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Kæru systur
Með þessu jólablaði Fregna hefur ný ritstjórn starf sitt. Við tökum við af 
Akureyrarsystrum sem unnu að blaðinu af mikilli prýði. Við erum fimm 
systur í klúbbi Hóla og Fella sem höfum tekið að okkur þetta ábyrgðarfulla 
starf að skila góðu og áhugaverðu blaði sem systur hafa gaman af að lesa.
 Við væntum mikils af okkur sjálfum en ekki síður af systrum okkar um allt 
land sem við hvetjum til að senda okkur áhuga vert efni.
 Þar sem umsjón blaðsins er nú komin á suðvesturhorn lands ins eftir 
nokkurt hlé fannst okkur tilhlýðilegt að skarta helsta einkenni höfuð borg
arinnar „Esjunni“ á forsíðu. Lit brigð in í Esjunni eru margvísleg og til er fólk 
sem segist geta spáð fyrir um veður eftir litunum í fjallinu. Í Kjalnesingasögu 
er sagt frá írskri konu „Esju“ sem kom í Kollafjörð og því leiða sum ir líkur að 
því að nafnið sé írskt að uppruna.
 Í blaðinu berst ykkur margvíslegur fróðleikur af vettvangi klúbb systra. 
Suðurlandssystur héldu haustfund með glæsi brag á Hótel Selfossi. Klúbb
urinn okkar Hóla og Fella fagnaði 30 ára afmæli með veglegri veislu. Í hópi 
systra er orðinn til rithöfundur sem komst á metsölulista. Svo er ýmislegt 
annað okkur öllum til gleði og upplyftingar í skammdeginu.
 Nálægð jólanna færir okkur nær hvor annarri og fyllir okk ur hlýjum og 
kærleiksríkum hugsunum. Við verðum“ bestu systur“ í þess orðs fyllstu 
merkingu.
 Ritnefndin óskar nýjum forseta og öðrum nýjum em bættis mönnum 
farsældar í störfum sínum. Öllum systrum og fjölskyldum þeirra óskum við 
gleðilegra jóla og alls góðs á nýju ári.

Ritstjóri

Ritnefnd Fregna. Fremri röð frá vinstri: Kristín Arnalds og Erla Ófeigsdóttir. 
Efri röð frá vinstri: Elísabet Brynjólfsdóttir, Þóra Katrín Kolbeis og Guðrún G. Þórarinsdóttir
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Nú, þegar þessi orð eru rituð, er rétt rúmur mánuður síðan ég 
tók við sem forseti Landssambandsins og er ég svona að 
setja mig inn í þau fjölmörgu verkefni sem fylgja þessu 
embætti. Ég vil þakka fyrir alla þá hlýju, velvild og góðar 
kveðjur sem ég hef notið í samskiptum við ykkur, kæru systur.
 Þegar ég velti fyrir mér hvað ég ætti segja er ég ekki frá því 
að ljóðið „Hugleiðing“ eftir Vigdísi okkar Einarsdóttur lýsi því 
svo vel hvernig mér líður við skrifin og ætla ég því að leyfa 
því að fljóta hér með.

Ég brýt nú hug og heila
um heimsins vandamál
og læt mig ljúft dreyma
að líkna hverri sál
sem stríðir lífs á leiðum
og leitar sigurs til
þeim lánið götu greiði
og glæði hjartans yl.

Í sumar fékk ég tækifæri til að fara á Norræna vinadaga í 
Svíþjóð þar sem ég bæði hitti gamla félaga og kynntist 
nýjum. Þetta var samskonar tilfinning og ég upplifði þegar 
ég fór á Haustfundinn á Selfossi. Það er einfaldlega alltaf svo 
gaman að hitta systur, sumar hafði ég ekki hitt í mörg ár – en 
það skipti ekki máli – það er bara alltaf eins og við höfum hist 
í gær. Tíminn er svo afstæður í þessu sambandi.

Á Alþjóðaþinginu í Montreal 2011 voru samþykkt markmið 
Soroptimista sem unnið verður eftir allt til ársins 2015. Því er 
vert að rifja þau upp nú í upphafi nýs starfsárs og hvetja til 
þess að horft sé til þeirra við val á verkefnum til að vinna að 
innan klúbba.

Markmið Alþjóðasambands Soroptimista starfstímabilið 
2011-2015
Markmið 1:
Alþjóðasamtök Soroptimista vilja bæta líf og stöðu kvenna 
og stúlkna með menntun, stuðningi og auknum tækifærum.

Leiðir að markmiði:
1.  Að auka aðgengi að formlegum og óformlegum mennt

unar tækifærum.
2.  Að bæta aðgengi að efnahagslegum stuðningi og sjálf

bærum atvinnutækifærum kvenna.
3.  Að uppræta ofbeldi gegn konum og stúlkum og tryggja 

þátttöku kvenna við lausn deilumála.
4.  Að tryggja að konur og stúlkur njóti fæðuöryggis og 

aðgangs að bestu fáanlegu heilsugæslu.
5.  Að sinna sérstökum þörfum kvenna og stúlkna með því 

að auka sjálfbæra umhverfisvernd og milda áhrif 
loftslagsbreytinga og hamfara.

Markmið 2:
Alþjóðasamtök Soroptimista vilja vera alþjóðleg rödd sem 
vill auka aðgengi kvenna og stúlkna að menntun og 
leiðtogaþjálfun.

Leiðir að markmiði:
1.  Að styrkja og bæta stöðu Alþjóðasamtaka Soroptimista 

sem málsvara á öllum stigum.
2.  Að efla virkni og samstarf sem eykur alþjóðlega kynn

ingu og sýnileika Alþjóðasamtaka Soroptimista.
3.  Að tryggja að kjarninn í alþjóðlegri kynningarstarfsemi 

Alþjóðasamtaka Soroptimista endurspeglist jafnt í stað
bundinni sem alþjóðlegri starfsemi.

