til kaffisamsætis af því tilefni nú
á aðventunni.

Önnur mál

Umræður spunnust um
fjölda

nauðgunarkæra

hérlendis miðað við t.d.
í

Svíþjóð.

Fundarstjóri

minntist aftur á “Twinning”/

tengslanetið og samstarf
Hrafnhildur B. Sigurðardóttir,
Seltjarnarnesklúbbi, tilbúin
í gönguferð

við Litháen, breytingar á

fyrirkomulagi
stjóra,

verkefna-

samstarfsverkefni

við Bandaríkja- og Evrópusambandið og um verkefni sem

kynnt verða á Alheimsþingi 2011 í Montreal. Guðrún Erla
talaði um PFR–skýrslur og sagði frá því að nákvæmar

leiðbeiningar væru komnar á innri vefinn varðandi gerð
skýrslanna.

Mandarínur eru sítrusávextir sem lykta vel. Þær eru

Stjórnarskipti

upprunnar í Kína og eru í huga margra tengdar jólu-

fjarðarklúbbi, Ásdís S. Sigurjónsdóttir, Skagafjarðarklúbbi,

manns

Margrét E. Arnórsdóttir, Mosfellssveitarklúbbi, 2. varaforseti

vinsælar einar sér og

dóttir verður áfram í stjórn sem 1. varaforseti, Sigrún Klara

eða í ýmis konar eftir-

Ágústsdóttir, Akureyrarklúbbi, sem upplýsingafulltrúi. Hólmfríður

nota þær einnig til

forseti SI/Í, tók til máls og heiðraði Guðrúnu Erlu, fráfarandi

aðventunni.

Næsti forseti verður Ingunn Ásdís Sigurðardóttir, Skaga-

num og eru á hvers

verður ritari, Anna Þórðardóttir, Reykjavíkurklúbbi, gjaldkeri,

jólaleytið. Þær eru

og Sigríður Þórarinsdóttir sendifulltrúi. Margrét Rögnvalds-

passa vel með ostum

Hannesdóttir, Reykjavíkurklúbbi, sem sendifulltrúi og Sigríður

rétti.

Pálsdóttir, Kópavogsklúbbi, verður nýr vefstjóri. Ingunn, nýr

að gleðja börnin á

borði

um

Jólasveinarnir

forseta Landssambandsins, fyrir vel unnin störf.
Fundi slitið 14:30.

Anna Hugrún Jónasdóttir, Signý Þórðardóttir.
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Styrkur til einhverfra
Seltjarnarnessklúbburinn hefur í 8 ár haft það verkefni að

því að fá það innrammað til að hafa í húsakynnum Reykjadals

nar ,,Tilfinningar” sem klúbburinn gaf fyrst út árið 2002 og

Í vor veitti klúbburinn Guðrúnu Þorsteinsdóttur félagsráðgjafa

styrkja einhverfa. Það hefur hann gert með sölu bókarinhefur bókin samtals verið prentuð í 5000 eintökum. Nú

eru aðeins fáein
eintök eftir í sölu.

Síðastliðið sumar
bárust

fregnir

um að loka þyrfti
heimili barna með

fötlun í Reykjadal.
Þá ákvað klúbburinn
Pétrína Ó .Þorsteinsdóttir, Hrafnhildur

B.

Sigurðardóttir og Ingibjörg Bergsveinsdóttir.

að

styrkja

sem við munum verða við.

200.000 kr. rannsóknarstyrk, en Guðrún hefur rannsakað

skýrslur sem Andrés Ragnarsson sálfræðingur hefur skráð
eftir 11 námskeið sem hann hélt með foreldrum einhverfra

barna (alls 90 manns). Í skýrslunum fléttast saman reynsla

foreldra og leiðsögn til þeirra. Seltjarnarnesklúbburinn átti
frumkvæðið að námskeiðunum og greiddi allan kostnað,

tæpar tvær milljónir króna. Þá naut klúbburinn faglegrar
aðstoðar Greiningar- og ráðgjafastöðvar ríkisins. Hér fyrir
neðan er ljóðið sem flutt var við athöfnina.

