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Hvatning Soroptimista
Sýnum drenglyndi og verum ein lægar í 
vináttu / Verum reiðubúnar til hjálpar og 
þjónustu / Setjum markið hátt og vinnum 
störf okkar með sæmd og ábyrgðartil
finningu.

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

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

Fregnir eru málgagn Soropti mista 
sambands Íslands
Heimasíða: WWW. soroptimist.is
Netfang stjórnar: 
stjorn@soroptimist.is

Við auglýsum eftir efni í næsta blað
Vinsamlegast sendið efni til ritstjóra
Erlu Ófeigsdóttur á netfangið 
ip.erla@simnet.is fyrir 20. ágúst

Prentun og umbrot blaðs: 
Prentmet, Lynghálsi 1, 110 Rvík.
Umhverfisvottuð prentsmiðja 

Sinna verka
nýtur seggja hver
sæll er sá sem gott gerir

Kæru systur
Þessi vísuhelmingur úr Sólarljóðum lýsir vel okkur Soroptimistasystrum 
sem erum ávallt reiðubúnar til hjálpar og þjónustu og látum gott af okkur 
leiða.
 Sumarið er á næsta leiti. Koma þess er ekki neinn hversdagsviðburður, 
við fögnum henni á sumardaginn fyrsta en svo er óvíða gert í nágranna
löndum okkar.
 Í þessu blaði er fjölbreytt efni. Má þar nefna fregnir af landssambands
fundinum í vor sem Soroptimistaklúbbur Austurlands heldur. Vonandi 
mætum við sem flestar. Tímamót eru hjá okkur í sambandi við útgáfu 
Fregna en þetta er 100. tölublaðið. Hildur Hálfdánardóttir, fyrrverandi for
seti landssambandsins, skrifar fróðlega grein um þróun útgáfunnar. 
Soroptimistasystur hér á landi eru í dag rúmlega 600 og á haustfundinum 
á Selfossi sl. haust sagði Ingunn Ásdís Sigurðardóttir, fráfarandi forseti 
okkar, að hún væri mjög stolt af því að hæsta hlutfall systra í Evrópu miðað 
við mannfjölda væri hér á Íslandi. Sífellt fleiri systur ganga til liðs við 
hreyfingu okkar og í þessu blaði eru hugleiðingar um stofnhátíð yngsta 
klúbbsins okkar Við Húnaflóa. Ýmislegt fleira kynnum við í blaðinu en sjón 
er sögu ríkari.
 Ritnefndin óskar öllum systrum gleðilegs sumars og þakkar fyrir 
samstarfið á þessum vetri.

Kristín Arnalds

Ritnefnd Fregna. Talið frá vinstri: Guðrún G. Þórarinsdóttir, Erla Ófeigsdóttir, Þóra Katrín Kolbeins, 
Kristín Arnalds og Elísabet Brynjólfsdóttir.
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Forsíða
Að þessu sinni er forsíðan tileinkuð hundraðasta tölublaði Fregna. Hugmyndina átti ritstjóri Fregna, Erla Ófeigsdóttir.  
Hún sá líka um myndatökuna.

Kæru systur
Fram undan er Landssambandsfundurinn í umsjón systra á 
Austurlandi. Þar verða fluttar skýrslur hinna ýmsu 
embættismanna um það fjölbreytta starf sem unnið hefur 
verið á síðastliðnu starfsári.  Fróðlegt verður að heyra hverju 
hefur verið áorkað í starfinu, hvaða ný skref hafi verið tekin 
og hvað fram undan sé.  Þetta eru einnig tímamót fyrir 
margar systur þar sem þær verða nú kosnar í ný embætti og 
munu taka að sér ný og áhugaverð verkefni.  Á sama tíma 
hverfa úr störfum hæfileikaríkar systur. Ég vil þakka þeim 
fyrir þeirra framlag til Soroptimistahreyfingarinnar og óska 
þeim velfarnaðar í sínum störfum í framtíðinni.
Við undirbúning þessa fundar starfaði nú í fyrsta skipti 
sérstök kjörnefnd sem vann að framboðsmálum og vil ég 
færa nefndarkonum bestu þakkir fyrir vel unnin störf. 
Reynslan af þessari vinnu kjörnefndar var það góð að vilji er 
fyrir því að framhald verði þar á. Afraksturinn af starfi 
nefndarinnar má sjá hér aftar í blaðinu.
 Mikilvægt er að hver og ein systir velti því fyrir sér hvaða 
verkefni hún sé tilbúin að takast á við á vegferð sinni til að 
þroska sig sem Soroptimisti og að hvaða markmiðum hún 
vilji stefna. Vill hún einungis starfa á vettvangi klúbbsins eða 
kannski einnig á vegum Landssambandsins – eða jafnvel 
Evrópusambandsins? Það er jú alltaf miklu skemmtilegra að 
leggja eitthvað af mörkum og fá að taka þátt í starfinu – það 
gefur okkur svo mikið fyrir okkur sjálfar. Það að vinna á 
vettvangi Landssambandsins veitir einnig gott tækifæri til að 
kynnast systrum úr öðrum klúbbum og með því stækka 
tengslanet sitt. 
 Ég var ekki nema 27 ára þegar ég gekk til liðs við samtökin 
og vissi þá í raun ekkert hvað myndi bíða mín. Ég hef ekki 
orðið fyrir vonbrigðum – því ég hef kynnst mörgum 
yndislegum konum sem hafa sýnt hlýju og umhyggju hver 
gagnvart annarri. Innan Soroptimistasamtakanna hef ég haft 
tækifæri til að kynnast hinum ýmsu embættum sem hafa 
þroskað mig sem Soroptimista og búið mig undir næsta 
verkefni sem ég hef tekist á við. 
 Stöðugt er unnið að framþróun innan okkar raða en það 
skiptir máli þegar haft er í huga að mikilvægt er að samtökin 
séu aðlaðandi fyrir ungar konur að ganga til liðs við.  Margt 
hefur breyst á þessum tíma frá því ég gerðist Soroptimisti og 
eitt er víst að starfið á eftir að taka enn frekari breytingum.  
Verum opnar fyrir öllu slíku – verum í takt við tímann  það er 
áskorun til okkar allra!

Að lokum vil ég senda ykkur og fjölskyldum ykkar bestu óskir 
um gleðilegt sumar um leið og ég þakka fyrir ánægjulegt 
samstarf í vetur.
 Mig langar líka að deila með ykkur ljóðinu Vor eftir systur 
okkar Vigdísi Einarsdóttur, Bakka og Seljaklúbbi:

Heyrið vorsins vængjaþytinn
vekja gleði mannsins sál
þá er vetur harður horfinn
Harpa komin sumarmál.
Verum glaðar góðar systur
glæstar vonir rætast brátt
þegar sól og sumarylur
svífa yfir norðurátt.

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 20. 
apríl.

Með systrakveðju,
Mjöll Flosadóttir,

forseti Soroptimistasambands Íslands 2012-2014. 