Fram undan er nú einn af skemmtilegustu mánuðum ársins. 
Gleðin streymir frá hverju hjarta og jólaljósin lýsa upp 
svartasta skammdegið. Á þessum tíma eru sterkar hefðir hjá 
fjölskyldum, eins og að koma saman og mála á piparkökur, 
skera út laufabrauð, föndra eða bara til að eiga góða stund 
með fólkinu sínu. Ég vona að þið eigið ánægjulegar stundir 
með fjölskyldum ykkar. Gleymum þó ekki þeim sem minna 
mega sína og eiga um sárt að binda – munum að hlúa að 
þeim og styðja þá.
 Kæru systur – ég sendi ykkur og fjölskyldum ykkar bestu 
óskir um gleðilega jólahátíð og heillaríkt komandi Soropti
mista ár, með kæru þakklæti fyrir samstarfið á árinu sem er að 
líða.

Með systrakveðju,
Mjöll Flosadóttir,

forseti Soroptimistasambands Íslands 2012-2014. 

Forsetasíða
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Nú nálgast jólin einu sinni enn. Ég var minnt á 
það í byrjun október þegar ég fór á hár greiðslu
stofu og settist í stólinn hjá ungri konu sem ég 

átti tíma hjá í klippingu. Hún fór að spjalla við mig og reyna 
að finna umræðuefni sem hentaði kúnnanum, svona eins og 
gengur og spurði: „Ætlarðu á einhverja jólatónleika núna fyrir 
jólin?“ „Ja, neiii, ég veit það ekki, ég er nú ekki farin að hugsa 
neitt um það enn þá, nei, ætli það nokkuð,“ sagði ég og dró 
við mig svarið. „Nei, er það ekki,“ sagði hún þá, „ég ætla að 
fara á tónleikana hjá Frostrósum, það er svo rosalega hátíð
legt og þeir verða í Hörpunni núna. “ Ég sagðist vel trúa því 
að það væri mjög hátíðlegt en hefði sjálf aldrei farið. Hún var 
greinilega hissa á því. Síðan varð þögn í svolitla stund. Svo 
reyndi hún aftur og spurði hvort ég væri búin að panta á 
eitthvert jólahlaðborð. „Ja, neiii,“ sagði ég aftur, „ég er eigin
lega ekki heldur búin að ákveða hvort ég fer á jólahlaðborð. “ 
Nei, er það ekki“ sagði hún þá. Nú varð aftur þögn og í heldur 
lengri tíma en í fyrra skiptið. Þá spurði hárgreiðsludaman 
mín: „Tekurðu slátur?“
 Þetta samtal vakti mig ekki bara til umhugsunar um eigin 
aldur heldur aðallega um jólin og jólaundirbúninginn og allt 
sem honum fylgir. Hvað tíminn sem nú fer í hönd er sérstakur 
og snertir nánast hvert einasta mannsbarn á landinu á einn 
eða annan hátt. Hvernig allt samfélagið fer að ganga í takt 
þegar jólin nálgast við undirbúning þeirra og líka hvað við 
erum ólík, hvernig hver og einn hefur sinn háttinn á við að 
finna jólagleðina. Og ég fór síðast enn síst að hugsa um hvað 
það væri sem mér sjálfri fyndist hátíðlegt, hvað mér þætti 
nauðsynlegt, hvað mér væri heilagt.
 Jólin eru tími hefðanna. Hver fjölskylda hefur skapað sér 
sín ar eigin hefðir sem margar eiga rætur sínar að rekja til 
minn inga um bernskujól húsráðendanna. Á flestum heim il
um eru meginatriðin í föstum skorðum; með hverjum við er
um, hvað við bökum, hvað við borðum og hvenær jóla skraut
ið er sett upp. Við reynum að hafa allt hreint og strokið, við 
gefum gjafir og fáum gjafir og við förum í sparifötin. En innan 
þessa gamla ramma er samfélagið stöðugt að breytast og 
það sem veitti eitt sinn fölskvalausa jólagleði dugar ekki leng
 ur til. Stefán frá Hvítadal orti svo fallega um bernskujólin sín:

Og ljósin brunnu
svo ljómarík,
frá rúmi hverju,
á rekkjubrík.

Ó, blessuð jólin,
er barn ég var. 
Ó, mörg er gleðin
að minnast þar. 

Í gullnum ljóma,
hver gjöf mér skín. 
En kærust voru mér
kertin mín.

Við erum komin óra
langt frá kertaljósi í bað
stofu. Jólin hafa þró ast 
hratt í að verða mesta 
neysluhátíð árs ins. Strax 
í október fara að heyrast 
raddir sem segja okkur að það verði engin jól nema þú 
komist á flottustu jólatónleikana, farir á glæsilegustu jóla
hlaðborðin, skiptir gamla jólaskrautinu út fyrir nýtískulegra 
og stílhreinna skraut og verslir hér eða þar. Þar að auki skiptir 
máli að þú búir til þitt eigið jólakonfekt, jólaskraut og 
jólakort, höggvir sjálf þitt jólatré, eyðir gæðastundum með 
fjölskyldu, vinum og vinnufélögum ásamt því að stunda 
vinnu og sinna öðrum hversdagslegum hlutum. Og svo 
þarftu að vera í jafnvægi.

Þessi skilaboð umhverfisins hafa áhrif á okkur hvort sem okk
ur líkar betur eða verr. Hætta er á að stress, þreyta og 
peninga áhyggjur fari að yfirskyggja góðu tilfinningarnar í 
kapphlaupinu við að gera sem mest og njóta sem flests. Að 
við verðum fátækari í anda af öllu óhófinu og gnægðinni.

Stöldrum aðeins við og veltum því fyrir okkur hvað skiptir 
raun verulega máli, hvað verður að vera til staðar í undir bún
ingi jólanna til að við finnum gleði í hjartanu, hvað okkur er 
heilagt. Er það lyktin af smákökubakstrinum, gamla, lúna 
jóla skrautið, samveran við fjölskylduna, útivera í brakandi 
snjó, greniilmur, jólalög, ljós í glugga, guðsþjónusta eða eitt
hvað allt annað?

Reynum að skilja hismið frá kjarnanum, reynum að forgangs
raða, gefum okkur tíma til að gera það sem skiptir okkur 
raun verulega máli og gerum það með gleði í hjarta. Og 
slepp um bara hinu. Reynum að vera meiri gefendur en þiggj
endur og þá á ég ekki við að gefa fleiri dýrar gjafir, heldur að 
gefa meira af sjálfum okkur, sýna umhyggju, brosa, vera 
þakk lát fyrir það góða sem við eigum og sýna þeim sem eru 
í kringum okkur tillitsemi og vináttu. Gefum ástvinum okkar 
góð ar minningar. Þannig gjafir næra sálina, bæði hjá þeim 
sem þiggja og þeim sem gefa, því ef til vill skortir okkur 
nútíma fólk mest af öllu umhyggju og kærleika, meira en 
verald leg gæði.

