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Að vinna að bættri stöðu kvenna.
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Að vinna að mannréttindum öllum til handa.
Að vinna að jafnrétti, framförum og friði,
með alþjóðlegri vináttu og skilningi.

Soroptimistar skulu beita sér fyrir:
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Að taka virkan þátt í ákvarðanatöku hvarvetna
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Uppi á heiði er frosin jörð og enn er hægt að renna sér á skíðum víða
um land. Ýmislegt minnir þó á að vorið sé á næsta leiti. Dagurinn
er orðinn lengri og bjartari og eftirvæntingin að heyra fuglasöng og
kvak vaknar. Krókusar og Vetrargosar gægast upp undan snjónum
og runnar eru víða farnir að bruma. Lyktin þegar maður kemur út á
morgnana er öðruvísi. Já, það er vor í lofti! Jóhannes úr Kötlum orti:
Sunnan yfir sæinn breiða
sumarylinn vindar leiða
draumalandið himinheiða
hlær og opnar skautið sitt.
Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt!
Gakk þú út í græna lundinn,
gáðu fram á bláu sundin
mundu að það er stutt hver stundin
stopult jarðneskt yndið þitt.
Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt!
Allt hið liðna er ljúft að geyma,
láta sig í vöku dreyma.
Sólskinsdögum síst má gleyma
segðu engum manni hitt.
Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt!
Á vorin fer maður að láta sig dreyma um sumarið eftir langa og oft
harða og kalda vetur. Draumar eru góðir og manninum nauðsynlegir.
Halldór Laxness segir í einu ljóða sinna:
Það er sælt að sofna,
og svífa í draumlönd inn.
Dáið er allt án drauma
og dapur heimurinn
Vorið er tákn vonarinnar og tákn um að bráðum komi betri tíð með
blóm í haga.
Með ósk um gleðilegt sumar
Ritnefnd Fregna
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Kæru systur.
Landssambandsfundurinn ár hvert markar með afgerandi hætti
að „Nú er vetur úr bæ ... rann í sefgrænan sæ ...“ í okkar huga.
Í þessu tölublaði eru gagnlegar upplýsingar varðandi hann.
Komandi Landssambandsfundur er sá seinni á mínu kjörtímabili.
Það er við hæfi að líta til baka við tímamót. Margt hef ég lært
um blessuð samtökin okkar, mörgu sinnt, mörgum dugmiklum og
skemmtilegum systrum kynnst og að mörgum dáðst.
Starfið í íslenskum Soroptimistaklúbbum er ótrúlega fjölbreytt,
verkefnin sem við leggjum lið svo margvísleg. En þau eiga það
öll sammerkt að vera unnin samkvæmt markmiðum okkar og
hvatningu til að „setja markið hátt og vinna störf okkar með sæmd
og ábyrgðartilfinningu“. Þannig á það líka að vera.
„Stöðnun leiðir til hnignunar“ er fullyrðing sem ég heyrði fyrst, í
skóla, fyrir löngu. Hún vakti með mér heilabrot því ég hafði ekki
gert mér grein fyrir þeirri staðreynd að ekkert ástand helst óbreytt
„um aldur og ævi“. Við viljum að samtök Soroptimista þróist í takt
við tímann, fram á við - á öllum sviðum. Til þess þurfum við sífellt
að meta hvert við viljum stefna og hvernig miðar.
Styrkur okkar er samhentur hópur systra, með vilja og dug til að
leggja góðum málefnum lið. Systur sem hafa þekkingu, framkvæmdavilja og getu til hafa áhrif í samfélaginu og metnað til að
leysa öll verkefni með sæmd og ábyrgðartilfinningu. Þá á ég ekki
aðeins við okkar „hefðbundnu“ verkefni, heldur legg ég áherslu á
þá sameiginlegu ábyrgð okkar að gæta þess að samtökin okkar
staðni ekki í farinu heldur séu ungum konum ætíð aðlaðandi vettvangur til að sameina krafta sína á.
Við verðum alltaf að hafa í huga mikilvægi þess að samtökin okkar séu,
í raun, sá áhugaverði félagsskapur sem hann þarf að vera fyrir
ungar duglegar nútímakonur, sem leita farvegs fyrir hugðarefni
sín og frítíma.

Þannig, og aðeins þannig, varðveitum við fjöregg Soroptimistasamtakanna og tryggjum tilvist þeirra!
Að gerast Soroptimisti er ákvörðun sem felur í sér tækifæri til að
leggja lóð á vogarskálar aukinnar menntunar og velferðar kynsystra
og barna - og þess er víða þörf, - en það er ekki síður tækifæri til
að kynnast skemmtilegum konum, njóta góðra stunda saman í leik
og starfi og efla þannig eigin styrk.
Það er undir okkur sjálfum komið, hverri og einni, hvernig samtökin
okkar þróast.
Horfum til framtíðar og stöndum áfram vörð um fjöreggið okkar!
Ég sendi ykkur öllum og fjölskyldum ykkar innilegar óskir um gott
og gleðilegt sumar um leið og ég þakka ykkur skemmtileg, gefandi
og lærdómsrík samskipti á liðnum vetri.

Gögn landssambandsfundarins er að finna inni á vefnum
okkar. Þeim verður ekki dreift á fundarstað.
Því bendi ég ykkur á að prenta þau út til að hafa meðferðis
þann 28. apríl.
Kært kvaddar að sinni, hittumst heilar!
Ingunn Ásdís Sigurðardóttir
Forseti 2010 - 2012
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Hugleiðingar systur um

meðalaldur

Í febrúar áttum við Akureyrarsystur 30 ára afmæli og var af því tilefni haldinn mikill gleðskapur. Ég er stofnfélagi í Akureyrarklúbbnum. Þegar klúbburinn var stofnaður var ég 26 ára gömul og gekk með frumburð minn.

Allar götur síðan hef ég þroskast og dafnað með ykkur soroptimistasystrum mínum og átt með ykkur fjölmargar
yndislegar og ógleymanlegar stundir.

Akureyri: 		

meðalaldur 59 ár

Akranes:			

meðalaldur 60.4 ár

Austurland:		

meðalaldur 56 ár

Árbær:			

meðalaldur 63 ár

Bakkar og Sel:		

meðalaldur 65.6 ár

Grafarvogur:		

meðalaldur 54 ár

Hafnarfj. og Garðarb.:

meðalaldur 61.6 ár

Hólar og Fell:		

meðalaldur 61.7 ár

Húnaflói:			

meðalaldur 51.7 ár

eru jú þær yngri sem taka við.

Húsavík:			

meðalaldur 60.5 ár

Við þessa vinnu notaði ég nýjustu upplýsingar af vefnum

Keflavík:			

meðalaldur 58.5 ár

okkar, tvær konur eru skráðar án kennitölu og margir klúb-

Kópavogur:		

meðalaldur 62.5 ár

bar eru með ranga tölu í félagafjölda. Einhver skekkjumörk

Mosfellssveit:		

meðalaldur 60.2 ár

kunna að leynast hér en við lok þessa árs reiknast mér til að

meðalaldur okkar verði sem hér segir (ég leyfi mér að stytta

Reykjavík:		

meðalaldur 62.5 ár

Seltjarnarnes:		

meðalaldur 65.1 ár

Skagafjörður:		

meðalaldur 53 ár

Snæfellsnes:		

meðalaldur 50.7 ár

Suðurland:		

meðalaldur 54.6 ár

Þar sem ég sat ásamt systrum mínum og mökum okkar í
afmælisfagnaðinum og hlustaði á sögu klúbbsins í máli og
myndum fór ég að hugsa um meðalaldur okkar systra og
ákvað að reikna hann út þegar heim kæmi. Úr varð að ég
reiknaði út meðalaldur allra klúbbanna sem ég birti hér á eftir.