það frábæra starf

Þið hafið byggt upp höfuðból

með 1.200.000 kr.

og fögrum gróðri gefið skjól

sem þar á sér stað
Nefndarkonur af-

hentu gjöfina við heimili Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra
þegar tekið var á móti gönguhóp starfsfólks Reykjadals.

Það var ánægjulegt fyrir okkur að hitta hópinn og afhenda

peningana. Ingibjörg Bergsveinsdóttir mælti nokkur orð og
fór með eitt ljóð úr bókinni, sem var eins og ort hefði verið

til Reykjadals. Ljóðið vakti hrifningu og óskaði starfsfólk eftir

sem horfir sólu móti,

með gæsku og vinahóti.
Jurtir vaxa og angan er
í ykkar blómagarði.

Hæst af öllum heiðri ber
svo helgur minnisvarði.

Guðrún Jóhannsdóttir frá Brautarholti

1 árs afmæli

Soroptimistaklúbbs Suðurlands
Soroptimistaklúbbur Suðurlands var stofnaður 10. október

Afmælið var haldið á Hótel Heklu, þar sem dýrindis máls-

Klúbbsystur hittust á fundi þennan dag, héldu afmælið

lakari endanum, happdrættismiðum var útbýtt og vinningar

er þá 32. Á árinu hefur ein systir hætt í klúbbnum og 1 lést

konurnar sópuðu þeim nánast öllum til sín. Fyrirlestur var

2009 og átti klúbburinn því 1 árs afmæli 10. október 2010.

verður var snæddur í boði klúbbsins. Dagskráin var ekki af

hátíðlegt og tóku 4 nýjar systur inn í klúbbinn. Fjöldi félaga

voru margir og flottir. Það vildi svo skemmtilega til að nýju

17. október sl.

haldinn um hamingjuna og Öskubuska var færð í nýjan
leikbúning. Í heildina var mikið
gaman og mikið hlegið.

Gestir fundarins voru Guðrún
Erla Björgvinsdóttir, fyrrverandi forseti Landssambands

Soroptimista og Hafdís Karlsdóttir, fjárhagsstjóri SI/E.
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Kærleikurinn í verki
Þegar haustar að og jólin fara að nálgast kemur oft yfir okkur

með virkum hætti. Tökum þá áhættu að brjóta ísinn og

getum gert til að gleðja vini og fjölskyldu yfir hátíðirnar. Við

við hlustum á ár eftir ár hefur nefnilega svo margt að geyma

kærleikstilfinning. Við hugsum með hlýju um hvað við
hugsum um hvað við getum gert til að gera jólin eftirminnileg

fyrir þau sem standa okkur næst. Þetta hefur verið hlutverk

koma nágrönnum okkar til hjálpar. Jólaboðskapurinn sem
ef vel er að gáð.

kvenna um áratugaskeið, en Guði sé lof þá er verkaskipting

Sagan er um ungt par á ferð, sem hefur hvergi höfði sínu

í sameiningu að gera þessa fjölskylduhátíð sem innilegasta.

legar aðstæður. En sagan hefur líka að geyma frásögn af

á mörgum heimilum orðin þannig að allir hjálpast að og reyna

Ekki verður hjá því komist nú á aðventunni að hugsa til þeirra

sem ekki hafa tækifæri þessi jólin til að gleðja sína nánustu.
Við getum rétt ímyndað okkur hvort þau sem bíða í röðum
vikulega til að fá úthlutað mat hafi mikið milli handanna til að
gera jólin eftirminnileg fyrir börnin sín og vini.