Það sem mér er heilagast er stundin á aðfangadag þegar ég 
er búin að stilla á gömlu Gufuna og allt þagnar. Mér finnst 
eins og öll þjóðin standi á öndinni og allir sameinist í andakt 
í biðinni eftir jólunum. Klukkan sex hringja svo klukkurnar í 
Dómkirkjunni jólin inn og hvert einasta mannsbarn í landinu 
sem heldur jólin hátíðleg óskar fjölskyldunni sinni gleðilegra 
jóla af hjartans einlægni. Það er töfrum líkast.

Ég óska ykkur öllum friðsælla og gleðilegra jóla.

Guðbjörg Halldórsdóttir
Soroptimistaklúbbi Suðurlands

Gleðileg jól
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Haustfundurinn á Selfossi var sérlega vel heppnaður, þar 
sem rúmlega eitthundrað systur komu saman á Selfossi 6. 
október sl.
 Hótel Selfoss er sérlega þægilegt, fallegt, aðgengilegt og 
flott hótel í hjarta bæjarins, rétt við Ölfusárbrúna. Aðstaða 
var öll til fyrirmyndar og þær systur á Suðurlandi höfðu 
skreytt fundarsalinn með grænmeti, uppskeru haustsins og 
blómum og tóku í alla staði mjög vel á móti okkur. Herbergin 
á hótelinu eru rúmgóð og vel búin ásamt baðherbergjum og 
má segja að aldrei hafi farið eins vel um okkur á haustfundi 
fram til þessa og eins var maturinn vel útilátinn og góður.
 Eins og venja er voru fluttar skýrslur forseta og sendi full
trúa og fluttar fréttir af Norrænum vinadögum, sagt frá vin
áttu sambandi okkar við Litháen. Austurlandsklúbbur og 
Suðurlandsklúbbur sögðu frá innra starfi. Sigrún Sigurð ar
dóttir, Reykjavíkurklúbbi sagði frá starfi sínu og fyrirtæki, en 
hún sá um alla skráningu á fundinn og gerði það okkur að 
kostnaðarlausu.
 Kristín Einarsdóttir, Hafnarfjarðarog Garðabæjarklúbbi 
kynnti nýju og endurbættu HANDBÓKINA 2012, sem nú er 
hægt að lesa á vefnum undir Handraðinn => handbækur.  

Haustfundurinn á Selfossi 

Í lok fundar kom Kjartan Björnsson, rakari, og sagði skemmti
lega frá Selfossi. Að endingu var svo gengið yfir að Selfoss
kirkju þar sem okkar beið óvæntur glaðningur en 
Suðurlandssystur halda jafnan fundi sína í safnarheimilinu.
 Söfnun Rauða krossins „gengið til góðs“ stóð yfir þenn an 
laugardag og söfnuðust um 70.000 krón ur á fundinum sem 
afhentar voru í glæsilegu kvöld  hófi.
 Stjórnarskipti voru þar sem Ingunn Ásdís Sigurðardóttir, 
Skagafjarðarklúbbi, forseti vor sl. tvö ár lét af embætti og við 
tók Mjöll Flosdóttir, Hafnarfjarðarog Garðabæjarklúbbi. (Sjá 
mynd hér að ofan)

Jólarósir(Helleborus)

Jólarósir eru sér
stak lega fallegar 
garð plöntur. Þær 
eru ræktaðar víða í 
Evrópu og Asíu. Sér
kenni þeirra er 
óvenju legur blómg
un ar tími en þær 
blómg ast um vet ur 

og snemma vors sem 
er algeng ast. Þær að
lagast auð veld lega 
mis mun andi veður
fari og færa til blómg
unar  tíma eftir að

stæð  um. Þær þola nokk urn skugga og 
eru auðveldar í skiptingu. Þær standa 
lengi í blóma, jafnvel mán uðum saman 
og eru einnig heppilegar til afskurðar. 
Þær eru hvítar, bleik ar, vín rauðar, jafnvel 
grænleitar og gular og oft rauð dröfn
óttar. Með aukinni ræktun og kyn
blönd um eru komnar fram marg vís leg
ar tegundir að litum og gerð, m. a. fylltar 
jólarósir sem eru gull fall egar og sér
kenni legar.

 Ræktun jólarósa (helleborus niger) 
hefur gengið misjafnlega hérlendis. H. 
Orientalis og nokkrar aðrar hafa einnig 
verið prófaðar af garyrkju áhuga fólki. Á 
árum áður gekk rækt un in brösuglega 
en gengur betur og betur með hlýnandi 
veðri og öflugri tegundum.
 Undirrituð sá jólarós í fyrsta sinn fyrir 
átta árum. Það var í mars í Búda pest í 
Ungverjalandi, snjór var yfir öllu og hiti 
undir frostmarki. Utan við hótelið var 
stórt blómaker með sí græn um tegund
um. Og á milli þeirra, eins og fyrir 
krafta verk, stóð upp úr snjónum ljós
rauð fegurðardís og blómstr aði eins og 
á heitum sumar degi.
 Síðustu ár hefur töluvert úrval ver ið í 
íslenskum garðyrkjustöðvum af þessari 
glæsilegu plöntu. Það væri sannar lega 
fyrirhafnarinnar virði að finna henni 
skjól sælan stað í garð inum,í köldum 
gróðurskála eða jafn vel í keri á góðum 
stað.

Hugrún Jóhannesdóttir. 

Hin sanna jólarós
Hún rís hæst meðal tignustu rósa,
reigir blómstur mót lágsætri sól.
Hún er lofberi ljóssins ljósa
og leiðir hin helgu jól.

Hún er hugsana gjafmildi og gleði, 
glæðir dýrustu mannanna ljóð.
Leggur líf sitt af alúð að veði 
og lætur lausnir á alheimsins slóð.

Hún er í háborgum hugheima þinna, 
hvar hún eflir hinn innri mann.
Með nánd mun hún ávallt á minna
hvað mannviskan metur og ann.