Allar eldumst við og sumar eru svo heppnar að ná háum aldri.

Vissulega eigum við að vera stoltar af eldri systrum og hlúa
að þeim á allan hátt en í ljósi þessarra niðurstaðna finnst mér

umhugsunarvert við inntöku nýrra systra að hafa aldur í huga
og fyrir alla klúbba að reyna að halda meðalaldri niðri því það

nöfn klúbbanna):

Ragnheiður Ólafsdóttir tók saman

Meðalaldur íslenskra Soroptimistasystra er 58.9 ár

Akureyri
níu ára hjá afa og ömmu í
útlandinu Akureyri
afi vann og
hlustaði á útvarp
eini fullorðni maðurinn í lífi mínu
sem var ekki feiminn við snertingu

raulandi í eldhúsinu
fámál og ekkert svo ömmuleg
ég lærði síðar að þekkja

faðmaði okkur alltaf

þurra kímnigáfuna bak við gleraugun

amma vann í Sana og var örugglega fræg

í sófanum ljóshært barn með

því að við heima og allir í sveitinni
keyptum Sanasól
kannski þekkti hún krakkann á flöskumiðanum

bókasafnsfeng dagsins og
teiknimyndasögurnar
aftast í Heima er bezt

Ingunn Snædal (f. 1971) gaf út sína fyrstu ljóðabók, Á heitu malbiki árið 1995. Árið 2006 kom út hjá Bjarti bókin,
Guðlausir menn – hugleiðingar um jökulvatn og ást. Bókin hlaut bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar og var
tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna. Bókin heillaði lesendur upp úr skónum og hefur verið endurprentuð fimm
sinnum. Þetta ljóð um Akureyri er úr bókinni, Í fjarveru trjáa vegaljóð, sem út kom 2008. Þar fer hún hringferð um landið
í ljóðum. Einnig hefur hún gefið út bækurnar, Komin til að vera nóttin (2009) og Það sem ég hefði átt að segja næst,
þráhyggjusögur (2011).
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Skýrsla forseta

Soroptimistasambands Íslands starfsárið 2010 – 2011
Tölulegar upplýsingar
Soroptimistasystur á Íslandi voru 557 við upphaf starfsársins. Soroptimistaklúbbar á landinu voru sautján og sá yngsti, Soroptimistaklúbbur
Suðurlands var rétt um ársgamall.
Nýjar systur á árinu urðu 29. Á starfsárinu létust, eða hættu, 20 systur.
Fjölgun varð því um 9 systur alls, innan Landssambandsins.
Klúbbfundir innan SI/Í voru alls 173. Besta fundarsókn var í klúbbi
Hafnarfjarðar og Garðabæjar, 86.6%. Alls höfðu 6 klúbbar 80%
fundarsókn eða mera og 6 klúbbar voru með fundarsókn á bilinu 7579%. Í 5 klúbbum var fundarsókn undir 75%, þar af var fundasókn í
2 klúbbum undir 70%. (69%)
Fundasókn á klúbbfundi var að meðaltali 77%. Stjórnarfundir í klúbbum
voru alls 116. Aðrir fundir 12.
Starfsemi klúbba
Verkefni klúbba á árinu, sem grein var gerð fyrir í ársskýrslum formanna, voru 88. Af þeim voru 39 í beinum tengslum við kjörorð SI/E.
Margir klúbbar unnu verkefni í samstarfi við önnur samtök, stofn-anir eða stjórnsýslu. Sem dæmi má nefna samstarf við kvenfélagasamband um framkvæms kvennafrídagsins, samstarf við Skottur
um sölu kynjagleraugnanna í tengslum við kvennafrídaginn, samstarf við sveitarfélag um viðurkenningar fyrir fegrun umhverfis og
fyrirmyndar umgengni, samstarf og stuðningur við ýmsar stofnanir
sem sinna björgunarstörfum, hlúa að starfi með börnum, hlynna að
öldruðum, sjúkum, fötluðum og/eða föngum. Soroptimistar styðja við
ýmiss konar safnaðastarf, eiga samstarf við - og styðja - Vini Indlands,
SOS barnaþorpin, ABC Barnahjálpina o.fl. Einn klúbbur styrkti verkefni
vinaklúbbs í Ísrael, til menntunar flóttakvenna frá Eþíópíu.
Af langtímaverkefnum sem unnin eru í nærumhverfi klúbba vil ég,
sem dæmi, nefna samstarf við bókasafn um bókaútburð til eldra
fólks, stuðning við rekstur Krýsuvíkurheimilisins og skjólstæðinga
þess og sölu Kærleikskúlunnar, en ágóðanum er varið til þjónustu
við fatlaða á Austurlandi.
Fjáraflanir klúbba til verkefna á árinu skiluðu 6.517.952 kr. Fjármagn
sem varið var til verkefna nam 5.671.830 kr. Í þessu samhengi má
heldur ekki gleyma öllu því sjálfboðastarfi sem systur inna af hendi –
og ekki verður metið til fjár!
Fjár var aflað með svipuðum hætti og á síðasta ári; með viðbótum
við félagsgjöld, sölu ýmiss konar smávarnings, kaffi- og kökusölu,
sölu á ýmiss konar handverki, ræstingum, skemmti-, vinkvenna- og
fjáröflunarkvöldum, golfmóti, blómasölu og laufabrauðsbakstri, auk
verktöku hjá sveitarfélagi, svo það helsta sé nefnt.
Skýrslur um verkefni í klúbbunum, PFR skýrslur til SI/E, voru 14,
sem er heldur betra en á árinu á undan, en þær eru þó allt of fáar til
að geta gefið rétta mynd af þeim fjölmörgu og fjölbreyttu verkefnum
sem íslenskir Soroptimistar sinna.
Vinaklúbbatengsl liggja víða. Samtals eru vinaklúbbar 55. Þar af eru
gagnkvæm vinatengsl milli 2ja íslenskra klúbba. Flestir vinaklúbbarnir
eru á Norðurlöndunum og annars staðar í Evrópu. Í skýrslum frá
formönnum klúbba eru tengsl við vinaklúbba almennt ekki metin
mikil eða góð, oftar sæmileg eða lítil.
Starfsemi SI/Í
Fundir stjórnar Landssambandsins voru 7 á árinu. Allir nema einn
haldnir í húsnæði SÍ að Hamraborg 10 í Kópavogi. Maífundur haldinn
að Skarði í Langadal.