Forsetasíða
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 Hátíðar kvöld verð ur inn 
og hátíðin í félags heimilinu á 
Hvamms tanga var einstök en 
það var vel til fundið að dreifa 
nýju systrunum innan um þær eldri og fá sessunaut á hægri 
hönd til að „vígja“ nýja systur, þannig mynduðust ný tengsl. 
Margar ræður voru fluttar og við fengum góðar gjafir og 
heillaóskir frá systrum alls staðar að af landinu. Vináttan sveif 
yfir „vötnum“ og formaðurinn okkar, Sigríður, tók svo fallega 
við öllum gjöfum og lokaorðin hennar hittu í mark, vel valin 
og innihaldsrík. Elínborg annaðist undirleik og tónlistaratriði 
en án hennar hefði þessi helgi ekki orðið slík sem hún varð. 
Skemmti dagskráin var ljómandi góð og Lillukórinn söng af 
hjartans lyst, með tvær úr okkar hópi, í upphlut meira að 
segja.
 Fjöldasöngur og fjör. Elínborg fékk tónlistarmann af 
Bjargsættinni, Pál Björnsson, til að spila með sér og að lokum 
sannaðist hið fornkveðna: „Hætta skal leik þá hæst hann ber“. 
Sælar og ánægðar fóru systurnar heim að Reykjum og var 
sungið alla leiðina. Systur okkar úr Borgarfirði eystri og þar 
um kring leiddu sönginn, þvílíkar „dívur“ sem þær eru.
 Á sunnudagsmorguninn 6. nóvember var boðið upp á 
kynningu á héraðinu en Karl Sigurgeirsson, leiðsögumaður á 
Hvammstanga, kom og fræddi systurnar fyrst um héraðið, 
gæði þess, sögu og landkosti. Því næst var ekið sem leið lá í 
Grettisból á Laugarbakka í Miðfirði, þar sem stofnunin 
Grettistak hefur aðsetur. Karl greindi frá tilurð þess og hrings
ins þar og Elinborg stjórnaði fjöldasöng, „Fram í heiðanna ró“ 
sem hljómaði dásamlega. Áfram var haldið til Hvammstanga 
og farið inn í gömlu fallegu kirkjuna í Kirkjuhvammi þar sem 
Karl rakti sögu hennar og allar komust systurnar um hádegis
bilið í ljúffenga súpu í veitingahúsinu Hlöðunni. Margar 
skoð uðu hina fögru kapellu sjúkrahússins sem er gjöf 
kvenfélaga í sveitarfélaginu. Selasetrið var heimsótt og 
handverksbúðin Bardúsa sömuleiðis.
 Það voru hressar, ánægðar og þakklátar systur sem héldu 
heim á leið, sumar í austurátt og aðrar í vestur. Systur Við 
Húnaflóa hafa eignast bandamenn víða um land sem er 
ómetanlegt. Líney Árnadóttir, sem var veislustjóri, orðaði svo 
vel að við værum ríkari af veraldlegum og andlegum auði 
eftir þessa daga og það er hverju orði sannara.
 Lífið eftir stofnfundinn: Við höfum eflst og styrkst sem 
einstaklingar og hópur haldið reglulega fundi til skiptis á 
þessu stóra svæði, Við Húnaflóa, en systur búa á Blönduósi, í 
Víðidal og Vesturhópi, á Hvammstanga, í Miðfirði og Hrúta
firði. Við tókum þátt í Landsambandsfundinum í Mosfellsbæ 
og Haust fundinum á Selfossi 2012. Við höfum fengið fræðslu 
og kynn ingar ýmiss konar á fundum okkar, eflt okkur sem 
persónur, ræktað vináttuna, sinnt skyldum okkar og vinnum 
að fjáröflun. Við erum 21 í klúbbnum og vonumst til að fá 
fleiri til liðs við okkur. 

Með systurkveðju kærri. 
Kristín Árnadóttir, í stjórn Við Húnaflóa.

Við Húnaflóa
Yngsti soroptimistaklúbburinn.

Hugleiðingar um stofnfund sem jafnframt var haustfundur 
Soropti mista á Reykjum í Hrútafirði dagana 4.6. nóvember 
2011.
 Hátíðin hófst föstudagskvöldið 4. nóvember í Byggðasafni 
Húnvetninga og Strandamanna á Reykjum með móttöku 
soroptimistaklúbbsins væntanlega  „Við Húnaflóa“ og leit út 
fyrir að konurnar ætluðu aldrei að hætta að streyma inn. 
Þvílíkur fjöldi eða um 150 konur alls staðar að af landinu en 
samt var nægt rými fyrir allar í þessu áhugaverðu og merka 
byggðasafni. Veitingarnar voru ljúffengar en væntanlegar 
systur í móttökunefndinni sáu um þær. Sigríður Hjaltadóttir 
hóf frumraun sína sem formaður þessa helgi og gerði það 
prýðilega. Undirrituð flutti frásögn um SkáldRósu en hún 
bjó alllengi í Húnavatnssýslum og tvær systur, Elínborg 
Sigurgeirsdóttir og Guðrún Lára Magnúsdóttir ásamt 
Kristrúnu dóttur Guðrúnar Láru sungu fallegu vísurnar 
hennar Rósu við góðar undirtektir. 
 Haustfundurinn sem settur var formlega laugardags
morgun inn 5. nóvember. var afar áhugaverður og fræðandi. 
Ingunn Ásdís Sigurðardóttir, forseti landssambandsins, sagði 
að Ulla væntanlegur Evrópuforseti hefði verið hrifin af 
fyrirkomulaginu og ætlaði að kynna það í Danmörku og 
víðar. Eftir hádegi kynnti ný systir, Jóhanna Pálmadóttir á 
Akri, merkt framtak sem hún stendur fyrir, Vatnsdælu á refli. 
Hann verður saumaður á næstu árum og stendur öllum til 
boða að koma í Kvennaskólann á Blönduósi og taka í nál og 
band. Enn fremur kynnti Elín Sigurðardóttir Heimilis iðnaðar
safnið á Blönduósi. Margar systur höfðu á orði hvað kynning
arnar hafi verið áhugaverðar og uppbyggilegar. Nóg var af 
kynningarefni á borðunum, ýmsar hannyrðaog listakonur 
úr héraði buðu verk sín til sölu svo og konur úr hinum ýmsu 
klúbbum með margt fallegt og eftirtektarvert.
 Stofnfundurinn síðdegis var magnaður og áhrifamikill. 
Hin mikla alvara og hátíðleiki sem yfir honum var kom 
mörgum á óvart og stjórnaði Ulla væntanlegur Evrópuforseti 
honum alfarið. Allmargar systur voru í íslenska þjóðbúningum 
og Ingunn Ásdís forseti ætlaði aldrei að getað hrósað 
systrunum nóg fyrir glæsileika og hæfni en hrós er eitt af 
einkennum þessa merka félagsskapar, nokkuð sem við 
,Íslendingar, iðkum aldrei nógsamlega. Það er heiður að fá að 
ganga inn í slík sam tök, sem hafa svo margvísleg og mannúð
leg markmið.
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starfs  lýs ingar, fræðslu
efni, upp lýs ing ar um 
verk efni og fleira“. Von
andi heldur út  gáfa 
Fregna áfram þrátt fyrir 
tækni væð ing una.
 Ritnefndin er skipuð 

konum úr ýms um klúbbum þar til 1997 
að Skaga fjarð arklúbburinn sér alfarið 
um útgáfu Fregna í 2 ár. Þetta 
fyrirkomulag þótti svo gott að einstakir 
klúbbar hafa síðan tekið við útgáfu 
Fregna til tveggja ára í senn og ritnefnd 
verið skipuð 5 konum úr viðkomandi 
klúbbi. Allar eru sam mála um að 
ritnefndarembættinu fylgi mikil 
ánægja, sem gefi þeim fróðlega yfirsýn 
yfir allt það góða og mikla starf sem 
unnið er innan soroptimista hreyf
ingarinnar, jafnt innanlands sem 
erlend is.
 Undanfarið hef ég verið að fletta í 
gegnum fréttablöðin okkar frá upphafi 
og hefur það verið einstaklega 
skemmti leg og fróðleg lesning. Fregnir 
flytja okkur yfirgripsmikinn fróðleik um 
allt það góða starf sem Soroptimistar 
leitast við að inna af hendi um heim 
allan. Við höfum kærleikann að leiðar
ljósi í störfum okkar og þjónustu sem 
Soroptimistar og göngum að þeim 
með opnum huga og aðgætni, reiðu
bún ar til þjónustu þegar leitað er til 
okkar. Eitt orð eða merki um vináttu er 
stundum nægilegt. Við höldum áfram 
að efla vináttu og einingu meðal 
Soropti mista og leggjum áherslu á að 
vera systrum okkar uppspretta gleði og 
kærleika. Aukum á umburðarlyndið og 
blásum á andlega óvirkni, því mann
eskjan stendur ekki í stað, þar sem 
sífellt er meira að skilja og sjá. Mætum 
öllu með jákvæðu hugarfari og lifum 
lífinu lifandi. Verum elskaðar og sýni
leg ar og stefnum að því að morgun
dagurinn verði ennþá betri en dagurinn 
í dag.
 G. Bernhard Shaw sagði: „Það er ekki 
hægt að breyta heiminum. Það vita allir. 
En til eru þeir sem trúa því ekki, og ÞEIR 
BREYTA HEIMINUM“.