Frá nálægð er náttmyrkrið svarta,
nú lýsa hin fegurstu ljós.
Hún á hásæti í hugföngnu hjarta,
hin sanna jólarós.

Magnús Ólafsson 2007

Lítið ljóð um kærleikann, eina af æðstu 
dyggðum mannsins. Hin sanna jólarós er í 
ljóðinu tákn fyrir kærleikann. 



6                  Soroptimistasamband Íslands

Soroptimistaklúbbur Hóla 
og Fella, sem hét fyrst 
Reykjavík IV, var stofnaður 

18. september 1982. Stofnfélagar voru 
18 og eru 11 þeirra enn í klúbbnum. 
Fyrsti formaður klúbbsins var Laufey 
Hannesdóttir.
 Ótrúlegt er að það skuli vera 30 ár 
síðan klúbburinn okkar var stofnaður. 
En samt hefur svo margt gerst á þessum 
árum. Einn atburður er mjög minni
stæður, atburður sem olli þáttaskilum 
hjá okkur og nokkrar klúbbsystur íhug
uðu meira að segja að hætta vegna 
hans. Skömmu eftir að klúbburinn 
hafði verið stofnaður var farið farið 
fram á það af landsambandsstjórninni 
að við tækjum þátt í sameiginlegri fjár
söfnun og seldum Fasápur. Og vegna 
þess að klúbburinn var nýstofnaður var 
ákveðið að við seldum helmingi minna 
en aðrir klúbbar en í minningunni voru 
þetta stórir kassar. Var strax hafist 
handa og á ýmsu gekk enda voru 
nokkr  ar klúbbsystur ekki miklar sölu
konur. Verst þótti okkur hvað soropti
mistaklúbburinn var þá lítt þekktur 
meðal landsmanna og var okkur iðu
lega ruglað saman við sóriasissamtökin. 
Sérstaklega eru mér minnistæðar mót
tökurnar í ónefndu húsi við Klepps veg
inn þegar miðaldra kona hótaði að 
kalla á lögregluna því í þessu húsi væri 
öll sölumennska stranglega bönnuð. Á 
mínu heimili gekk sápusalan treglega 
þrátt fyrir góða hjálp fjölskyldunnar og 
áttum við Fasápubirgðir í mörg ár. Eft ir 
sápusöluævintýrið tókum við þá 
ákvörð un að við skyldum ekki afla fjár 
með því að ganga í hús og bjóða vöru 
til sölu. Við höfum oft rætt um sápu söl
una og erum nú sammála um að þetta 
hafi í raun verið besta sápa í fallegum 
umbúðum og ekta ilmsterk hrein
lætis sápa.
 Fundir okkar, sem haldnir hafa verið 
annan fimmtudag í mánuði, hafa oft
ast verið í Fella og Hólakirkju en í byrj
un voru þeir í heimahúsum. Áhersla 
hefur jafnan verið lögð á ýmiss konar 
fræðslu. Jólafundir hafa verið haldnir á 
heimili systra og skipst hefur verið á 
jólagjöfum sem mega ekki kosta mikið. 

Nokkrum sinnum höfum við farið á 
vinnustaði systra og jafnvel eins maka 
og fengið þar fræðslu um viðkomandi 
fyrirtæki.
 Í maí höfum við heimsótt sumar bú

stað einhverrar systur og þá hefur 
verið slegið á létta strengi. Gönguferðir 
hafa síðan verið farnar í júní í tengslum 
við fundi. Síðustu ár hafa seinustu 
fundir hvers formanns yfirleitt verið 
haldnir á heimili hans. “Mannamótin” 
hafa reynst hápunktur hjá okkur. Þau 
höfum við haldið í janúarlok og boðið 
mökum að vera með okkur. Þá hefur 
verið glatt á hjalla, mikið sungið, sagðar 
gaman sögur og dansað fram eftir 
nóttu. Vafa laust hafa “Mannamótin” 
hrist okkur enn bet ur saman og makar 
okkar hafa kunn að að meta þau. Meira 
að segja er dæmi um klúbbsystur sem 
var búin að fá nóg af fundafargi og 
sölu störfum og hugleiddi að hætta hjá 
okk ur en karlinn hennar þvertók fyrir 
það því það væri svo gaman að 
skemmta sér með okkur. Sem betur fer 
er ekki mikið um að kon ur hafi hætt í 
klúbbnum og erum við 36 talsins í dag.
 Fyrir utan hefðbundnu fundina höf
um við komið saman og unnið ýmis
legt í fjáröflunarskyni. Ein utanlands
ferð var farin á tímabilinu en þá var 
farið til Barcelona á Spáni. Við höfum 
haft að leiðarljósi það höfuðmarkmið 
soropti mista að vinna að betra mannlífi 
og höf um styrkt með fjárframlögum 
þurf andi einstaklinga og góðgerðar
félög. Löng hefð hefur einnig verið fyrir 
því að verðlauna stúlku sem er efst á 
stúdents prófi við Fjölbrautaskólann í 
Breiðholti.
 Það hefur verið mér ómetanlegt að 
vera þessi 30 ár í klúbbnum okkar. Sjón
deildarhringur minn hefur víkkað og 
ég hef kynnst mörgum frábærum kon
um, raunverulegum systrum, sem hafa 
staðið saman þegar á hefur reynt.

Kristín Arnalds

Soroptimistaklúbbur 
Hóla og Fella 30 ára
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Sólveig Pálsdóttir, leikari og framhaldsskólakennari, sendi frá 
sér sína fyrstu bók í maí sl. Sólveig er fædd 1959. Hún lauk 
námi frá Leiklistarskóla Íslands 1982, BA prófi í almennri bók
menntafræði 1996 frá Háskóla Íslands og kennsluréttinda
námi frá Kennaraháskóla Íslands 2003. Sólveig hefur leikið í 
nokkrum sýningum Þjóðleikhússins, með frjálsum leik hóp
um, í útvarpi og sjónvarpi. Einnig hefur hún unnið við leik
listartengd verk ásamt dagskrárgerð fyrir útvarp en kennsla 
hefur verið hennar aðalstarf síðustu árin. Hún er gift og á þrjú 
börn.
 Sólveig hefur tekið virkan þátt í félagsmálum, einkum á 
sviði menningarmála, var formaður menningarnefndar Sel
tjarnarness í átta ár. Hún er meðlimur í Soroptimistaklúbbi 
Seltjarnarness frá árinu 2004.
 Sólveig var gestur minn um morgunstund í haust og átt
um við einstaklega ánægjulegt spjall saman. Tilefnið var bók 
hennar, „Leikarinn“ sem hafði vakið verðskuldaða athygli og 
selst svo vel að hún var vikum saman á metsölulista.
 Mér lék hugur á að vita meira um hvernig rithöfundur 