Landssambandsfundur var haldinn í Gullhömrum þann 30 apríl, í
umsjón Soroptimistaklúbbs Bakka og Selja.
Gestafyrirlesari á fundinum var Þóra Sigríður Ingólfsdóttir, forstöðumaður Blindrabókasafns Íslands, en hún kynnti þjónustu safnsins við
einstaklinga með Dyslexiu (lesblinda). Bar fyrirlesturinn heitið „Okkar
bækur tala“.
Forsetafundur SI/E var haldinn var 27. maí í Palermo á Sikiley. Hann
sat undirrituð.
Sendifulltrúafundur var haldinn á sama stað 28. – 29. maí. Hann sóttu,
af okkar hálfu, Ingunn Ásdís Sigurðardóttir, forseti; Sigrún Klara
Hannesdóttir og Sigríður Þórarinsdóttir, sendifulltrúar, Margrét Helgadóttir varasendifulltrúi og Hafdísi Karlsdóttar fjármálastjóri SI/E.
Kjörorð hins nýja Evrópusambandsforseta, Kathy Kaaf, er; Soroptimists go for water and food.
Skólastyrkur: Á sendifulltrúafundinum var Anh-Dao Tran, sem studd
var af Soroptimistaklúbbi Reykjavíkur veittur styrkur til doktorsnáms
við Háskóla Íslands.
Twinning: Samstarf við Landssamband Soroptimista í Litháen hefur
gengið vel og var forseta þess boðið að koma á haustfund okkar að
Reykjum.
Útbreiðsla: Unnið var ötullega að stofnun klúbbs í Húnavatnssýslum
og var öllum undirbúningi vegna stofnfundar Soroptimistaklúbbs Við
Húnaflóa lokið á starfsárinu.
Stjórnarfundur Alheimssambandsins var haldinn 6. - 9. júlí í Montreal
í Kanada. Undirrituð sat hann frá hádegi hinn 7. júlí.
Síðasta dag fundarins voru verkefnamarkmið næstu fjögurra ára
2011 - 2015 frágengin og samþykkt. Þau eru:
1. Alþjóðasamtök Soroptimista vilja bæta líf og stöðu kvenna og
stúlkna, með menntun, stuðningi og auknum tækifærum.
2. Alþjóðasamtök Soroptimista vilja vera alþjóðleg rödd sem vill auka
aðgengi kvenna og stúlkna að menntun og leiðtogaþjálfun.
19. Heimsþing Soroptimista var haldið í beinu framhaldi af stjórnarfundinum, 10.-14. júlí. Það sóttu, auk forseta, Ásdís Sigurjónsdóttir,
ritari SI/Í, Kristín Einarsdóttir fyrrverandi landssambandsforseti,
Hildur Hálfdánardóttir, fyrrverandi landssambandsforseti og Hafdís
Karlsdóttir, fjármálastjóri SI/E og fyrrverandi landssambandsforseti.
Í tengslum við Heimsþingið leigði Ásdís Guðmundsdóttir, úr Skagafjarðarklúbbi, kynningar- og sölubás á fundarstað. Þar seldi hún
geisladisk Multi Musica hópsins, Unus Mundus, en verndari útgáfunnar
er Soroptimistaklúbbur Skagafjarðar.
Viðfangsefni forseta og stjórnar Landssambands hverju sinni eru afar
fjölbreytt og ógerningur að gera þeim öllum skil í knappri skýrslu. Þau
eru öll lærdómsrík og gefandi, hvert á sinn hátt og hvet ég ykkur,
kæru systur, til að gefa sjálfum ykkur tækifæri til að taka þátt í þeim.
Tækifærið gefst þegar þið bjóðið ykkur fram til starfa í stjórn!
Það er mín einlæg ósk að starf íslenskra Soroptimista haldi áfram að
eflast og blómgast um ókomna tíð svo það megi halda áfram að bera
ávexti mannúðar, skilnings og systraþels.
Sauðárkróki, í marslok 2012.
Ingunn Ásdís Sigurðardóttir
Forseti Soroptimistasambands Íslands
2010 - 2012
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Lovísa Christiansen sæmd riddarkrossi
hinnar íslensku fálkaorðu
Þann 16. júní sl. sæmdi forseti Íslands Lovísu Christiansen riddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu fyrir það einstaka
og óeigingjarna starf sem hún hefur innt af hendi í þágu skjólstæðinga Meðferðarheimilisins í Krýsuvík, ættingja
þeirra og um leið samfélagsins alls.
Lovísa er einn af stofnfélögum Soroptmistaklúbbs Hafnarfjarðar og Garðabæjar en hann var stofnaður 26. maí 1973
og er því næstelsti klúbburinn á landinu. Lovísa hefur alla tíð verið vel virkur og ósérhlífinn félagi innan Soroptimistahreyfingarinnar. Hún hefur gegnt ýmsum störfum, bæði innan Klúbbsins og á vegum Landssambandsins. Auk þess
gegndi hún á sínum tíma embætti varaforseta Evrópusambandsins.
Afar ánægjulegt er líka að geta þess að Lovísa var ein af
þeim duglegu konum sem hrintu af stað okkar sérstæða
fjáröflunarverkefni, Ferðavikunni, og fyrir utan að taka virkan
þátt í öllu skipulaginu, undirbúningi og framkvæmd og
vera fararstjóri í ferðum okkar með útlendingana dró hún
ævinlega upp gítarinn sinn þegar komið var í náttstað og
stýrði fjöldasöng þreyttum ferðalöngum til mikillar gleði.
Síðastliðin 15 ár hefur Lovísa gegnt stöðu framkvæmdastjóra Meðferðarheimilisins í Krýsuvík og dylst engum
að undir dyggri stjórn hennar og starfsliðs hennar hefur meðferðin sem skjólstæðingar heimilisins njóta tekið stórstígum framförum og skilað árangri í fullu samræmi við það.
Vímuefnavandinn er mjög alvarlegt vandamál í flestum
samfélögum nútímans. Hann er einnig gífurlega kostnaðarsamur fyrir neytandann sjálfan, fjölskyldu hans og
ekki síst fyrir samfélagið allt. Rannsóknir sýna að góð og
vel ígrunduð meðferðarúrræði skila umtalsverðum árangri
og spara samfélaginu gífurlegt fjármagn og það þrátt fyrir
að auðvitað kosti meðferðarúrræðin líka sitt. Niðurstöður ítarlegrar rannsóknar á vegum WHO (World Health Organization) hafa sýnt fram á að sparnaðurinn geti verið allt að sjö sinnum hærri upphæð en sem meðferðarkostnaðinum nemur.
Tvisvar sinnum hefur verið ráðist í viðamikið og faglegt árangursmat á meðferðinni í Krýsuvík og var það Soroptimistaklúbbur Hafnarfjarðar og Garðabæjar sem styrkti það verkefni. Til að annast framkvæmd árangursmatsins
voru fengnir útskriftarnemar úr félagsvísindadeild Háskóla Íslands, árið 2004 þær Björk Ólafsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir og árið 2010 þau Arnar Sigurgeirsson og Rósalind Kristjánsdóttir.
Það er afar ánægjulegt að segja frá því að niðurstöður árangursmatsins í bæði skiptin sönnuðu með óyggjandi hætti
að meðferðin í Krýsuvík, uppbygging þessara brotnu einstaklinga, er að skila virkilega góðum árangri. Ekki aðeins
kemur þarna fram sú staðreynd að mörgum einstaklinganna og aðstandendum þeirra líður mun betur en áður heldur
líka að meðferðin í Krýsuvík hefur dregið verulega úr tíðni ýmissa sjúkdóma og afbrotum og slysum af völdum vímuefnaneytenda fækkað.
Þetta eru svo sannarlega ánægjulegar niðurstöður árangursmats á starfinu sem fer fram á Meðferðarheimilinu í Krýsuvík.
Það má því með sanni segja Soroptimistasystirin og framkvæmdastjórinn Lovísa Christiansen hafi um langt skeið
lagt virkilega mikið af mörkum til að bæta samfélag okkar og auka mannréttindi þeirra sem hafa af ýmsum ástæðum
misst tökin á tilverunni.
Innilegar hamingjuóskir til Lovísu.
Ragnheiður Ólafsdóttir tók saman
F.h. Soroptimistaklúbbs Hafnarfjarðar og Garðabæjar
Guðlaug Konráðsdóttir, form. 2010 – 2012.
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Dagskrá Landssambandsfundar
laugardaginn 28. april 2012 í Hlégarði, Mosfellsbæ
Laugardagur 28. april – Innritun kl. 08:00 – 09:00.
Landssambandsfundur kl. 9:00 til u.þ.b. 16:00
Ingunn Ásdís Sigurðardóttir, forseti SI/Í setur fundinn
1. Kosning fundarstjóra og fundarritara