16. febr. 2013. 
Hildur Hálfdánardóttir

Saga blaðsins okkar

Útgáfa fréttabréfs sem bar yfirskriftina 
SOROPTIMISTAFREGNIR, 1. tbl. 1. árg. 
hófst 18. október 1975. Blaðið var ein
blöð ungur, brotinn í tvennt, og sá Guð
rún Halldórsdóttir í Reykjavíkurklúbbi 
um útgáfuna. Guðrún skrifar inngang 
með fyrirsögninni Um blaðið: 
 „Ætlunin er, að út komi 4 til 6 tölublöð 
á ári. Efni 1. tbl. er helgað alþjóðamótinu 
í Sheffield í sumar og fylgirit blaðsins er 
4 ára áætlun sú, er samþykkt var þar. 
Vonast er til, að hver klúbbur leggi fram 
aðalefni eins tölublaðs, þ.e. innsíður, en 
útsíður verða helgaðar almennum 
soropti mistafréttum. Áætlað er, að í rit
nefnd sé ein kona úr hverjum klúbbi, en 
umsjón og ábyrgð annast Guðrún Hall
dórsdóttir, tilnefnd af sambands stjórn“.
 Í blaðinu kemur m.a. fram að í 
Alþjóða samtökum Soroptimista eru 
um 55 þúsund soroptimistar, í 47 lönd
um, 1800 klúbbum. Klúbbar á Íslandi 
eru orðnir fjórir, en tveir klúbbar voru 
stofn aðir fyrr á árinu, í júní 1975. Sor
opti mistasamband Íslands var stofn að 
18. júní 1974. Undanþága hafði fengist 
frá Evrópusambandinu til að stofna 
landssamband þótt klúbb arnir væru 
að eins tveir en ekki þrír, eins og reglur 
sögðu til um. Rökin fyrir þess ari heimild 
voru að tveir klúbbar voru í undir bún
ingi. Halldóra Egg erts dóttir, fyrsti for
seti S.Í., skrifar í þetta fyrsta fréttablað 
um fund Alþjóðasambands Soropti
mista í Sheffield. Í næsta tölublaði sem 
kem ur út í febrúar 1976, 1. tbl. 2. árg., er 
komin ritnefnd með fulltrúum frá þeim 
klúbbum sem búið er að stofna. Guð
rún Halldórsdóttir er ritstjóri allt til 
1986.
 Það er greinilegt að Soroptimista
fregnir voru fyrst og fremst notaðar til 
að kynna fyrir íslenskum Soroptimistum 
alþjóðlega atburði og starfsemi erlend
is, auk þess sem fjallað er um það helsta 
sem er að gerast hér á landi. Blaðið er 
fjölfaldað allt til ársins 1986 og komu út 
alls 22 hefti á þessum fyrstu 10 árum, 
mismargar síður hvert hefti. Árið 1986 
kemur fyrst út fallega prentað blað og 
hét þá FREGNIR. Var prentað blað gefið 
út einu sinni á ári næstu 4 árin, en 
jafnframt gefið út fjölfaldað blað, 

Smáfregnir, sem áttu að 
koma út þrisvar á ári sem 
al mennt frétta bréf. Frá 
1991 var blaðið aftur fjöl
faldað og út gáfu 
Smáfregna hætt. Allt til 
1990 var ritstjórn Soropti mista
fregna, Fregna og Smáfregna í hönd um 
tveggja kvenna í Soroptimistaklúbbi 
Reykjavíkur, Guðrúnar Halldórsdóttur 
(19751986) og Sigrúnar Klöru Hannes
dóttur (19861990).
 Í reglugerð landssambandsins sem 
gildir frá 25. apríl 1992 er í fyrsta sinn 
komin inn sérstök grein, sem fjallar um 
útgáfu Fregna. Aftan við 9. grein hefur 
verið bætt við tl. 9: „Ritnefnd skal ann
ast útgáfu „FREGNA“. Hún er skipuð 5 
konum. Kosið skal til tveggja ára í senn 
og ritstjórann sérstaklega. Hluti nefnd
ar innar skal kosinn árlega.“ Jafnframt 
hefur verið bætt aftan við 15. grein 
reglugerðarinnar: „Fregnir (málgagn 
Landssambandsins) skal gefa út a.m.k. 
tvisvar á ári. Forseti sambandsins og 
ritstjóri bera ábyrgð á efni blaðsins. 
FREGNIR skulu flytja fréttir frá stjórn 
sambandsins, Landssambandsfundi, 
starfsemi sendifulltrúa, verkefnastjóra, 
nefnda og klúbba ásamt erlendum 
fréttum o.fl. Æskilegast er að FREGNIR 
komi a.m.k. út í byrjun mánaðanna 
októ ber og mars. Októberblaðið verði 
með fréttir af Landssambandsfundi, en 
mars blaðið með fregnir af undirbúningi 
fundarins. Miðað skal við að blaðið 
komi út í vandaðri fjölritaðri útgáfu og 
kostnaði og vinnu skal stillt í hóf. Heim
ilt er að gefa út prentað blað a.m.k. á 
fimm ára fresti. Áskriftargjald ákvarðast 
á Landssambandsfundi. Allir Soropti
mist ar skulu vera áskrifendur“. 
 Síðan 1992 hafa smá orðalags breyt
ingar orðið á reglugerðinni, en efnis
lega engar breytingar nema hvað bætt 
hefur verið við í lok 17. greinar sem nú 
heitir Upplýsingamiðlun:
 „Vefur Soroptimistasambands Ís
lands, soroptimist.is, er upplýsingaveita 
Landssambandsins þar sem birtar eru 
fréttir af starfsemi soroptimista og hvað 
er á döfinni hverju sinni. Einnig eru þar 
lög og reglu gerðir Landssam bandsins, 
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1. Kosning fundarstjóra og ritara
 Nafnakall
2. Skýrslur:
 a) Forseta
 b) Sendifulltrúa
 c) Gjaldkera
3. Umræður og atkvæðagreiðsla um skýrslur 

stjórnar og sendifulltrúa
4. Skýrslur:
 a) Fastanefnda
  a) Útbreiðslunefnd
  b) Laganefnd
  c) Fjárhagsnefnd
 b) Verkefnastjóra
 c) Ritstjóra
 d) Annarra nefnda
  a) Sjóðanefnd
  b) Skólastyrkjanefnd
  c) Starfsgreinanefnd
  d) Félagatal SIÍ
 e) Vefur SIÍ
 f ) Hamraborg 10
 g) Upplýsingafulltrúa
 h) Tengiliðar við Litháen
5. Umræður og atkvæðagreiðsla um skýrslur 

í 4. lið

Kosningar
6. Kosning forseta 2014-2016
7. Stjórnarkjör
 a) Kosning 1. varaforseta
 b) Atkvæðagreiðsla um tilnefningu forseta í 

starf ritara
8. Kosning eins sendifulltrúa og eins vara-

sendi fulltrúa
9. Kosning fastanefnda, verkefnastjóra og 

aðstoðarverk efnastjóra
 a) Laganefnd
 b) Útbreiðslunefnd
 c) Fjárhagsnefnd
 d) Verkefnastjóra
 e) Aðstoðarverkefnastjóra
10. Kosning
 a) Sjóðstjórna
 b) Annarra nefnda og embætta 
  a) Upplýsingafulltrúa
  b) Starfsgreinanefnd
  c) Umsjónaraðilameðnafnalista
  d) Umsjónaraðila með Hamraborg
 c) Skoðunarmanns reikninga

Dagskrá Landssambandsfundar
haldinn á Egilsstöðum laugardaginn 20. apríl 2013

Eliane Lagasse, forseti SIE 20092011 var fædd í Gent í 
Belgíu 22. júní 1949, en lést í Cotonou í Benin þann 19. 
janúar 2013. Eliane var barnalæknir og störfuðu hún og 
eiginmaður hennar sem læknar á sama spítala. Síðustu 
árin starfaði hún sem yfirlæknir spítalans ásamt því að 
gegna starfi forseta Evrópusambandsins. Það eitt og sér 
sýnir hve öflug hún var.
 Eftir ánægjulega ferð með klúbbsystrum og mökum 
til Benin, þar sem verkefni sem belgíski klúbburinn 
styrkti var heimsótt, var slegið upp veislu með Soropti
mista systrum í Benin. Í lok veislunnar gekk Eliane til hvílu 
með eiginmanni sínum og lést af hjartaáfalli nokkrum 
klukkustundum síðar.

 Ég kynntist Eliane fyrst þegar ég var fyrsti varaforseti 
Evrópusambandsins, en þá var hún verðandi forseti. Ég 
starfaði svo náið með henni sem fjárhagsstjóri í stjórn 
hennar og kynntist henni svo enn betur í gegnum 
áframhaldandi vinnu okkar að stefnumótun og 
skipulagningu Evrópusambandsins sl. ár.
 Eliane var einstakur persónuleiki og máttarstólpi 
samtaka okkar. Hún var sérstaklega vel gefin og réttsýn 
kona, sem af mikilli yfirvegun passaði uppá að sanngirni 
væri gætt í allri ákvarðanatöku og að tillit væri tekið til 
allra. Þegar einhverjar spurningar vöknuðu um 
Soroptimistasamtökin eða hvað lög og reglugerðir 
segðu, þá hringdi ég í Eliane, hún hafði svörin.
 Sem vinur var hún traust og skemmtileg. Þegar við 
hittumst á stjórnarfundum, hvort heldur var í Genf eða 
annars staðar, þá fórum við alltaf nokkrar saman út að 
borða, þá var mikið spjallað og mikið hlegið. Eliane hafði 
þennan dillandi stelpuhlátur, sem smitaði út frá sér. 
Þetta er sú hlið sem ekki sást á fundum þar sem hún var 
alltaf yfirveguð og einbeitt, þannig mun ég minnast 
hennar, annars vegar sem einbeittum Soroptimista eða 
alveg í keng af hlátri.
 Soroptimistasamtökin standa í þakkarskuld við Eliane, 
hún lagði sitt af mörkum við uppbyggingu samtakanna. 
Kærar þakkir góða vinkona.