starfar og hvernig sagan 
verður til. Á því sviði sem 
„Leik arinn“ gerist hefur 
Sól veig víðtæka reynslu 
en tekur fram að það 
skipti miklu máli að hika 
ekki við að leita til 
fagfólks til að ná í 
upplýsingar. Þeg ar hún 
byrjar að skrifa er hún 
upp tekin af bygg ingu 
sög unn ar, ímynd un ar
aflið tekur völdin og 
hún hverfur inn í hug ar
heim persón anna.
 Inn í þetta flétt ast rann
sóknar vinna og heim
ilda söfnun. Textann 
vinn ur hún í törnum, 
þess á milli heldur 

undir með vit undin 
áfram að virka og 
sagan verður til, 
kemur til hennar af 
sjálfu sér. Þegar yfir 
lýkur er hún búin að 
margskrifa textann.
 Stærsta stundin í 
öllu þessu ferli var 
þegar Sólveig fékk 
bókina í hendur úr 
umbroti og sá með 
eigin augum verkið 
sitt vera orðið að 
veruleika, þá vökn
aði henni um augu.
  „Leikarinn“ er mögnuð spennu saga, svo mögnuð að hún 
heldur lesandanum föngnum allt til enda og að lestri loknum 
var í mér nógur hrollur til þess að ég mér fannst vissara að 
loka svefnherbergisglugganum og krækja vel aftur. Dálítið 
var liðið á nóttina og til að slaka á greip ég sakleysislegt 
kvennablað og fór að lesa um prjónaskap.
 Söguþráðurinn fjallar um einn vinsælasta leikara þjóðar
innar, hvernig hann hnígur niður þegar verið er að taka upp 
lokaatriði kvikmyndar. Þetta gerist fyrir framan alla án þess 
að nokkur fái að gert. Leikarinn virðist ekki eiga sökótt við 
nokkurn mann en þegar farið er að grafa upp um fjölskyldu 
og fortíð kemur ýmislegt í ljós.
 Persónusköpun Sólveigar er einstaklega góð, persónur 
allar sannfærandi og vel mótaðar. Fléttan er býsna flókin en 
Sólveig heldur afar vel utan um alla þræði og allt leysist ofur 
eðlilega.
 Textinn er vel skrifaður og þægilegur. Mér er það mikil 
ánægja að geta hrósað Sólveigu fyrir afskaplega vel 
heppnaða bók og hvet ég Soroptimistasystur til að taka sér  
„Leikarann“ í hönd og lesa, ég á von á að þær verði mér 
innilega sammála um að við höfum eignast frábæran 
skáldsagnahöfund.

Erla Ófeigsdóttir

„Soroptimistasystir truflar nætursvefn“

Frá  Soroptimistaklúbbi Keflavíkur
Á fundi klúbbsins 9. október síðastliðinn voru fimm nýjar systur 
teknar inn í klúbbinn.

Frá vinstri. Gyða M Arnmundsdóttir  formaður, Guðrún Antonsdóttir, 
Guðný Margnúsdóttir, Jóna Guðrún Jónsdóttir,María Gunnarsdóttir, 
Svanhildur Eiríksdóttir og Guðrún Jónsdóttir varaformaður.
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Við sendum ykkur okkar 
bestu óskir um gleðirík jól og 
gæfu á komandi ári. Þökkum 
komuna á haustfundinn á 
Selfossi. Kærar kveðjur frá 

systrum á Suðurlandi.

Soroptimistaklúbbur Kópavogs 

sendir öllum systrum og 

fjölskyldum þeirra óskir um gleði 

og friðarjól. Megi nýtt ár færa 

okkur farsæld og fögnuð. 

Kæru systur.
Við sendum ykkur og fjölskyldum ykkar 
okkar bestu óskir um gleðilega jólahátíð 

og farsæld á komandi ári.
Þökkum ánægjulegar samverustundir

 á liðnum árum
Systur í Soroptimistaklúbbi 

Hóla og Fella.

Gleðilega
kæru systur nær og fjær

Njótið helgidaganna  
sem allra mest og best

Við þökkum liðnar
samverustundir

Soroptimistaklúbbur  
Reykjavíkur

hátíð
Systur í Soroptimistaklúbbi 

Skagafjarðar  
senda góðar jóla og 

nýárskveðjur til allra systra 
og fjölskyldna þeirra.  
Hjartans þakkir fyrir 
samveru og samstarf 

líðandi árs.

Kæru systur
Við sendum okkar bestu óskir  

um gleðileg jól og farsæld á nýju ári.Þökkum góð og skemmtileg samskipti  
á árinu sem er að líða.
Megi heill og hamingja  

ávallt fylgja störfum Soroptimista.
Hátíðarkveðjur frá  

Stjórn Landssambandsins
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Kæru systur  
Óskum ykkur og fjölskyldum ykkar 

gleðilegra jóla og farsældar  
á nýju ári.  

Hjartans þakkir fyrir ánægjulegar 
samverustundir á liðnu ári.

Systur í Soroptimistaklúbbi  
Bakka og Selja

Kæru systur um land allt.

Sendum bestu jóla- og nýárskveðjur 

til ykkar allra.

Megi gæfan fylgja ykkur  

og störfum ykkar.

Soroptimistaklúbbur 

Hafnarfjarðar og Garðabæjar

Kæru systur,
Sendum ykkur og fjölskyldum ykkar 

okkar bestu jóla- og nýárskveðjur 
með þökk fyrir allar góðar 

samverustundir. Megi gæfan 
fylgja ykkur og störfum 
ykkar um ókomna tíð.

Systur í Soroptimistaklúbbi Akureyrar.

Bestu óskir um gleðileg jól, 
 gott og farsælt komandi ár.

Þökkum liðnar samverustundir  
og samstarfið á liðnum árum.

Jólakveðja frá 
Soroptimistaklúbbi Snæfellsness.