6. Stjórnarkjör
a) Gjaldkeri
b) 2. varaforseti
7. a) Sendifulltrúi

Nafnakall

b) Varasendifulltrúi

2. Skýrslur
a) Forseta
b) Sendifulltrúa

8. Fastanefndir
a) Í laganefnd
b) Í útbreiðslunefnd		
c) Í fjárhagsnefnd 		

c) Gjaldkera
3. Umræður og atkvæðagreiðsla um skýrslur stjórnar
og sendifulltrúa.
4.Skýrslur nefnda og verkefnastjóra
a) Fastanefndir
• Laganefnd
• Útbreiðslunefnd
• Fjárhagsnefnd
• Ritnefnd
b) Verkefnastjóri
c) Sjóðanefnd
d) Skólastyrkjanefnd
e) Starfsgreinanefnd
f) Önnur embætti
• Félagatal SÍ
• Vefur SI/Í
• Hamraborg 10
• Upplýsingafulltrúi
• Tengiliður við Litháen

d) Ritnefnd Fregna
		
9. Kosningar í önnur embætti
a) Í sjóðanefnd
b) Skoðun reikninga
c) Vefumsjón
10. Tillögur um laga- og reglugerðarbreytingar
a) Breytingatillögur við reglugerð Landssambandslaga
b) Breytingartillögur við reglugerð klúbblaga
11. Mál sem stjórnin leggur fram
a) Fjárhagsáætlun
b) Umræður og atkvæðagreiðsla
c) Aðrar tillögur, umræður og atkvæðagreiðsla
12. Mál sem borist hafa
13. Ákvörðun um næsta landssambandsfund
14. Önnur mál
15. Fræðsluerindi

• Skottur - fulltrúi SÍ
5. Umræður og atkvæðagreiðslur um skýrslur í 4. lið.
Kosningar

„Að standa á eigin fótum“ Ella Kolbrún Kristinsdóttir
16. Embættismenn kvaddir og forsetakeðjan afhent
• Forseti slítur fundi

Minningarkort
Minningarkort Soroptimistasambands Íslands er hægt að nálgast hjá Guðrúnu Erlu
Björgvinsdóttur í Bakka-og Seljaklúbbi, Safamýri 67, 108 Reykjavík.
Vinsamlegast sendið tölvupóst gudbjo@simnet.is eða hringið í síma 588 8842 eða
farsíma 862 8005.
Best er að hver klúbbur hafi sína umsjónarsystur sem sér um að útvega systrum í
sínum klúbbi kortin.
Þegar ný kort eru pöntuð er æskilegt að klúbburinn greiði fyrir þau í einu lagi á reikning
0319- 13- 701113, kt. 551182- 0109 og sendi tilkynningu í tölvupósti til Guðrúnar Erlu
á fyrrgreint netfang.
Þetta er mjög áríðandi, alls ekki vera að senda uppgjör fyrir eitt og eitt kort í einu
heldur safna þeim saman og ekki gleyma að láta Guðrúnu Erlu vita svo að bókhaldið
gangi vel.
Lágmarksfjárhæð er kr. 1.000 og er upplagt fyrir systur að eiga alltaf kort heimavið.
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Framboð

til embætta á vegum Landssambands Soroptimista
kjörtímabilið 2012 – 2014
Til stjórnar

Varasendifulltrúi

Gjaldkeri

Ásgerður Kjartansdóttir

- Bókasafns- og upplýsingafræðingur
Klúbbfélagi: 1998 í Soroptimistaklúbbi
Reykjavíkur
Klúbbstörf:Verkefnastjóri, starfsgreinanefnd, fulltrúi, formaður, ritari

Anna Þórðardóttir

- Löggiltur endurskoðandi, (endurkjör)
Klúbbfélagi: 2004 í Soroptmistaklúbbi
Reykjavíkur
Klúbbstörf: Gjaldkeri, verkefnastjóri

Embætti á vegum SI/Í: Laganefnd,
2010-2012, Gerðardómur, 2008-2014,
Forseti, 2006-2008, Fóstra verkefnis
Alþjóðasambands Soroptimista “Project Independence-Women Survivors
of War”, 2003-2007, Verkefnastjóri
menntamála, 2000-2002

2. varaforseti
Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir

- Sérkennari
Klúbbfélagi: 1997 í Soroptmistaklúbbi
Akureyrar
Klúbbstörf: Formaður, kærleiksnefnd,
fulltrúi, varafulltrúi, varaskoðunarmaður
reikninga, skemmti- og móttökunefnd,
gjaldkeri, verkefnastjóri alþjóða vinátta
og skilningur, meðstjórnandi
Embætti á vegum SI/Í: Sjóðanefnd
2007 - 2011, ritstjóri Fregna 2010 - 2012

Sendifulltrúi
Laufey Guðrún Baldursdóttir

- Geislafræðingur
Klúbbfélagi: 1986 í Akureyrarklúbbi
Klúbbstörf: Formaður, varaformaður,
meðstjórnandi, fulltrúi, verkefnastjóri,
nefndarstörf
Embætti á vegum SI/Í: Verkefnastjóri
og varasendifulltrúi

Varasendifulltrúi

Ýmis nefndastörf hjá SI/Í: Nefnd um
starfsgreinalykil, 2011-2012, Vefhópur, 2006-2008, Undirbúningsnefnd Norrænna vinadaga, 20072008

Fastanefndir

Laga- og
reglugerðanefnd
Súsanna Björg Fróðadóttir
- Lögfræðingur
Klúbbfélagi: 2010 í Soroptimistaklúbbi Keflavíkur
Klúbbstörf: Skemmtinefnd, vara
verkefnastjóri

Ellen Louise Tyler

- Innanhússarkitekt
Klúbbfélagi: 1991 í Kópavogsklúbbi
Klúbbstörf: Fulltrúi, varafulltrúi,
verkefnisstjóri umhverfismála,
skemmtinefnd, gjaldkeri,
Verkefnisstjóri alþjóðleg vinátta og
skilningur, fjáröflunarnefnd
Embætti á vegum SI/I: Verkefnistjóri umhverfismála, 2007-11,
systra-sjóðsnefnd, 1992-1993

Útbreiðslunefnd
Evelyn Kuhne

- Ferðaþjónustubóndi, (endurkjör)
Klúbbfélagi: 2008 í Soroptmistaklúbbi Skagafjarðar
Klúbbstörf: Verkefnisstjóri

Fjárhagsnefnd

Ritnefnd
Kristín Arnalds

Helga Hilmarsdóttir

- Fyrrverandi skólameistari
Klúbbfélagi: Stofnfélagi í Hóla og
Fella- klúbbi,1982
Klúbbstörf:Formaður, varaformaður, meðstjórnandi, aðalfulltrúi,
endurskoðandi, efnahags- og
félagsmálanefnd, starfsgreinanefnd.