Hafdís Karlsdóttir.                                                                                                                           
Soroptimistaklúbbi Kópavogs.

Eliane Lagasse. 
forseti SIE 20092011
Fædd 22. júní 1949, 
látin 19. janúar 2013

Tillögur og áætlanir
11. Tillögur um laga- og reglugerðar breyt-

ingar.
 Umræður og atkvæðagreiðsla
12. Mál sem stjórnin leggur fram
 a) Fjárhagsáætlun, árgjald og inntökugjald
 b) Umræður og atkvæðagreiðsla
 c) Aðrar tillögur, umræður og atkvæðagreiðsla
13. Mál sem borist hafa.
 Umræður og atkvæða greiðsla
14. Ákvörðun um næsta Landssambandsfund
15. Önnur mál
16. Fræðsluerindi
 Janne Sigurðsson forstjóri Alcoa Fjarðaáls. 

Hún hlaut nýlega bandarísku Steviegull
verð launin, sem forstjóri ársins í hópi kvenna 
í atvinnurekstri í Evrópu, MiðAustur löndum 
og Afríku.

17. Forseti hefur orðið
 a) Embættismenn kvaddir
 b) Forseti slítur fundi

Innritun kl. 8:00–9:00
Landssambandsfundur kl. 9:00 til u.þ.b. 16:00
Mjöll Flosadóttir, forseti SIÍ, setur fundinn.
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Framboð  
til embætta á vegum Landssambands Soroptimista  
kjörtímabilið 2013 – 2015  
Til stjórnar

Embættismenn

Forseti SÍ 2014 -2016
Þóra I. Guðnadóttir
Soroptimisti frá 2001 í Kópavogsklúbbi
Embætti í klúbbi: Ritari 2002  2004, gjaldkeri 2004 
 2005, afmælisnefnd 2004  2005, varaformaður 
2005  2007, formaður 2007  2009, meðstjórnandi 
2009  2013, fjáröflunarnefnd 2009  2013, 
starfsgreinanefnd 2010 – 2014.

1. varaforseti
María Norðdahl
Grunnskólakennari
Soroptimisti frá árinu 2007 í Soroptimistaklúbbi 
Grafarvogs
Embætti í klúbbi: Verkefnastjóri heilbrigðismála 
2009 – 2011, formaður 2011 2013.

Varasendifulltrúi
Ellen L. Tyler
Innanhússarkitekt
Soroptimisti frá árinu 1991 í Soroptimistaklúbbi 
Kópavogs 
Embætti í klúbbi: Skemmtinefnd, verkefnastjóri 
um hverfismála, gjaldkeri, verkefnastjóri alþjóð
legr ar vináttu og skilnings, fjáröflunarnefnd, full
trúi, varafulltrúi.

Embætti á vegum SI/Í: Systrasjóðanefnd, verkefnistjóri umhverfismála.

Verkefnisstjóri
Laufey B. Hannesdóttir
Soroptimisti frá 1982 í Hóla og Fella klúbbi
Embætti í klúbbi: Formaður 19821984, vara for
maður 19911993, ritari 19992001, aðalfulltrúi 
19851987, varafulltrúi 19901992 og 20022004, 
starfs greina og útbreiðslunefnd 20012003, al
þjóð leg vinátta og skilningur 19942000, endur
skoð  andi 20042006, umhverfismál 20022006

Embætti á vegum SI/Í: Umhverfismál 20022008, verkefnastjóri 2011 
 2013

Aðstoðarverkefnastjóri
Anna Þóra Böðvarsdóttir
Grunnskólakennari
Soroptimisti frá árinu 1991 í Soroptimistaklúbbi 
Snæfellsness
Embætti í klúbbi: Hefur gegnt flestum embætum 
innan klúbbsins, nema embætti formanns.
Embætti á vegum SI/Í: Aðstoðar verkefnastjóri 
20112013

Upplýsingafulltrúi
Sigríður Ágústsdóttir
Leirkerasmiður
Soroptimisti frá árinu 1992  í Soroptimistaklúbbi 
Hafnarfjarðar og Garðabæjar, í Akureyrarklúbbi frá 
2000. 
Embætti í klúbbi: Formaður, meðstjórnandi, vara
fulltrúi, fulltrúi, í ýmsum nefndum og verkefnastjóri 
alþj. vináttu og skilnings.

Embætti á vegum SI/Í: Varasendifulltrúi, sendifulltrúi, umsjónarmaður 
nafnalista, upplýsingafulltrúi. 

Umsjón með nafnalista/félagatali
Helga Óladóttir
Gagnagrunnssérfræðingur
Soroptimisti frá árinu 2006 í Soroptimistaklúbbi 
Reykjavíkur 
Embætti í klúbbi: Meðstjórnandi 2007´09, mót
tökunefnd og styrktarsjóður til vara 2008´10, 
verkefn astjóri  heilbrigðismál 2009´11, starfs
greina nefnd og styrktarsjóður til vara 2012´14.

Embætti á vegum SI/Í: Umsjónarmaður nafnalista í tvö kjörtímabil, 
2009´11 og 2011´13. 

Sendifulltrúi
Guðrún Erla Björgvinsdóttir
Aðstoðarskólastjóri
Stofnfélagi í Suðurnesjaklúbbi 1979, klúbbfélagi í 
Bakkaog Seljaklúbbi 1994
Embætti í klúbbi: Formaður og ritari í Suður nesja
klúbbi og í Bakka og Seljaklúbbi. Fulltrúi, vara full
trúi, verkefnastjóri ásamt fleiri verkefnum í báðum 
klúbbum..

Embætti á vegum SI/Í: Útbreiðslunefnd 2001 – 2007, forseti Lands
sambandsins 20082010, tengiliður við landssambandið í  Litháen 
20102012, varasendifulltrúi 2011 – 2013, í gerðadómi 20102016
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Fastanefndir

Önnur embætti

Tilnefningar forseta

Laga og reglugerðanefnd
Guðrún Helga Brynleifsdóttir
Hæstaréttarlögmaður
Soroptimisti frá árinu 2002 í Soroptimistaklúbbi 
Seltjarnarness.
Embætti í klúbbi: Formaður 20092011, vara for
maður 20072009. Í starfsgreinanefnd frá 2011.
Embætti á vegum SI/Í: Í laganefnd frá 2011.

Skoðun reikninga
Sigríður Svavarsdóttir
Framhaldsskólakennari
Soroptimisti frá árinu 1998 í Soroptimistaklúbbi 
Skagafjarðar.
Embætti í klúbbi: Formaður, ritari, gjaldkeri og 
ýmsar nefndir.
Embætti á vegum SI/Í: Formaður útbreiðslunefndar 
og fjárhagsnefnd.

Útbreiðslunefnd
Margrét Eyfells
Þjónustufulltrúi
Soroptimisti frá árinu 1983 í Soroptimistaklúbbi 
Akureyrar.
Embætti í klúbbi: Formaður tvisvar sinnum, ritari, 
meðstjórnandi, fulltrúi og í ýmsum nefndum.
Embætti á vegum SI/Í: Í útbreiðslunefnd 1997 til 
2001.

Útbreiðslunefnd
Ragnheiður Stefánsdóttir
Grunn og framhaldsskólakennari
Soroptimisti frá árinu 1982. Stofnfélagi í 
Soroptimistaklúbbi Akureyrar. 
Embætti í klúbbi: Formaður, ritari, fulltrúi, 
varafulltrúi, verkefnastjóri, starfsgreinanefnd og 
fjáröflunarnefnd.
Embætti á vegum SI/Í: 20022006 verkefnastjóri 

Alþjóðlegrar vináttu og skilnings. 20062008 varasendifulltrúi. 2008
2010 sendifulltrúi.

Laga og reglugerðanefnd
Margrét Kjartansdóttir
Lögfræðingur
Soroptimisti frá 02. 2008 í Kópavogsklúbbi.
Embætti í klúbbi: Fulltrúi 20122014, skoðunar
mað ur reikninga 20082014.