Kæru Soroptimistasystur og 

fjölskyldur ykkar  

Megi jólahátíðin færa ykkur  

hlýju í hjarta og birtu í hug.

Með ósk um farsæld á nýju ári  

og þakkir fyrir góðar stundir  

á liðnum árum.

Jólakveðja frá Soroptimistaklúbbi 

Húsavíkur og nágrennis

Kæru Soroptimistasystur  
nær og fjær

Okkar bestu jóla - og 
nýárskveðjur til ykkar allra.

Þökkum ánægjulegar 
samverustundir á árinu 

sem er að líða.

Með jólakveðju
Soroptimistaklúbbur ÁrbæjarSendum Soroptimistasystrum okkar til 

sjávar og sveita hugheilar kveðjur með 
ósk um friðsæl jól og áramót.

Þökkum ánægjulegar samverustundir á 
árinu sem er að líða.

kveðja 
Soroptimistaklúbbur Austurlands
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Systur í Bakka og Seljaklúbbi hafa farið saman í utan lands
reisur. Fyrst til vinaklúbbs í Esbjerg í Danmörku og aðra 
ferð til vinaklúbbs okkar á eyjunni Jersey. Í september 
síðast liðnum var svo haldið af stað í þriðju ferðina og þá til 
Álandseyja.
 Einn af „mágunum“ okkar er borinn og barnfæddur 
Álands  eyingur. Hann heitir Per Ekström og er kvæntur 
henni Krist björgu systur okkar.
 Per flutti til Íslands á sínum tíma og meðfram öðrum 
störfum hér hefur hann tekið leiðsögumannspróf og skipu
lagt ferðir m. a. til Álandseyja. Okkur fannst því upplagt að 
biðja hann um að skipuleggja fyrir okkur ferð til heimahaga 
sinna. Það gerði hann svo sannarlega af mikilli fagmennsku 
og 31 systir og „mágar“ lögðu af stað árla morguns 13. sept
ember sl. Haldið var til Stokkhólms og þaðan farið með ferju 
frá Viking Line til Mariehamn, höfuðborgar Álandseyja.

Álandseyjar eru um það bil 6. 600 talsins þar af eru 60 í 
byggð. Íbúar eru 28 þúsund og 11 þúsund búa í Mariehamn. 
Heima stjórn er á eyjunum en þær heyra annars undir 
Finnland. Tungumálið er sænska.

Við sigldum í undurfögru veðri síðla dags frá Stokkhólmi í 
gegnum skerjagarðinn. Sigling sem seint gleymist. Ekki var 
bara staðið á þilfari og dáðst að umhverfinu heldur snæddur 
dýrindis kvöldverður og síðan setið undir þiljum og notið 
skemmtiatriða. Eftir 6 klukkustunda siglingu var komið á 
leiðar enda og það var þreyttur hópur sem skráði sig síðla 
kvölds inn á mjög gott hótel í Mariehamn.

Við fórum næsta morgun í skoðunarferð um borgina og 
sáum m.a. rúmlega 100 ára gamalt seglskip „Pommern“ sem 
gert var út til hveitiflutninga frá Ástralíu til Englands. Pomm
ern er eina seglskipið sem varðveist hefur í uppruna legu 
formi. Síðdegis var svo frjáls tími til að leggja sig eða ganga 
um og skoða í búðir eða hvað sem hvern og einn langaði til 
að gera.

Skoðunarferð var um aðaleyjuna. Við heimsóttum kastala frá 
14. öld, fangelsissafn, rústir af virki frá 19. öld sem Rússar 
byggðu og safn með gömlum húsum sem minnir á Árbæjar
safn. Ekki síst var minnisstæð heimsókn á bóndabæ þar sem 
stunduð er epla og perurækt með miklum myndarbrag. 
Ræktunin er svo mikil að þeir sjá stórum hluta Finna fyrir 
eplum. Ekki átti ég von á að sjá þessa tegund ræktunar á 
þessum slóðum. Um kvöldið var veisla í sjóminjasafninu.

Farið var í skerjagarðsferð til eyjunnar Kökar sem er ysta 
eyjan í Álandseyjaklasanum í suðausturátt í Eystrasalti. Auð
séð er að samgöngur byggjast eingöngu upp á siglingum og 
ganga ferjur milli eyjanna. Rútan fylgdi okkur með ferjunni 
og ekið var um eyjuna og m.a. skoðuð falleg kirkja. Snæddur 
var hádegisverður á fallegum veitingastað og fengum við 
m.a. að borða aborra, álenskar pönnukökur og seytt rúg
brauð sem var allt mjög gómsætt.

Bakka- og Seljasystur í ferð til Álandseyja.
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Áberandi fannst okkur hve snyrtimennska var ríkjandi alls 
staðar og fjölbreyttur og fallegur gróður.
 Á fimmta degi var svo haldið af stað heim og tókum við 
þá ferju frá Eckerö yfir til Svíþjóðar og vorum við þá aðeins 
tvo tíma á leiðinni.
 Það var glaður hópur og ánægður sem kvaddi Per og 
Kristbjörgu á Arlanda.

Sigríður Sveinsdóttir

Kæru Soroptimistasystur
Óskum ykkur og fjölskyldum ykkar

Gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.
Þökkum ánægjulegar samverustundir á 

árinu sem er að líða.
Með systrakveðju

Soroptimistaklúbur Akraness.

Kæru systur. Við sendum ykkur 
hugheilar jóla- og nýjárskveðjur 

um leið og við þökkum ykkur gott 
samstarf á okkar fyrsta ári.

Soroptimistaklúbburinn Við 
Húnaflóa.

Soroptimistar í Mosfellssveit  

senda öllum Soroptimistasystrum  

sínar bestu óskir um gleðilega jólahátíð og 

farsæld á nýju ári.  

Kærar þakkir fyrir frábæra þátttöku  

í Landsfundinum s. l. vor og megi  

sannur systraandi ríkja á komandi starfsári.

Með systrakveðjum,

Soroptimistaklúbbur Mosfellssveitar

Soroptimistaklúbbur 
Grafarvogs  

sendir öllum 
Soroptimistaklúbbum 

bestu jóla- og 
nýárkveðjur. 