- Viðurkenndur bókari
Klúbbfélagi: 2007 í Soroptimistaklúbbi
Mosfellssveitar
Klúbbstörf: Fjáröflunarnefnd, gjaldkeri

Sjóðanefnd

Ritnefnd
Þóra Katrín Kolbeins

Herdís Valdimarsdóttir

- Snyrtifræðingur á eftirlaunum.
Klúbbfélagi:1992
Klúbbstörf:Formaður, varaformaður,
meðstjórnandi, fjáröflunarnefnd,
mannréttindarnefnd, skemmti- og
móttökunefnd.

- Skrifstofumaður
Klúbbfélagi: 2003 í Soroptmistaklúbbi Mosfellssveitar
Klúbbstörf: Gjaldkeri, skoðunarmaður reikninga

Ritnefnd
Formaður ritnefndar
Erla Ófeigsdóttir

- Sérkennari
Klúbbfélagi: Stofnfélagi í Hóla og
Fella- klúbbi, 1982
Klúbbstörf: Formaður, varaformaður,
meðstjórnandi, fulltrúi, varafulltrúi,
skemmtinefnd og verkefnastjóri
alþjóðlegrar vináttu og skilnings.

Ritnefnd
Guðrún G. Þórarinsdóttir

- Sjávarlíffræðingur.
Klúbbfélagi:2004
Klúbbstörf: Varafulltrúi, skemmti- og
móttökunefnd
Embætti á vegum SI/Í:Verkefnisstjóri
Alþjóðavinátta og skilningur 2010-11

Önnur
embætti
Skoðunarmaður
reikninga

Margrét E. Arnórsdóttir

- Viðskiptafræðingur
Klúbbfélagi: 1985 í Soroptmistaklúbbi Mosfellssveitar
Klúbbstörf: Verkefnastjóri Efnahags- og félagsmála, gjaldkeri,
fulltrúi, verkefnastjóri Mennta- og
menningarmála, formaður, ritari

Embætti á vegum SI/Í: Gjaldkeri,
1989-92, fjárhagsnefnd, 1992-94,
ritari, 1997, varasendifulltrúi, 200406, sendifulltrúi 2006-08, fjárhagsnefnd, 2008-10,
annar varaforseti, 2010-12

Umsjón með vefsíðu

Hólmfríður Pálsdóttir
Ritnefnd
Elísabet Brynjólfsdóttir

- Bankafulltrúi á eftirlaunum.
Klúbbfélagi:1986.
Klúbbstörf:Formaður, varaformaður,
ritari, meðstjórnandi, fulltrúi, varafulltrúi, endurskoðandi, skemmtinefnd og
verkefnastjóri mennta- og menningarmála.

- Tölvunarfræðingur, (endurkjör)
Klúbbfélagi: 1996 í Soroptmistaklúbbi Kópavogs
Klúbbstörf: Gjaldkeri, ritari,
nettengill, heimasíða
og félagatal, varafulltrúi, fulltrúi,
verkefnastjóri.
Embætti á vegum SI/Í: Ritnefnd
Fregna

Dagþjónusta aldraðra
Dvalarheimilinu Hlíð Akureyri

Ég heiti Guðrún Heiða Kristjánsdóttir, iðjuþjálfi og er ný systir í Soroptimistaklúbbi Akureyrar.
Ég er deildarstjóri í dagþjónustu aldraðra í Víðilundi 22. Dagþjónustan er opin alla virka daga
frá kl. 9 – 16 allan ársins hring. Hún er ætluð einstaklingum 67 ára og eldri sem búa í heimahúsum
en þurfa á stuðningi að halda til þess að geta búið sem lengst heima. Hægt er að taka á móti
16 dagþjónustugestum á dag. Um 40 einstaklingar nýta sér þessa þjónustu á viku, mismikið
eftir einstaklingum, allt frá einum degi upp í alla virka daga. Markmið þjónustunnar er að efla
aldraða til sjálfshjálpar með það fyrir
augum að viðhalda og efla sjálfstæði þeirra og draga úr félagslegri
einangrun. Lögð er rík áhersla á að
þeir njóti persónulegrar þjónustu í
heimilislegu umhverfi þar sem bæði
félags- og líkamlegum þörfum þeirra er mætt. Starfsemin í dagþjónustunni er mjög fjölbreytt svo sem
spjall um lífið og tilveruna, söngur,
dans, leikir, upplestur, kveðskapur,
leikfimi, gönguferðir og útivera,
hópastarf og margt fleira.

Dagþjónustugestir hlusta af andakt á Jönu
Maríu syngja og Valmar spila undir.

Í sama húsnæði rekur Akureyrarbær einnig líflegt og fjölbreytt félagsstarf. Boðið er upp á
ýmiskonar námskeið, handverk, uppákomur, afþreyingu, hreyfingu og þjónustu. Öll dagskrá
félagsmiðstöðvarinnar stendur dagþjónustugestum einnig til boða.
Síðastliðin fjögur ár hefur dagþjónustugestum gefist kostur á að taka þátt í hópastarfi af ýmsu
tagi. Á haust- og vorönn hefur árstíðarbundin endurminningavinna verið í aðalhlutverk en hún
byggir á þeirri hugmyndafræði að nýta megi minningar aldraðra sem styrkleika, uppsprettu sáttar
og sjálfstyrkingar. Styrkleiki margra aldraðra felst m.a. í mikilli
þekkingu og reynslu sem þeir hafa aflað sér úr skóla lífsins.
Yfirleitt er tekið fyrir eitt þema í hvert skipti og leitast við að
hafa viðfangsefnin fjölbreytt, árstíðartengd og svæðisbundin.
Dagþjónustugestir eru hvattir til þess að segja frá eigin
reynslu og kveikjur að umræðum geta falist í upplestri á sagnfræðilegum heimildum, ljóðum, vísum, frásögnum, ýmiskonar
fróðleik og sýningu á ljósmyndum. Gamlir munir hafa verið
fengnir láni frá Minjasafni Akureyrar og gömul föt hjá Leikfélagi Akureyrar o.fl. Einnig hefur gamli tímann á Akureyri
verið tekið fyrir, hernáms- og skömmtunarárin og gömul hús
í innbænum. Vetraríþróttir hafa verið á dagskrá, skauta- og
skíðaiðkun, umfjöllun um ýmsa hátíðisdaga eins og páska,
Laufabrauðsútskurður árið 2010

jól, sumardaginn fyrsta og aðra merkisdaga. Ennfremur hafa
verið tekin fyrir ævi og störf ýmissa Akureyrarskálda.

Stundum hefur hópastarfið verið brotið upp með ýmiskonar virkni eins og t.d. vöfflubakstri,
spurningaleikjum, laufabrauðsútskurði og kaffiuppáhellingu upp á gamla mátann.

10

Soroptimistasamband Íslands

Samstarfi leikskólans
Lundasels og dagþjónustu
Víðilundar. Ungir og aldnir
spila saman bingó.

Þrjú síðastliðin ár hafa dagþjónustugestir stundað kartöflurækt sem
Kartöfluupptaka haustið 2011

hefur vakið mikla lukku og gleði, einkum á meðal karlmannanna. Margir
hafa í gegnum tíðina stundað kartöflurækt en hætt henni þar sem hún reynist mörgum líkamlega erfið. Með bættu aðgengi geta dagþjónustugestir stundað kartöflurækt á auðveldan hátt
því hún fer m.a. fram í ræktunarkössunum. Fólk sem notar göngugrindur eða er í hjólastólum á
auðvelt með að komast að kössunum sem er lyft upp á bekki.
Dagþjónusta Víðilundar hefur verið í samstarfi við leikskólann Lundarsel í átta ár. Leikskólabörn og dagþjónustugestir hittast reglulega og
eiga góðar stundir saman. Markmiðið með þessu samstarfi er að örva
samskipti milli elstu og yngstu kynslóðanna, brúa þar með kynslóðabilið
ásamt því að skapa tilbreytingu og auka lífsánægju dagþjónustugesta.
Börnin hafa tekið þátt í dagskrá Víðilundar s.s. spilað bingó, boccia
og verið með í aðventuskemmtun dagþjónustunnar. Dagþjónustugestir
hafa sýnt litlu gestunum gamla muni sem fengnir voru að láni á Minjasafni Akureyrar og útskýrt hvernig þeir voru notaðir. Dagþjónustugestir
hafa einnig heimsótt Lundarsel, sungið, litað og leirað með börnunum
og séð vorsýningar barnanna.