Fjárhagsnefnd 
Ása Helgadóttir
Fjárnmálastjóri 
Klúbbfélagi frá 2004 í Soroptimistaklúbbi 
Akraness. 
Embætti í klúbbi: Varaformaður, gjaldkeri, með
stjórn andi, vara fulltrúi, skemmtinefnd, verk efna
stjóri/efnahags og félagleg þróun, fjárhagsnefnd.
Embætti á vegum SI/Í: Fjárhagsnefnd 2011 – 2013.

umsjón með Hamraborg
Gunndís Gunnarsdóttir
Soroptimisti frá 2006 í Kópavogsklúbbi.
Embætti í klúbbi: Verkefnastjóri mennta og 
menningar 2007  2011, meðstjórnandi 2011  
2013

Starfsgreinanefnd
Ásgerður Kjartansdóttir
Soroptimistaklúbbi Reykjavíkur klúbbsystir frá 
1998.
Embætti í klúbbi: Formaður, ritari, fulltrúi, verkefna
stjóri og í starfsgreinanefnd.
Embætti á vegum SI/Í: Á meðal embætta eru em
bætti forseta 20062008, verkefnastjóri mennta
mála, seta í laganefnd og gerðardómi, nefnd um 

starfsgreinalykil og ýmsum vinnuhópum á vegum lands sam bands
ins. Er varasendifulltrúi 20122014.

Fjárhagsnefnd 
Sigrún Sigurðardóttir
Framkvæmdastjóri
Soroptimisti frá árinu 2001 í Soroptimistaklúbbi 
Reykjavíkur.
Embætti í klúbbi: Verkefnastjóri alþjóðleg vinátta 
og skilningur, Varafulltrúi 20102012, Tengiliður 
við vinaklúbba 20102014.
Embætti á vegum SI/Í: Fjárhagsnefnd 20112013.

Sjóðanefnd
Vilborg Lilja Stefánsdóttir
Deildarstjóri í grunnskóla
Gekk í Soroptimistklúbb Snæfellsnes í október 
2001.
Embætti í klúbbi: Formaður 20082010, skemmti
nefnd, starfsgreinanefnd.
Embætti á vegum SI/Í: Sjóðanefnd SÍ 20112013.

Starfsgreinanefnd
Helga Óladóttir
Gagnagrunnssérfræðingur
Soroptimisti frá árinu 2006 í Soroptimistaklúbbi 
Reykjavíkur 
Embætti í klúbbi: Meðstjórnandi 2007´09, mót
tökunefnd og styrktarsjóður til vara 2008´10, 
verkefn astjóri  heilbrigðismál 2009´11, starfs
greina nefnd og styrktarsjóður til vara 2012´14.

Embætti á vegum SI/Í: Umsjónarmaður nafnalista í tvö kjörtímabil, 
2009´11 og 2011´13. 
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Undirrituð kynntist Svandísi I. Sverrisdóttur lítillega þegar 
við sát um við sama borð í hátíðar kvöld verðinum á 
haustfundi okkar á Sel fossi síðastliðið haust en hún er 
stofn félagi í Soroptimistaklúbbi Húsa víkur og nágrennis. 
Svandís er húsa smiður á Húsavík sem er svo sannarlega 
óvenjuleg starfsgrein þegar kona á í hlut. Í mörg ár starfaði 
undirrituð við Fjöl brauta skólann í Breiðholti en þar hafa frá 
upphafi aðeins átta konur lokið burtfarar prófi í húsasmíði og 
er Svandís ein þeirra. Hóf hún nám við skólann 18 ára gömul 
haustið 1976.
 Svandís er í sambúð með húsasmiði sem hún segir vera 
algjöra tilviljun. „ Ég kom til Húsavíkur fyrir 30 árum síðan, 
hafði fengið vinnu hér hjá trésmíðaverkstæði. Krækti mér svo 
í þennan þingeyska húsasmið og hef verið hér síðan,“ segir 
Svandís en þau eiga tvö uppkomin börn, pilt og stúlku og 
eitt barnabarn, tveggja ára hnátu.
 Þegar Svandís var u.þ.b. tveggja ára gömul var hún send 
tímabundið í fóstur til móðurafa síns og afasystur. „Foreldrum 
mínum samdi ekki eins og hendir stundum og ég endaði hjá 
móður minni sem hafði ekki tök á að annast mig á þeim ár
um. Lífsbaráttan var erfið einstæðri móður svo ég ílengdist 
hjá þeim gömlu,“ segir Svandís sem ólst upp við gamlar venj
ur og viðhorf þar sem ríkt var í fólki að vera vinnusamt, 
nægju samt og heiðarlegt. „Við fluttum fljótlega út í Papey 
sem var ættaróðal þeirra gömlu. Í skóla þurfti ég að fara svo 
næsti kostur var Djúpivogur þar sem ég gekk í barnaskóla. 
Síðan var það Alþýðuskólinn á Eiðum, heimavist eins og var 
svo algengt á þeim árum,“ segir Svandís. 
 Aðspurð segir hún það langt í frá að smíðar hafi verið 
draum ur hennar frá unga aldri. „Í frítímum mínum var ég sí
snudd andi út í náttúrunni, las mér til óbóta og teiknaði út í 
eitt. Þegar ég hafði lokið skyldunni og indælis áhyggjulausum 
tíma í Húsmæðraskólanum í Reykjavík fannst mér ekki fýsi
leg ur kostur að grotna niður í fámenninu á Djúpavogi svo það 
lá beint við að læra eitthvað og þá var það arkitektúr sem ég 
var með í huga,“ segir Svandís. Hún sótti um tréiðn og listir til 
vara í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti sem þá var í mótun. 
Auðvitað var hún sett á listabraut en fékk sig færða á tréiðna
brautina eins og hún ætlaði sér og lauk burtfararprófi í húsa
smíði vorið 1979 og stúdentsprófi vorið 1980. Fjölbrautakerfið 
var þá nýtt af nálinni og bauð upp á marga valkosti. Svandís 
áleit að þetta væri góð byrjun fyrir nám í arkitektúr. En hvað 
svo? „Ekkert meir. Ég er smiður enn í dag og hef unnið við það 
í rúmlega 30 ár. Hugmyndin var að fá innsýn í störf iðn að
armanna og fara svo í framhaldsnám. Kannski vantaði mig 
bara kjarkinn til að flytja til útlanda og svo leið tíminn,“ segir 

Húsasmiður og húsfreyja  
á Húsavík

Svandís og bætir við 
að á þess um tíma 
hafi fáar konur sótt 
í hefð bund inn 
karlastörf. Fyrir 

utan hana hafi ein full orðin 
kona verið að læra rafvirkjun í FB. Svandís segist hafa notið 

sín ágætlega meðal strákanna. „Þeir voru ósköp góðir við mig 
þess ar elskur og það voru kennararnir líka. Þeir kennarar sem 
höfðu með mig að gera voru bæði færir í sínu fagi og ein stak
lega góðir karlar. Ég held nánast að ég hafi verið í uppáhaldi,“ 
segir Svandís. Því má við bæta að skv. upplýsingum undir rit
aðrar þá var Svandís ofboðslega dug leg, samviskusöm og já
kvæð í skólanum. Hún rak víst strákana út í smíðar þótt það 
væri kalt eða rigning, alin sjálf upp í sveit og kallaði ekki allt 
ömmu sína!
 Í dag hefur Svandís unnið hjá sama fyrirtækinu í ein 15 ár 
við hin ýmsu verkefni. „Það fer nú oft þannig að maður sér
hæfist í einhverju sérstöku. Ég hef verið þeirrar gæfu aðnjót
andi að fá tækifæri til að vinna að endurbyggingu gamalla 
húsa auk þess að sinna alls konar viðhaldsvinnu og endur
bótum. Þannig verkefni halda í mig. Að sjá gömul hús rétta 
úr sér og fá hlutverk er alltaf ánægjulegt“, segir Svandís. Hún 
seg ist ekki vera eina „smiðjan“ á svæðinu. Fyrir nokkrum ár
um hafi ung kona hafið þar nám í húsasmíði og í dag sé hún 
á fullu við smíðar. „Ég sé sjálfa mig í henni, búraleg og veður
barin og gefur ekkert eftir,“ segir Svandís.
 Aðspurð segir hún að húsasmíðin sé ekki endilega það 
starf sem heilli hana mest en það sé hægðarleikur að gleyma 
sér í góðu verki. „Ég hvet hvorki né let ungar stúlkur til að 
læra húsasmíði. Það er svo persónubundið hvað hentar 
hverj um einstaklingi. Kona sem velur sér hefðbundið karla
starf, og þau eru svo sannarlega enn til, þarf að hafa trú á 
sjálfs sín ágæti. Mín reynsla hefur verið sú að karlmenn 
standa saman ef á reynir og það myndast auðveldlega gjá á 
milli kynja. Einfaldasta lausnin er að fljóta með. Það virðist 
alltaf koma jafn mikið á óvart að kona vinni við smíðar og í 
gegnum tíðina hefur maður fylgst með mörgum karlinum 
göslast framhjá manni í leit að „smið“. Þeir koma svo gjarnan 
og spyrja: „Er enginn að vinna hérna!“ eða spyrja svo: „Getur 
þú hjálpað mér?“ Ég tók þetta nærri mér fyrstu árin en nú 
glottir maður bara í kampinn og lætur þá heyra það! Konur 
eru hins vegar enn við sama heygarðshornið og segja gjarn
an: „Já, ertu smiður – en sniðugt“. Þetta hefur ekki svo mikið 
breyst í gegnum árin,“ segir Svandís. Að loknum vinnudegi er 
hún að eigin sögn við þessi eilífðar heimilsstörf. Hún situr líka 
við hannyrðir, les og stundar líkamsrækt á fullu. „Mín aðal
íþrótt hefur verið badminton í gegnum tíðina en nú gamlast 
skrokkurinn og ég hef hellt mér út í göngur í staðinn. Nátt
úru skoðun í fjölbreyttu umhverfi með bakpokann er mitt 
yndi,“ segir húsasmiðurinn og kjarnakonan Svandís I. Sverris
dóttir.