Við soroptimistasystur sýndum ótrúlega mikinn samtakamátt
á haustdögum þegar við seldum kynjagleraugun til styrktar

baráttunni gegn kynbundnu ofbeldi. Ásamt konum úr öðrum
kvenfélögum á landinu tókst okkur að vekja athygli á því meini
sem enn býr í samfélagi okkar sem tengist heimilisofbeldi

og kynferðislegri misnotkun á börnum. Hvorugt ætti að
líðast í þjóðfélaginu okkar. Ég hvet ykkur systur mínar til

að halda þessu mikilvæga málefni áfram lifandi og að við

lokum aldrei aftur augum fyrir því hve grimmileg áhrif slíkt
hefur á konur og börn.

Nú þegar aðventan gengur í garð skulum við huga að
nærumhverfinu okkar. Hugum að því hvort við vitum um
einhverja í kringum okkur sem búa við falið ofbeldi eða

kynnu að skorta eitthvað fyrir þessi jól og komum að því

að halla, og unga konan fæðir barn við frumstæðar fátækfólki sem kunni að sýna kærleikann í verki, fólk sem skaut

skjólshúsi yfir manneskjur í neyð. Þessi saga getur kennt
okkur margt um leið og hún segir okkur söguna af því

þegar frelsari okkar kom í heiminn. Þetta barn, sem fæddist
við svo hrörlegar aðstæður óx upp og kenndi okkur þann

dýrmætasta kærleiksboðskap sem boðaður hefur verið.
Hann kenndi okkur að elska Guð og náungann. Hann kenndi

okkur að taka á móti kærleika Guðs svo við gætum sýnt

óeigingjarnan kærleika hverjum þeim sem á okkur þarf að
halda. Ef þig brestur kjark til að koma með beinum hætti að

því að sýna kærleiaknn í verki skaltu biðja Guð um hjálp og

þá finnur þú hvernig Guð mun nota þig sem farveg fyrir kærleika sinn. Þá mun kærleikur Guðs streyma gegnum þig og

til annarra. Láttu þetta verða þína gleði á þessari aðventu
og á jólahátínni sem framundan er á þá muntu finna hvernig
Guð blessar líf þitt.

Guð gefi þér og fjölskyldu þinni gleði og frið á innihaldsríkum
jólum.

Solveig Lára Guðmundsdóttir,

systir í Soroptimistaklúbbi Akureyrar

Dánartilkynning
Ein systra okkar í Suðurlandsklúbbi

Lilja Þorvaldsdóttir lést á Sjúkrahúsi
Suðurlands á Selfossi 17. október

2010. Hún var fædd á Læk í Dýrafirði 31. janúar 1963. Foreldrar Lilju
voru Þorvaldur I Zófoníasson, bóndi

að Læk í Dýrafirði og Guðbjörg Sigmundsdóttir, húsfreyja á Læk.

Lilja lætur eftir sig eiginmann Heimi

Ólafsson, Glóru 2 í Flóahreppi. Þau eignuðust soninn Ágúst

Gísla Heimisson, 13. október 2002. Fyrir átti hún börnin Sigmund Þóri, f. 27. september 1989, Gest, f. 27. september
1989, d. 27. september 1989 og Tönju Rún, f. 10. mars 1992.

Lilja var ein af stofnsystrum Suðurlandsklúbbs og tók virkan

þátt í starfsemi klúbbsins. Á stofndaginn keyrði hún norska
gesti okkar á Gullfoss og Geysi. Því miður fengum við ekki

nægan tíma til að kynnast Lilju, því seint í janúar 2010

greindist Lilja með krabbamein og barðist við það fram til
dauðadags.

Við systurnar sjáum á eftir sterkri og hugrakkri systur sem
var of snemma hrifin á brott. Af Lilju er sannarlega sjónar-

sviptir. Við í Soroptimistaklúbbi Suðurlands sendum

fjölskyldu hennar okkar einlægustu óskir um velfarnað í
framtíðinni og biðjum þann sem öllu ræður að leggja líkn
með þraut.

Soroptimistasamband Íslands

15

Ittoqqortoormiit
Hundasleðaferð á Grænlandi vorið 2011. Konur 40+

Akureyri - Sími 461 1841 - www.nonnitravel.is

Slóvenía

Til tveggja átta

Beint flug frá Akureyri 24. júni 2011
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