Skálað á opnunarsýningunni ,,Hönd
í hönd” á Iðnaðarsafni Akureyrar.

Á vorönn árið 2011 fór af stað skemmtilegt þróunarverkefni sem fólst í samstarfi Iðnaðarsafnsins á Akureyri, Brekkuskóla og
Dagþjónustu Víðilundar. Flestir munir Iðnaðarsafnsins eru dagþjónustugestum
vel kunnugir. Ekki er langt síðan Akureyri var nánast sjálfbært samfélag,
framleiddi allt sem þurfti til daglegra nota, nytjahluti og iðnaðarvarning. Hugmyndin gekk út á það að eldri kynslóðin segði þeirri yngri söguna sem tilheyrði þeim tíma er vörurnar voru framleiddar. Með því fengu þeir aftur það
hlutverk sem aldraðir hafa gert í aldanna rás þ.e. að miðla upplýsingum til
yngri kynslóðanna. Börnin komu í nokkrar heimsóknir í Víðilund og tóku viðtöl við dagþjónustugesti
og unnu svo úr upplýsingunum sem þau öfluðu og
gerðu veggspjöld, frásagnir og glærusýningu. Afrakstur
þessa samstarfs var svo sýndur á Iðnaðarsafninu
sumarið 2011 og nefndist sýningin ,,Hönd í hönd“.
Ég tel mig vera mjög lánsama og er mjög þakklát fyrir
að

vinna með öldruðum. Ég hef fengið að kynnast af eigin
raun hve aldraðir eru miklir viskubrunnar. Hægt er að
læra svo ótalmargt af reynslu þeirra og þekkingu. Í
þau fjögur ár sem ég hef starfað í dagþjónustu Víðilundar hef ég fengið aukna innsýn í sögu okkar lands
og uppruna, öðlast meiri þroska og skilning á lífs-

Tískusýning í hópastarfi. Starfsfólk og nemar í
fötum frá ýmsum tímabilum. Þau voru fengin að
láni frá Leikfélagi Akureyrar.

göngu okkar.
Guðrún Heiða Kristjánsdóttir, iðjuþjálfi
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Hugleiðingar um fæðingar
Við lifum í núinu og leiðum sjaldan hugann að hinum ótrúlega hröðu

Á undanförnum árum hafa komið upp háværar raddir um að

síðustu 50-100 árum. Þetta á ekki síst við um meðgöngu og fæðingu

ofnotuð. Að mörgu leiti var þetta réttmæt gagnrýni og hefur fag-

og miklu breytingum, sem orðið hafa á flestum sviðum tilverunnar á
nýs einstaklings. Tækniþróun með tilkomu tækja, svo sem hjartsláttar-

sírita og ómskoðunartækja og fleiri tækja, ásamt gagnreyndri læknisfræði (þ.e. byggð á rannsóknum), hefur aukið öryggi fyrir móður og
barn og gefið konum með ýmsa sjúkdóma möguleika á að eignast
barn.

Eins og kom fram í grein, sem ég ritaði í síðasta tölublað Fregna hefur
mæðradauði á Íslandi lækkað úr 390 á 100.000 fæðingar árin 19111915 í 5-6 á 100.000 fæðingar 1985-2009 og á árunm 2005-2009 dó

engin kona. Á síðasta ári dó ein kona á meðgöngu vegna blóðtappa,
en mikið var skrifað um það atvik í blöðin. Burðarmálsdauði (andvana
fædd börn og dáin á fyrstu viku eftir fæðingu) á Íslandi hefur einnig
lækkað ótrúlega, en árið 1952 var hann 27,9 af 1000 fæddum börnum,

1972 19,7 af 1000 fæddum, 1981 7,8 af 1000 og 2007 2,7 af 1000

og er með því allra lægsta, sem gerist í heiminum. Þessar tölur eru
miðaðar við 28 vikna meðgöngu, en nú er farið að miða við 22 vikur,
eftir að mögulegt varð að bjarga börnum

allt niður í 24 vikna meðgöngu. Með
nýja viðmiðinu var burðarmálsdauðinn
fyrir árið 2007 4.9 af 1000 fæddum.

Meðgöngueftirlitið er einn af lykilþáttunum í
þessum góða árangri, en þar eru áhættu-

þættir greindir og brugðist við þeim. Öryggi í fæðingunum hefur aukist,
þar sem betur er unnt að fylgjast með líðan móður og barns og hægt

að flýta fyrir fæðingunni, ef þörf er á, með sogklukku eða keisara, en
notkun tanga er að mestu aflögð hér á landi. Miklar framfarir hafa orðið

í meðhöndlun nýburans en allt fram á áttunda áratug síðustu aldar var
fæðing barns við 28 vikur mikið vonarspil, en flestum hægt að bjarga
nú allt niður í 24 vikur.

Meðgöngueftirlitið hefur þróast frá því að vera í fyrstu aðallega líkam-

búið sé að sjúkdómavæða náttúrulegt ferli og að tæknin sé
fólk lært betur að nota tæknina í hófi og grípa sem minnst inn í
eðlilegt ferli.

Heimafæðingum hefur fjölgað verulega á allra síðustu árum og
ganga þær í flestum tilfellum vel, ef allt er eðlilegt hjá konu og

barni. Við verðum samt að vera meðvituð um, að þótt fæðing

byrji eðlilega, endar hún ekki alltaf þannig og því ætti fæðingadeild ekki að vera langt undan, þegar heimafæðing er valin.

Í fyrstu Mósebók 3. kafla er sagt frá, þegar Guð vísaði Adam og

Evu út úr aldingarðinum Eden og lagði það jafnframt á konuna,
að hún skildi fæða börn sín með þrautum. Miklar framfarir hafa
orðið við að hjálpa konunni í gegnum fæðingaverkina. Í kringum

1950 tíðkaðist að svæfa konuna fyrir kollhríðina með ethergrímu
og stóð ekkert annað til boða. Næst kom glaðloftið til að anda

að sér í hríðunum og svo verkjalyf í vöðva eða æð t.d. pethedín.
Eftir að konurnar fóru að mega hreyfa sig að vild í fæðingunni,
eru verkirnir að jafnaði viðráðanlegri, en ýmis bjargráð hafa einnig

komið fram og þróast og eru notuð

í mismiklum mæli á hverjum stað. Í
því sambandi má nefna að sitja á
og rugga sér á stórum bolta, að lig-

gja í baðkari í þægilega heitu vat-

ni, nálastungur o.fl. Deyfingar er unnt að leggja við leghálsinn,
í spöngina og í bakið þ.e. mænurótardeyfingin, en hún hefur
orðið mjög vinsæl á Vesturlöndum hin síðari ár. Um þessar

mundir fær rúmur helmingur frumbyrja mænurótardeyfingu og

einnig nokkur hópur fjölbyrja. Ekki þurfa allar konur verkjalyf í
fæðingunni og í heimafæðingum er miðað við að ekki séu notuð
verkjalyf.

legt eftirlit (vikta, mæla blóðþrýsting, ath. þvagið og hlusta á hjartslátt

Það er áhugavert að rifja ýmislegt upp í kringum fæðingarnar,

og fjölskyldunnar allrar, til að bæta úr eins og unnt er og búa sem

eða „sængurlega” og vitum þá, að konan er nýbúin að fæða

barnsins) yfir í að skoða einnig andlega og félagslega stöðu konunnar

best í haginn fyrir komu barnsins. Fræðsla til verðandi foreldra um

fæðinguna og tímann á eftir er einnig mjög mikilvægur þáttur í starfi
mæðraverndar og verðandi feður taka þátt í öllu ferlinu, sem ekki var
áður.