Kristín Arnalds
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nemendum heim eftir dvölina á Búð
um. Við erum sannfærðar um að veður
guðirnir eru mjög hlynntir verkefninu, 
þeir hafa séð um að hafa sæmilegt, 
jafn vel mjög gott veður á Búðum þá 
daga sem við höfum valið til verk
efnisins.  

Við lítum á Búðaverkefnið sem lang
tíma verkefni í stöðugri þróun. Auk 
þeirra þriggja samstarfsaðila sem ég 
nefndi í upp hafi, þá hafa Hótel Búðir 
bæst í hópinn. Búðaverkefnið tilheyrir 
nú námskrá 8. bekkjar í átthagafræði 
sem er nýlegt námsefni í grunn skól an
um. Megintilgangur verkefnisins árið 
2012 er þríþættur. Að hreinsa strand
lengjuna í friðlandinu á Búðum, fræða 
nemendur 8. bekkjar um náttúru og 
menn ing arminjar á svæðinu, þ.m.t. 
ósýni lega landslagið, munn mæla sögur 
o.fl. og vekja áhuga þeirra á náttúru
vernd. Áhersla er lögð á konur í sögu 
Snæfellsness og gera þær þann ig sýni
legri fyrir ungu kynslóðinni. Sögurnar 
eru með sér stakri kvennaáherslu, enda 
löngu þekkt hversu mikil áhrif fyrir

Það má með sanni segja að við Sor
opti mistasystur látum til okkar taka í 
samfélögum okkar vítt og breytt um 
landið og víða um lönd. Viðfangsefnin 
eru margvísleg og áherslurnar fjöl
breyttar. 

Vorið 2009 hóf klúbburinn okkar sam
starf við Grunnskóla Snæfellsbæjar, 
Þjóð garðinn Snæfellsjökul og Sjávar
rann sókn ar setrið Vör um verkefni sem 
við köllum „Búðaverkefnið“. Kveikjan 
að verkefninu var áhersla Soroptimista 
á vatns verkefni. 

Á Búðum á Snæfellsnesi var áður fjöl
menn byggð (um 100 manns árið 
1703), bæði þurrabúðir, grasbýli og 
marg vísleg atvinnustarfsemi í gegnum 
ald irnar. Margar menningarminjar 
vitna um gamla tíð, t.d. stór brunnur 
þar sem vatn varð salt í flóði. Í verk
efninu felst að bjóða nemendum 8. 

bekkjar grunnskólans í ferð að 
Búðum á vordögum. Systur 
leggja til bíla til þess að koma 
nemendum á milli skóla og 
Búða, Ragnhildur Sigurðar
dótt ir umhverfisfræðingur 
(klúbb systir) sér um að fræða 
nem endur um sögu Búða, 
náttúruperlur, gróðurfar og 
umhverfið ásamt því að segja 
þeim sögur úr fortíðinni. 
AxlarBjörn hefur jafnan átt 
stóran sess í sögunum og 
vekur hann óskipta athygli 
nemenda enda einn mesti 

glæpamaður Íslands og líklega fyrsti 
ferðaþjónustubóndinn á Íslandi. Systur 
sáu í upphafi um að útbúa nesti fyrir 
allan hópinn, baka pizzusnúða og 
muffins sem nemendur nutu vel. Fjórir 
árgangar hafa tekið þátt í verkefninu 
og alltaf höf um við skilað ánægðum 

Frá Soroptimistaklúbbi Snæfellsness

Um Búðir
Búðir geyma mikilvægan kafla úr atvinnusögu Íslands. Í Eyrbyggju er talað um Hraunhafnarós (Búðaós) 
sem verslunarhöfn strax á fyrstu öldum Íslandsbyggðar. 
 Allnokkurn spöl út með hraunjaðrinum, um þrjá kílómetra frá hótelinu, eru Frambúðir. Þaðan mun 
hafa verið útræði allt frá landnámsöld og áttu margar jarðir þar uppsátur fram eftir öldum. Þar voru hinar 
upphaflegu Búðir og nafnið er dregið af verbúðunum sem þar voru. Þar má enn sjá rústir verbúðanna auk 
fiskreita og grjótgarða, lýsis- og lifrargryfja og verslunarhúsa Brimakaupmanna. Verslunarhúsin voru 
seinna flutt austur fyrir ósinn og þar stóð verslunin um 130 ára skeið. Aðfaranótt 9. janúar 1799 gerði eitt 
hið ofsafengnasta veður sem sögur fara af. Hélst í hendur við rokið stórrigning, þrumur og eldingar, hafrót 
og sjávargangur. Í Staðarsveit gekk sjórinn 1500 faðma upp fyrir stórstraumsfjöru og tók nærri af 
Búðakaupstað. Aldamótaárið 1800 var verslunin því aftur flutt vestur fyrir ósinn. 
 Samkvæmt manntali 1703 hafa kringum 100 manns verið til heimilis á Búðum og um langt skeið 
stóðu Búðir í nánu og beinu sambandi við afkomu fjölmennra sveita. Frá Hvítá í Borgarfirði og vestan frá 
Öndverðarnesi sótti fólk verslun að Búðum.

Kirkjan á Búðum.

Ragnhildur með hópinn við Frambúðir.
Netadræsur og önnur veiðarfæri fundust í 
fjörunni þetta árið
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að hreinsa til. Netadræsur, rekaviður, 
hvalshræ og annað sem ekki er hægt 
eða óæskilegt að fjarlægja gaf tilefni til 
líflegra umræðna. Verkefninu lauk með 
skýrslugerð. Hótel Búðir bauð öllum 
hópnum í súpu og brauð þar sem þjón
að var til borðs. Það var ánægður hópur 
sem hélt heim á leið eftir vel heppnaða 
samveru að Búðum.
 Eins og áður sagði er Búðaverkefnið í 
stöðugri þróun og ýmsu fróðleik hægt 
er að bæta við það. Verkefnið er að 
miklu leyti háð veðurfari og því að 
nógu margar systur hafi tækifæri til 

þess að taka þátt og leggja til bíla. Hún 
Ragn hildur okkar er þó lykillinn að 
þessu öllu saman, það fer engin úr okk
ar hópi í hennar spor varðandi frásagnir 
og fræðslu um svæðið. Ég hef verið svo 
lánsöm að geta tekið þátt frá upphafi 
og mér finnst ég heyra og læra eitthvað 
nýtt um náttúruperluna Búðir og ná
grenni hennar í hvert skipti og sam
veran með nemendum er frábær.

Vilborg Lilja Stefánsdóttir

myndir geta haft og í ljósi þess að það 
hallar á konur í hefðbundinni sögu
skoð un. Með þessu móti fellur verk
efnið nú að þeim megintilgangi Al
þjóða sambands Soroptimista að vinna 
að mannréttindum og bættri stöðu 
kvenna. 

Eftirfarandi er skýrsla um Búða verk-
efni 8. bekkjar s.l. vor:
 Systur sóttu alla nemendur og um
sjónarkennara 8. bekkjar Grunnskólans 
í Snæfellsbæ að morgni dags 23. maí 
2012 og voru mættar við kirkjuna á 
Búðum kl. 10:00. Gengið var með allan 
hópinn, 24 nemendur, að Frambúðum 
sem er meðal annars verslunarstaður 
frá landnámsöld í Búðafriðlandi og á 
leið inni var náttúrutúlkun. Einn nem
andi gat ekki farið í gönguferðina 

þannig að viðkomandi fékk spjall og 
sögur við kirkjuna á meðan. Sæmundur 
Kristjánsson, leiðsögumaður Þjóð
garðs ins sagði nemendum frá konum í 
sjó sókn undir Jökli fyrr á öldum og til 
dagsins í dag, en þær voru fleiri en 
margur heldur. Á Frambúðum var nem
endum skipt niður í fimm hópa, með 
einni systur í hverjum hópi og fékk hver 
hópur ákveðið svæði til að hreinsa. 
Fyrsti hópurinn varð eftir á Frambúðum 
og tíndi þar í kring, tveir hópar tóku 
strand lengjuna að Búðum og síðasti 
hópurinn svæðið í kringum kirkjuna og 
að hótelinu. Þetta var því menningar
söguleg ruslatínsla. Um kl. 11.15 söfn
uð umst við saman við kirkjuna,  skoð
uðum það rusl sem tínt hafði verið, 
tókum myndir og ræddum um það 
hvaðan ruslið kemur og hvernig sé best 

Ragnhildur ásamt Björk dóttur sinni. Hún var 
eina systurdóttirin (þ.e. dóttir klúbbsystur) í 
hópnum að þessu sinni.