Kæru systur og fjölskyldur ykkar.
Bestu jóla- og nýjárskveðjur. 
Með þökk fyrir ánægjulegar 
samverustundir á árinu  
sem er að líða

Soroptimistaklúbbur Keflavíkur
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Nú er haustþing Soroptimistasambands Íslands 
yfirstaðið og við Suðurlandssystur nokkuð sáttar 
við okkar hlutverk á þinginu. Við lítum nánast á 

þessa helgi sem nokkurs konar eldskírn okkar inn í sambandið 
þar sem þetta er jú fyrsta stóra verkefnið sem við tökum að 
okkur.
 Á þinginu stóðum við fyrir söfnun til styrktar nýstofnuðum 
samtökum sjúklinga með Endometriosu (legslímuflakk). Það 
gerðum við með því að selja möppur og happdrættismiða.
 Hátíðarkvöldverðurinn var haldinn á Hótel Selfossi þar sem 
boðið var upp á dýrindismáltíð að hætti hússins. Ekki var 
okkur gefinn langur fyrirvari á undirbúningi þessa kvölds og 
nú lögðust allar systur á eitt við að gera kvöldið sem eftir
minnilegast.
 Tveir ungir og bráðefnilegir sunnlenskir söngvarar glöddu 
okkur með nærveru sinni og svo var að sjálfsögðu happdrætti 
þar sem allur ágóðinn af miðasölu rann til samtaka sjúklinga 
með Endometriosu.
 Það að safna vinningum í happdrættið gekk vonum framar 
og voru fyrirtæki og einstaklingar á svæðinu viljugir við að 
leggja sitt að mörkum. Eitthvað af vinningunum kom að 
sjálf sögðu úr listasmiðjum systranna sjálfra enda margar 
góð ar listakonur í okkar röðum.

 Einn vinningurinn var í sjálfu sér svolítið sérstakur og með 
gamansömu ívafi. Þessi vinningur fékk reyndar framhaldslíf 
sem gaman er að segja frá.
 Þannig er að í Ásahreppi í Rangárvallasýslu, nánar tiltekið á 
bænum Einholti ræktar undirrituð litskrúðugar land náms
hænur og fannst henni tilvalið að gefa eins og tvo fugla í 
þetta skemmtilega verkefni. Útbúið var fallegt, dulítið loðið, 
en hnitmiðað gjafabréf þar sem vinningshafanum var til
kynnt að hann hefði unnið sér til eignar „Hamingjusamt par 

úr Sólskinshreppnum“, að eigin vali. 
Þögn sló á hópinn þar til veislugestum 
var ljóst að um fiðurfénað var að ræða. 
Sú heppna, eða sú sem vinninginn 
hreppti er búsett norður í landi, nánar 
tiltekið á Húsavík og tók hún við 
gjafabréfinu brosandi út að eyrum. 
Ekki þurfti hún að taka með sér hið 
hamingjusama par norður í land en 
fékk uppgefið símanúmer sem hún 
gæti hringt í þegar hún hygðist sækja 
hið marg umtalaða par… Nú tóku við 
miklar vangaveltur hjá vinn ings
hafanum norðlenska um það hvað 
hún ætti nú að gera við hænsnin. Hún 
var með nokkrar hugmyndir um það 
hvar hún ætlaði þessu hamingjusama 
pari að búa í framtíðinni og í draum
um sínum sá hún fyrir sér að sonur 
hennar,sem bú settur er í Mosfellsbæ, 
myndi setja upp athvarf fyrir brott
flutt hamingjusamt fiðurfé úr Ása
hreppi. Hún átti hins vegar erfiðara 
með að ímynda sér hænsnakofa í 
skrúðgarði sínum á Húsavík… Eftir 
mikið humm og hamm datt henni 
snjall ræði í hug… Hún hafði 
samband við hænsnaræktandann 
góða úr Sólskinshreppnum og gaf 
Soroptimistaklúbbi Suður lands 

Gjafabréf

Handhafi þessa bréfs hefur unnið til eignar 

hamingjusamt landnámshænsna par.

Par þetta afhendist gegn gjafabréfi þessu við bæinn 

Einholt í sólskinshreppnum Ásahreppi.

Hafið samband við Fanney í S: 8985675 

„ Hamingjusamt par 
úr Sólskinshreppnum“

Greinarhöfundur í essinu sínu
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þetta sunnlenska par, það var svo klúbbsins að ákveða hvaða 
framhaldslíf fuglarnir fengju…
 Á aðalfundi sunnlenska klúbbsins, undir liðnum önnur 
mál, tjáði ég svo systrum mínum þessa ákvörðun vinn ings
hafans og fékk að launum glymjandi lófaklapp enda tökum 
við hverjum nýjum félagsmanni opnum örmum. Miklar og 
líflegar umræður sköpuðust um þessa nýju meðlimi og hvort 
ekki væri rétt að finna nöfn á fuglana. Í hugum okkar systra 
komu einungis tvö nöfn til greina; Olla og Denni, ástæðuna 
fyrir þeirri nafngift má rekja til atviks sem átti sér stað í tengsl
um við haustþing Soroptimistasambandsins á Reykjum í 
Hrúta firði haustið 2011 og er alveg efni í nýja grein.
 En það er styst frá því að segja að Olla og Denni lifa ham
ingju sömu lífi í Sólskinshreppnum ásamt ættingjum og vin
um. Við systur í Soroptimistaklúbbi Suðurlands erum afskap
lega ánægðar með bústofninn okkar…

Fanney Björg Karlsdóttir
Soroptimistaklúbbi Suðurlands

Hressar systur á Reykjum í Hrútafirði

Afmælisfundur Suðurlandssystra 17. okt. 2011 - hattaþema

Hattar af ýmsum stærðum og gerðum

Verið að veita viðurkenningu... en eitthvað virðist hún vera fyndin..