Í byrjun tuttugustu aldar voru allar fæðingar hér á landi í heimahúsum.

Með tilkomu Landspítalans og einkum fæðingadeildarinnar 1948 og

svo smám saman sjúkrahúsa út um allt land, færðust nánast allar
fæðingar inn á sjúkrahúsin og þótti mikil framför og öryggisatriði.

Kröfurnar um fyllsta öryggi hafa síðan aukist það mikið á undangengnum

árum, að ekki er unnt að standa undir þeim væntingum kostnaðarlega og menntunarlega séð nema fækka fæðingastöðum og efla þær

fæðingadeildir, sem eftir eru með tækjabúnaði og vel menntuðu og
þjálfuðu starfsfólki.

annað en tæknina. Við þekkjum orðtakið „að liggja á sæng”

barn. Ég náði sjálf í lokin á hefðini „að liggja á sæng” með frumburðinn minn árið 1974. Þá lágu konur í fæðingarrúminu eftir að
fæðingahríðarnar voru byrjaðar og áttu ekki að vera neitt á fótum

á meðan á fæðingunni stóð og í 3 sólarhringa á eftir. Maður

fékk bekken (kopp) í rúmið til að gera þarfir sínar og ljósmóðirin kom svo með volgt vatn í flösku og hellti yfir skautið. Ég

var á sjúkrahúsinu í 6 eða 7 daga eftir eðlilega fæðingu. Við
fæðingu næsta barns árið 1978 var þessari „sængurlegu” hætt á

flestum stöðum. Heyrt hef ég frá móður minni og fleiri konum,
að sængurlegan hafi áður fyrr verið 2 vikur. Nú til dags fara

konur strax á fætur eftir fæðinguna, þegar þær treysta sér og

eru gjarnan komnar heim innan 1 ½ sólarhrings, ef allt er eðlilegt hjá þeim sjálfum og barninu. Þær geta þá fengið svokallaða
heimaþjónustu, sem þýðir að ljósmóðir kemur í vitjun í 6 - 7 skipti

fyrstu dagana eftir heimkomu og fylgist með líðan móður og
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barns og aðstoðar við brjóstagjöfina. Mikilvægur þáttur í að þetta

sé mögulegt er, að feðurnir hafa nú til dags rétt á að vera heima
fyrst eftir barnsburðinn. Ég hef heyrt þó nokkrar eldri konur segja

frá því, að eiginmaðurinn sótti þær á sjúkrahúsið og fór með þær
heim og dreif sig svo aftur í vinnuna.

Annað fyrirbæri, sem nú er aflagt, eru vöggustofurnar. Þar voru börnin hvert í sinni vöggu
undir umsjá ljósmæðra, en voru svo keyrð inn

til mæðranna á 4 klst fresti og voru hjá þeim í
45 mínútur. Á þeim tíma voru þau lögð á brjóst

og dáðst að þeim, en síðan var þeim trillað aftur

fram á vöggustofu. Þar var skipt á þeim og þau

böðuð og gefin ábót, en mæðurnar lágu eftir í rúmum sínum.

Pabbarnir og aðrir ættingjar fengu að sjá barnið í nokkrar

mínútur gegnum gler í heimsóknartímum og fengu ekki barnið

í fangið fyrr en við heimferð. Þannig var þetta 1974, en 1978
voru börnin mest allan daginn inni hjá mæðrum sínum og einnig í

sérstökum pabbatímum, en í almennum heimsóknartímum voru
þau á vöggustofunni og sýnd gegnum gler. Núna eru börnin inni

hjá mæðrum sínum allan sólarhringinn og í þeirra umsjón nema
eitthvað sé að. Ljósmæðurnar leiðbeina við brjóstagjöfina og

Örnámskeið
verkefnastjóra
Á haustfundinum í Hrútafirði 2011 var ákveðið að hafa námskeið um
verkefni og skýrslugerð fyrir verkefnisstjóra, aðstoðarverkefnisstjóra
og varaformenn klúbba. Nú hafa verið haldin 5 námskeið og þar
hafa mætt 39 systur úr eftirtöldum klúbbum: Árbær, Garfarvogur,
Hóla og Fella, 2. Bakka og Selja, Hafnafjörður og Garða, Seltjarnarnes, Kópavogur, Selfoss, Keflavík, Mosfellssveit, Akranes,
Snæfellsnes. Akureyri og Húsavík. Eftir er að halda námskeið fyrir
kúbbana: Skagafjörð, Við Húnaflóa og Austurland.
Á námskeiðinu er farið yfir
gerð PFR-skýrslna sem
tóku miklum breytingum í
haust. Rætt er um
verkefni og hvernig gera
má grein
fyrir þeim í PFR-skýrslu.
Laufey B. Hannesdóttir

umönnun nýburans og efla foreldrana til sjálfbjargar, en nú til
dags taka feðurnir fullan þátt í umönnun barnsins síns.

Í þessu greinarkorni mínu hef ég sagt lauslega frá því, sem kemur

Mynd á Vesturlandi. Á mynd eru frá vinstri: Lilja
Guðlaugsdóttir, Erna Njálsdóttir, Anna Þóra
Böðvarsdóttir og Ragnheiður Víglundsdóttir.
Anna Þóra er aðstoðarverkefnastjóri SI/I.

Sitjandi er Laufey B. Hannesdóttir
verkefnastjóri og frá vinstri eru Eyrún
S. Ingvadóttir, Sigríður Ágústsdóttir,
Sigurlaug Elmarsdóttir, Unnur Kjartansdóttir og Guðrún Jóhannesdóttir.

upp í hugann varðandi breytingar í sambandi við meðgöngu og

fæðingar á undangengnum áratugum. Vonandi heldur jákvæð þróun
áfram okkur öllum til hagsbóta.

Anna M. Helgadóttir, kvensjúkdómalæknir

„Kærleikskúlan“

Ný systir
Þriðjudaginn 14. febrúar 2012 gekk Guðrún
Birna Guðmundsdóttir bókasafnsfræðingur í
Soroptimistaklúbb Keflavíkur. Guðrún Birna er
fædd og uppalin í Keflavík og býr þar ásamt
fjölskyldunni sinni. Við eru afskaplega glaðar
að taka á móti nýrri systur í klúbbinn okkar.
Á myndinni má sjá Gyðu Arnmundsdóttur formann klúbbsins ásamt Guðrúnu Birnu.