Hópurinn tók hraustlega til matar síns á Hótel 
Búðum. 

Árgangur 1998 í Grunnskóla Snæfellsbæjar ásamt umsjónarkennara (Svandís Jóna Sigurðardóttir), 
Sæmundi Kristjánssyni og systrunum Sigríði Margréti, Þóru Kristínu, Ragnhildi og Lilju (talið f.h.)

Búðaferð með 8. bekk 2010 (árgnagur 1996). 
Systur sem fóru með  hópnum ásamt þremur 
systradætrum serm eru í þessu árgangi. Aftari 
röð f.v.: Júníana, Sigríður Margrét, Ragnhildur, 
Anna Þóra, Erla Björk, Lilja og Guðbjörg. Fremri 
röð f.v. Rakel, Thelma og Tinna
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augnkontakt við hana, lagði hönd á öxl 
Ollu og sagði ábúð ar fullt „Sæl 
Olla mín, Ég heiti Sibba og er 
konan hans Denna. Mikið er 
gaman að rekast á þig hér í 
Staðarskála.“
 Sibba brosti sínu fegursta, var 
mjög stolt yfir sér og frammistöðu 
sinni, en brosið var fljótt að 
hverfa og breytast í skelfingu, 
eða eitt hvað allt annað þegar 
gamla kon an leit til baka á hana 
og svaraði ;
 „Já komdu sæl væna mín, Ég 
heiti Sigrún. Þekki ég þig?“
 Við systur skemmtum okkur 
konunglega yfir þessum mistök
um Sibbu og hlógum vel og 

lengi. Svo mikið að aðrir ferða langar 
voru farnir að stara á okk ur. Ég  held 
líka að „Olla gamla“ hafi haft gaman af 
þessari ljúfu konu sem heilsaði henni 
svona fallega…
 Það sem eftir lifði ferðarinnar var 
„Olla gamla“ með okkur í anda. Alls 
staðar þóttumst við sjá henni bregða 
fyrir og ef mig misminnir ekki þá held 
ég að Sibba hafi búið um hana í her
berginu sínu á Reykjum.
 Þetta var nú sagan af því hvernig 
okkur datt í hug að nefna hænsn
fuglana okkar Ollu og Denna því að 
upp frá þessari ferð varð Olla nokkurs 
konar verndari okkar Suðurlands
systra…

Fanney Björg Karlsdóttir
Soroptimistaklúbbi Suðurlands

Í síðasta tölublaði Fregna sagði ég 
ykkur frá bústofni okkar Suður lands
systra og hvernig hann er tilkominn. Ég 
lofaði því hálfpartinn líka að ég myndi 
segja ykkur frá því seinna hvernig 
nöfnin á fiðurfénaðinum er tilkomin og 
nú ætla ég sem sagt að efna loforðið J

Við systur stóðum ferðbúnar á planinu 
fyrir framan Hótel Selfoss. Eftir vænt
ingin var mikil, þar sem við ætluðum að 
leggja land undir fót og var ferðinni 
heitið á haustþing Soroptimista sem 
haldið var á Reykjum í Hrútafirði þetta 
haust. 
 Ein af systrunum hafði fengið skólabíl 
sveitafélagsins að láni. Bíllinn 
hafði, að hennar sögn, verið 
negld ur í bak og fyrir þá um 
morg uninn og með það lögðum 
við af stað, gal vaskar með bros á 
vör og nokkra hjartastyrkjandi 
dropa í poka.
 Ferðin gekk greiðlega, mikið 
fjör var í bílnum og ég er ekki í 
nokkrum vafa um það að hávað
inn hafi nokkrum sinnum farið yfir 
hættumörk.J Bílstjórinn hélt sig á 
mottunni og virti í hvívetna allar 
hraða takmarkanir. Oft heyrðist 
kallað: „HA!! „ úr bílstjórasætinu, því 
að sjálfsögðu vildi hún líka taka 
þátt í umræðunum en þegar mað
ur situr fremst og þarf að einbeita sér 
að akstrinum verður ekki hjá því komist 
að maður missir oft af krassandi sögum 
sem sagðar eru aftast í „skólabílnum“

 Loks komum við í Staðarskála, við 
höfðum lent í óteljandi ævintýrum á 
leið inni. Gleymt einni systurinni í 
Mos fellsbæ, týnt seðlaveski í 
Borgarnesi og svona mætti lengi 
telja. En í Staðarskála var ákveðið að 
stoppa og fá sér „einn sveittann“  og 
þar sem við sátum innan um aðra 
ferðalanga og biðum eftir ham
borgaranum margumtalaða fórum 
við að líta í kringum okkur og skoða 
aðra ferðalanga. 
 Einni í hópnum, Sibbu, varð star
sýnt á eldri konu sem sat ásamt 
ungri konu við nærliggjandi borð 
og gæddi sér á ís í brauðformi. 

 „Svei mér þá ef þetta er ekki hún Olla 
gamla“ hugsaði Sibba með sér. 
 Hún hnippti í sessunaut sinn, benti í 
átt að gömlu konunni og spurði 

 „Er þetta ekki hún Olla 
gamla?„
  Sessunauturinn rýndi á þá 
gömlu og fullyrti að svo væri, 
sú gamla væri  meira að segja í 
sínu fínasta pússi, „Borgar nes
bux unum“ góðu, og eitthvað 
hafði hún flikk að upp á hár
greiðs luna líka, því hún leit svo 
skrambi vel út. 
 Sibba þurfti ekki frekari stað
festingu. Hún stóð upp og gekk 
ákveðnum skrefum í átt að 
gömlu konunni, beygði sig í 
hnjánum þannig að hún náði 

 „Olla og Denni“

Hressar systur á Reykjum í Hrútafirði

Greinarhöfundur í essinu sínu

Suðurlandssystur leggja af stað á haustþing á Reykjum í 
Hrútafirði í nóv 2011
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Skýrsla forseta Soroptimistasambands Íslands
fyrir starfsárið 2011-2012

Tölulegar upplýsingar:
Fjöldi systra 01.10.2011 var 580, nýjar á 
árinu voru 27 auk 18 stofnfélaga í 
klúbbn um Við Húnaflóa. Á árinu létust 
eða hættu 24, þannig fjölgaði íslensk
um Soroptimistum um 21 systur á 
árinu.
 Fjöldi klúbba eru 18 í lok starfsársins, 
en 1 nýr klúbbur var stofnaður á árinu.
 Klúbbfundir voru 180 og stjórn ar
fund ir voru 129, vinnustaðafundir voru 
13 og 27 aðrir fundir.
 Fundarsókn klúbbfunda var frá 64% 
upp í 87%. 5 klúbbar eru með mætingu 
yfir 80%, en það eru Austurland, Húsa
vík og nágrenni, Hafnarfjörður og 
Garða bær, Bakkar og Sel og Sel tjarn
arnes. 8 klúbbar voru með fundarsókn 
7579% og í 5 klúbbum var fundarsókn 
undir 75%, þar af 3 með fundarsókn 
undir 70%.
 Fundarsókn klúbbfunda var að meðal-
tali 77%, sem er sama meðaltal og árið 
áður.