Suðurlandssystur leggja af stað á haustþing á Reykjum í Hrútafirði í nóv 2011



14                  Soroptimistasamband Íslands

Þórunn Hafstein, grunn  skóla kennari var fædd 13. 
des ember 1946. Hún lést 12. apríl 2012.
 Þórunn var einn af stofnendum Soropti mistklúbbs 
Hóla og Fella en hann var stofnaður 18. september 

1982. Þórunn var því Soroptimisti í tæp 30 ár. Þórunn 
gegndi mörgum verkefnum í klúbbnum, meðal 
annars var hún formaður. Þá gegndi hún störfum 
fyrir Landsamband Soroptimista. Allt sem Þórunn 
tók að sér vann hún af mikilli ábyrgðartilfinningu og 
dugnaði og krafðist þess sama af öðrum. Þórunn var 
glæsileg kona sem sópaði af hvar sem hún var. Hún 
var mjög góður félagi bæði innan klúbbsins og utan 
og var alltaf tilbúin að gera það sem gera þurfti. Hún 
hvatti okkur sem yngri erum í klúbbnum til að taka 
þátt í öllum störfum klúbbsins, það styrkti okkur í 
starfi og reynslu. Starfsvettvangur Þórunnar var 
kennsla við grunnskóla, lengst af við Flataskóla í 
Garðabæ. Naut hún þess að starfa með ungu fólki.
Við Soroptimistasystur í Hóla og Fella minnumst 
Þórunnar með söknuði og þökkum henni 
samfylgdina.

Þóra Katrín Kolbeins

Margir halda því fram að handavinna geti verið 
eins afslappandi og innri íhugun eða gönguferð 
og er Þóra Katrín Kolbeins, systir í klúbbi Hóla 

og Fella sammála því.

Þóra Katrín sest niður með handavinnu á hverjum degi, í að 
minnsta kosti eina klukkustund og finnst það vera nauð
synlegt til afslöppunar. Afslöppunin liggur í því að gleyma 
tíma og rúmi og lofa huganum að reika frjálsum. 
Fyrir henni er handavinnan þó ekki bara af
slöppun og innri íhugun, þar sem hún er ein með 
sjálfri sér, heldur er hún líka tilefni til 
skemmtifunda.
 Þóra Katrín nýtir handavinnuna til sam veru
stunda með vinkonum sínum, t,d. Soropti mista
systrum, en þær hittast nokkrum sinnum á ári og 
gleðjast saman við gerð ýmissa muna, sem síðan 
eru seldir og ágóðinn gefinn til líknarmála.

Þóra Katrín er ekkert einsdæmi, þar sem það 
virðist æ vinsælla að konur á öllum aldri sinni 
handavinnu. Hvers vegna er þessi aukning nú, 
þegar allir hafa meira en nóg að gera í vinnu og 
heima fyrir? Jú, kannski er þetta einmitt andsvar 
við streitu, að setjast niður og slaka á, sjá 
eitthvað verða til, afarhægt og uppreisn gegn 
öllu því fjöldaframleidda sem flæðir yfir okkur.
Í sumar færði Þóra Katrín Torfastaðakirkju í 
Biskupstungum, glæsilegan altarisdúk að gjöf. 

Dúkinn saumaði hún til minningar um tengdaforeldra sína, 
sem bjuggu á Vatnsleysu I og fólkið í Fellskoti, sem hún hafði 
verið í sveit hjá sem barn.
 Það tók rúmt hálft ár að sauma dúkinn og átti hann hug 
hennar allan á því tímabili.

Guðrún Þórarinsdóttir

Hvernig slökum við á?

Þóra Katrín Kolbeins við altarisdúkinn sem hún saumaði og gaf Torfastaðakirkju.
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Þegar jólin nálgast og við förum að hugsa fyrir jólamatnum er nokkuð víst að flestir 
ætla að hafa hangikjöt. Venjan er að hafa kartöflur og hvíta sósu með hangikjötinu 
ásamt grænum baunum og ýmsu eftir smekk hvers og eins.
Kartöflusalatið er kjörið að útbúa daginn áður og geyma í loftþéttu íláti. Það er 
ljúffengt með köldu niðurskornu hangikjöti. Sem meðlæti passar vel að hafa 
harðsoðin egg í bátum og heimasoðnar léttsýrðar rauðbeður.

Við systur í klúbbi Hóla og Fella fögnum því að hafa á einu ári 
fengið fjórar nýjar systur til liðs við okkur.

Á myndinni eru frá vinstri:
Sigrún Konráðsdóttir, snyrtifræðingur, Birna Hjaltadóttir, 
ritari og kirkjuvörður, Sigurbjörg Heiðarsdóttir, bókari og 
Ragnhildur Ásgeirsdóttir, djákni.

Soroptimistaklúbbur Snæfellsness lét hanna og framleiða 
jólastjörnubarmnælur fyrir jólin 2011. Nælurnar eru seldar 
til fjáröflunar fyrir klúbbinn og kostar 1. 000 krónur. Á 
myndinni er Ingunn Kristjánsdóttir (t. v. ) sem hannaði 
næluna og móðir hennar Astrid Gundersen (t. h. ) systir í 
klúbbnum

Landssambandsfundur verður haldinn á Egilstöðum 20. apríl 2013.

20. fundur Evrópusambandsins verður haldinn í Berlín 12. -14. Júlí 2013.

Norrænir vinadagar verða í Billund í Danmörku 13. 15. júní 2014.

Hér kemur uppskriftin,
hæfileg fyrir 68 manns :
1012 kartöflur,soðnar og brytjaðar
2 epli skræld og skorin í bita
½ græn paprika
½ bolli niðurskornar asíur
¼ bolli brytjað sellerí (má sleppa)
1 bolli majones
1 bolli sýrður rjómi
½ tsk hvítlaukssalt
¼ tsk paprika.  

Kartöflusalat með hangikjöti

Heimsþing Soroptimista verður haldið í Istanbúl í Tyrklandi 2015.

Vakin er athygli á breyttri dagsetningu Landssambandsfundar 2012. 

Minnishorn systra



Einblíndu á það 
sem skiptir máli
Í rekstri skiptir miklu máli að hafa 
forgangs röðunina í lagi. KPMG er rétti 
aðilinn til að hafa sér við hlið og getur 
rétt þér hjálparhönd í margvíslegum 
við fangs efnum. Þannig getur þú  
haldið áfram að vinna að því sem 
skiptir mestu máli.  

Nánari upplýsingar veitir Anna 
Þórðardóttir í síma 545 6048  
og athordardottir@kpmg.is

kpmg.is

Vönduð og silkimjúk sængurföt í miklu úrvali fyrir alla fjölskylduna. 
10% afsláttur fyrir Soroptimista systur.

 Verið velkomnar.

Skólavörðustíg 21a  s. 551 4050  101 Reykjavík

Við erum á Facebook undir “Fatabúðin”