Við í Soroptimistaklúbbi Húsavíkur og nágrenni höfum síðan 2005
selt kærleikskúluna. Eins og eflaust margir vita stendur Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra að útgáfu hennar ár hvert og hefur gert
síðan árið 2003. Afraksturinn af sölunni er ætlaður til að auðga líf
fatlaðra barna og ungmenna. Sérhver árgerð er listaverk einhvers
af okkar bestu listamönnum. Jólaóróann höfum við einnig selt síðan
hann var fyrst gefinn út árið 2006.
Jólaóróinn er samvinna tveggja listamanna: Kvæði og smíðisgripur.
Kærleikskúlan og jólaóróinn eru að jafnaði til sölu hjá okkur tvær
helgar í desember. itjum við gjarnan fyrir viðskiptavinum verslanna
á Húsavík og eigum við orðið trygga kaupendur.
Afraksturinn af sölunni hefur runnið til barna og ungmenna með fötlun í Þingeyjarsýslum. Í ár söfnuðust
139.000 kr. og var ákveðið að peningarnir rynnu til kaupa á kennslugögnum fyrir börn með þroskahömlun,
þ.e. nemenda við Borgarhólsskóla,
sem er grunnskólinn á Húsavík og
var upphæðin afhent Þórgunni R.
Vigfúsdóttur skólastjóra með formlegum hætti.
Svandís og Þórgunnur
við afhendinguna

Soroptimistasamband Íslands

13

AKUREYRARSYSTUR
30 ÁRA
Soroptimistaklúbbur Akureyrar var stofnaður 13. febrúar 1982 og fagnaði því 30 ára afmæli nýverið.

Afmælishátíðin samanstóð af góðum gestum, góðum mat og góðri skemmtun sem fram fór laugardag-

inn 18.febrúar. Systur fjölmenntu ásamt mökum og vinum og forseti Landssambandsins, Ingunn Ásdís

Sigurðardóttir heiðraði klúbbsystur með nærveru sinni ásamt maka sínum Braga Skúlasyni.

Nýreist hús, sem kallast Hafnarvitinn, og er rétt við enda Strandgötunnar, hýsti samkomuna og var sérlega

skemmtilegt að koma þar í ljósaskiptunum Í fallegu vetrarveðri, horfa suður eftir Pollinum og síðan upp eftir Hlíðarfjallinu, upplýs-

tu. Byrjað var á því að njóta fordrykkjar, því næst var snæddur matur sem pantaður var frá Bautanum, þá ræðuhöld, samsöngur
og skemmtiatriði af ýmsum toga og má með sanni segja að kórsöngur þeirra HASSista (skammstöfun fyrir Hagsmunasamtök

Aðstandenda Soroptimista Systra), sumsé eiginmanna klúbbsystra, hafi slegið rækilega í gegn. Að síðustu var dansað við
tónlist „með grátt í vöngum“ sem Gestur Einar Jónasson, mágur okkar, sá um fram á nótt.

Svo skemmtilega vildi til að tvær systur fögnuðu líka stórafmælum en Þórunn Sigurbjörnsdóttir varð áttræð 12. febrúar og Sigrún
Fanney Sigmarsdóttir varð fertug þennan dag 18. febrúar en hún var veislustjóri.
Myndirnar sem fylgja segja meira en mörg orð:

Stofnfélagarnir: Rósa, Elsa, Ragnheiður Ó., Erla H., Hólmfríður, Joan,
Ragnheiður S. og Þórunn

Systurnar glaðar og kátar.

Afmælisbörnin,
Þórunn t.v. 80 ára
og Sigrún Fanney
t.h. 40 ára ásamt
Sigríði formanni og
Hrafneyju litlu

Afmælis-og skemmtinefndin: Rósa, Margrét L., Hólmfríður, Sigrún
Fanney, Þuríður og Guðrún Heiða

Sigrún Fanney með Hrafneyju Arnhildi Rut dóttur sína 5 mánaða og
guðmóðirin Ragnheiður ritstjóri horfir á þær með aðdáun

Hassistarnir vanda sig við sönginn.

Kveðja frá Soroptimistaklúbbi
Bakka og Selja
Við höldum glaðar hátíð nú í kvöld
heilladísir koma með sín völd

Árið 2005 ákvað Bakka- og Seljaklúbbur

og gæfuna, sem varir ár og síð.

„Vigdísarljóð“ og gefa út. Það var örlítill

gefa okkur gleðiríka tíð

Þessi söngur soroptimista hljómaði kröftuglega í Húnaþingi fyrir tveimur
vikum þegar 150 soroptimistasystur komu saman á haustþingi til að
taka þátt í stofnun átjánda klúbbs Landssambands soroptimista. Þetta

var eitt af mörgum ljóðum Vigdísar Einarsdóttur sem var bæði stofnfélagi og heiðursfélagi í Bakka- og Seljaklúbbi. Hún var með okkur í anda-

num og víst er að ljóð hennar munu verða sungin áfram og gleðja okkur.
Vigdís var okkur fyrirmynd á allan hátt og mótaði hugsjónir og starf

klúbbsins frá upphafi, hún var klúbbnum sannkölluð heilladís. Með

hlýju viðmóti sínu laðaði hún að sér systur innan klúbbsins sem og

landssambandsins. Hún valdist því fljótt til trúnaðarstarfa og vakti athygli hvar sem hún kom og ekki síður það sem hún hafði fram að færa.
Umhverfismál voru Vigdísi mjög hugleikin og var hún bæði verkef-

nastjóri klúbbsins og landssambandsins á þeim vettvangi til margra

ára. Skógarlundur sambandsins í Heiðmörk var Vigdísi hjartans mál.

Hún var vakin og sofin yfir velferð hans á uppvaxtarárunum. Blés hún
þannig til árlegrar gróðursetningarferðar á hverju vori og að dagsverki
loknu bauð forkólfurinn Vigdís upp á rjúkandi kaffi og ilmandi kleinur.
Í þessum ferðum var Hjörtur maður hennar ávallt okkur til aðstoðar í

hvívetna. Þegar komið er á þennan stað tuttugu árum síðar blasir við
dásamlegur skógarlundur.

að safna saman ljóðum Vigdísar í bók

þakklætisvottur klúbbsins til hennar fyrir
allt sem hún hafði kennt okkur. Í mörgum

ljóða hennar kemur fram þessi djúpa ást

til lífsins og „ræktun manns og moldar“

eins og segir í ljóði hennar „Gróður“ sem
hlaut fyrstu verðlaun í ljóðasamkeppni

Kvenfélagasambands Íslands árið 1993. Vigdís var sveitastúlka úr

Dölunum og henni þótt afskaplega vænt um fólkið sitt og sveitina sína
þar sem „fjöllin, áin og blómanna fjöld skreyta landið með litskrúði fínu“.

Vigdís var mikil félagsvera og gegndi margvíslegum trúnaðarstörfum
utan soroptimistahreyfingarinnar. Nærvera hennar einkenndist af hát-

tvísi, einlægri hlýju og leiftrandi húmor en þeim eiginleika hélt hún til hinstu stundar. Já, það fylgdi því alltaf tilhlökkun þegar Vigdís sté í pontu,
hér á árum áður. En allt hefur sinn tíma og þar kom að því að Vigdís gat

ekki lengur mætt á fundi vegna veikinda en þrátt fyrir það fylgdist hún
áfram með starfi okkar af sama áhuga og áður.

Á kveðjustund þökkum við góðri systur samfylgdina og vottum fjölskyldu hennar innilega samúð.

Kristín Norðfjörð og Snjólaug Sigurðardóttir

Glæsileg
tískufataverslun
á Akureyri

Góðarvevröðrur
góð

Danskur fatnaður í góðum stærðum
CULT
fyrir íslenskar konur

Fljótlegir réttir úr fyrsta flokks íslensku hráefni.
Beint úr frystinum á pönnuna eða í ofninn.
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