Starfsemi klúbba
Verkefni klúbba, sem tilgreind eru í 
skýrsl um formanna, eru 98 sem eru 
nokkr um fleiri en árið áður. 
 Klúbbarnir taka virkan þátt í nær
sam félagi sínu og styðja við verkefni í 
sinni heimabyggð. Þessi stuðningur og 
styrkir eru margbreytilegir. Má þar 
nefna styrki til efnalítilla fjölskyldna 
fyrir jólin, jólagjafir til barna, jólaaðstoð 
í samvinnu við Rauða Kross Íslands. 
Einn ig eru veittir styrkir og bókagjafir 
til afburðanemenda í grunn og fram
halds skólum. Veittir voru styrkir til 
handaágræðslu. Styrkir voru veittir til 
ýmissa samtaka og stofnana sem 
hjúkra og hlúa að; má þar nefna sam
býli, einstakar deildir á sjúkrahúsum, 
endurhæfingarstöðvar, hvíldardeildir, 
heimili aldraðra, líknardeildir, Ljósið, 
styrktarfélagið Líf, Aflið Akureyri og 
Líknarfélagið Bergmál. Eitt verkefni 
sem unnið var á árinu fellur mjög vel að 
markmiðum Soroptimista „Education 
to lead“ er verkefni sem unnið var með 
um 60 ungum stúlkum í þremur fram
haldsskólum í Hafnarfirði og Garðabæ. 
Þar var unnið út frá því markmiði að 

byggja þessar ungu stúlkur upp og 
auka sjálfstraust þeirra þannig að þær 
gætu staðið á eigin fótum. Stjórn Land
sambandsins mælti með þessu verkefni 
til viðurkenningar Evrópusambandsins 
sem besta verkefni soroptimistaklúbbs 
í flokknum „Educate to lead“, en SIE 
veit ir árlega viðurkenningar í öllum 10 
flokk um verkefnakjarna SI. Það ræðst 
svo á Evrópuþinginu í Berlín sumarið 
2013 hvaða land/klúbbur telst hafa 
sinnt þessu markmiði með verkefni 
sem telst til fyrirmyndar og hlýtur þessa 
eftirsóttu viðurkenningu Evrópusam
bands ins.
 Langtímaverkefni sem systur vinna 
að eru m.a. bókaútburður til aldraðra 
ásamt jólakökubakstri sem dreift er 
með síðast útburði fyrir jólin, sölu á 
Kær leikskúlunni og andvirði notað til 
að styrkja fatlaða afreksíþróttakonu og 
styrkur til starfsbrautar. Systur aðstoða 
börn með heimanám á bókasafni 
hverfis ins, fermingarbörnum hjálpað í 
ferm ingakyrtla á fermingardaginn, um
hverfi sverkefni unnið í samvinnu við 
grunn skólann í samfélaginu. Stuðn ing
ur veittur við rekstur Krísu víkur heimilis
ins og vistmönnum færðar flíspeysur í 
jólagjöf fyrir jólin. 
  Nokkur verkefni erlendis eru styrkt af 
klúbbum, er þar helst að nefna styrki 
vegna barna á Indlandi, jólagjafir til 
barna á Grænlandi, SOSbarnaþorp og 
stúlkur í Guetamala. Flestir klúbbar 
studdu 10. des. verkefnið „Birthing in 
the Pacific” (Menntun og fræðsla til 
ljós mæðra og grunnbúnaður til fæð
ingar hjálpar á Papúa Nýju Gineu). 
 Fjáröflun klúbba skilaði 14,3 millj. kr. 
fjármagn sem varið var til styrkja nam 
tæplega 11,1 millj. kr. Þá er ótalið 
vinnu framlag systra, sem ekki skyldi 
van meta. Klúbbarnir afla fjárins með 
margbreytilegum hætti; má þar nefna 
sölu á ýmsum varningi og handverki 
systra, hvalaskoðunarferðir, happ
drætti, móttöku á erlendum soropti
mista systrum, vinkvennakvöld, sölu á 
Kærleikskúlunni, útburður á bókum, 
tölu sölu, golfmót og nýting hluta 
félags gjalda.

Vinaklúbbar
Flestir klúbbar eru með nokkra vina
klúbba og eru tengsl við þá oftar en 
ekki frekar lítil, helst eru sendar jóla
kveðjur á milli klúbba. Þó eru í nokkrum 
klúbbum einhver meiri tengsl og má 
þau oft rekja til persónulegra tengsla 
milli aðila í klúbbunum. Vinaklúbbar 
eru 53.

Afmæli klúbba
Á starfsárinu varð Soroptimistaklúbbur 
Snæfellsness 20 ára, Soroptimista
klúbb ur Akureyrar og Hólar og Fell 30 
ára og Soroptimistaklúbbar Mosfells
sveit ar og Seltjarnarness urðu 35 ára.

Starfsemi SIÍ
Stjórn Landsambandsins hélt 7 stjórn
ar fundi á árinu og voru þeir haldnir í 
Hamraborg 10 að einum undanskildum, 
sem haldinn var að Skarði í Langadal.

Landsambandsfundurinn var haldinn 
28. apríl 2012, í umsjón Mosfells sveitar
klúbbs. Á fundinn mættu um 190 kon
ur. Á fundinum var samþykktur nýr 
starfs greinalykill. Ella Kolbrún Kristins
dóttir í Soroptimistaklúbbi Hafnar fjarð
ar og Garðabæjar, dósent í sjúkraþjálfun 
flutti fræðsluerindi, sem hún nefndi „Að 
standa á eigin fótum“. Um kvöldið sáu 
systur í Mosfellssveitarklúbbi um vel 
heppnaða kvölddagskrá.

Norrænir vinadagar voru haldnir 15. 
– 17. júní í Luleå í NorðurSvíþjóð. 
Fund inn sátu, af Íslands hálfu, Ingunn 
Ásdís Sigurðardóttur forseti, Mjöll 
Flosa dóttir verðandi forseti, Margrét 
Arnórs dóttir 2. varaforseti og Kristín 
Einarsdóttir fyrrverandi forseti. 

Sendifulltrúafundur SIE var haldin 14. 
 15. júlí í Budapest í Ungverjalandi. Frá 
Íslandi sátu fundinn Sigríður Þórarins
dóttir og Margrét Helgadóttir sendi full
trúar, Laufey Baldursdóttir vara sendi
fulltrúi og Ingunn Ásdís Sigurðardóttir 
forseti. 
 Fundinn sat einnig Hafdís Karlsdóttir 
fjármálastjóri SIE. Sendifulltrúar frá 27 
landssamböndum og stökum klúbbum 
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Þessi orð eru ein af hvatningarorðum soroptimista og 
Jóhanna lifði svo sannarlega með þau að leiðar ljósi. 
Hún var sannur vinur og mannasættir. Jóhanna var 
ósérhlífinn félagsmaður og hvatti aðra til dáða á 
jákvæðan hátt sem kom sér vel þegar eitthvað stóð til 
hjá okkur Keflavíkursystrum.
 Hún var sannur soroptimisti sem hafði bjartsýnina að 
leiðarljósi í öllum sínum störfum fyrir klúbbinn. 
Jóhanna tók af heilum hug þátt í öllu okkar starfi. 
 Margs er að minnast hvort sem við vorum að safna 
peningum til góðgerðarmála eða njóta samveru á 

annan hátt. Jóhanna hafði mikinn áhuga á að bæta 
stöðu kvenna bæði hér heima og erlendis en það er eitt 
af markmiðum okkar hreyfingar. 
 Minnisstæðar eru tískusýningar þar sem við sýndum 
meðal annars pelsa sem Jóhanna útvegaði enda hæg 
heimatökin hjá henni. Einnig koma upp í hugann 
árlegar ferðir til að huga að trjárækt okkar við 
Reykjanesbrautina þar sem við tökum með okkur 
áburð og kaffibrúsa og sitjum og spjöllum eftir að hafa 
hlúð að gróðri í Bjartsýnislundi og Systrabrekkum .
 Það var alltaf stutt í brosið og grínið hjá Jóhönnu. 
Notalegt var að heimsækja hana hvort sem það var í 
Miðtúninu eða á Nesvöllum. 
 Við í Soroptimistaklúbbnum í Keflavík söknum 
vinkonu eftir áratuga samfylgd og eigum góðar 
minningar um elskulega systur.
 Við sendum fjölskyldu Jóhönnu innilegar sam úð ar
kveðjur.

Í dagsins önnum dreymdi mig
þinn djúpa frið, og svo varð nótt
Ég sagði í hljóði sofðu rótt,
þeim svefni engin rænir þig.
  Steinn Steinar

F.h. Soroptimistaklúbbs Keflavíkur 
Guðrún Jónsdóttir

Jóhanna Kristinsdóttir. 
Fædd 11. október 1929, 

látin 21. janúar 2013

„ Sýnum drenglyndi og 
verum einlægar í vináttu“

voru mættir á fundinn, með samtals 51 
atkvæði. Auk þess sátu fundinn ýmsir 
embættismenn samtakanna og gestir, 
samtals 170 konur.

Skólastyrkur SIE: Áróra Helgadóttir 
hlaut styrk að fjárhæð 8.500 evrur. 
Reykja víkurklúbbur studdi umsókn 
hennar

Haustfundur og stofnhátíð Soropti-
mista klúbbsins Við Húnaflóa var 
hald  inn 5. nóvember, að Reykjum í 
Hrúta firði og á Hvammstanga. Á þessa 
viðburði mættu um 150 systur, sem er 
nokkru fleiri systur en áður hafa mætt á 
haustfundi, en gera má ráð fyrir að fleiri 
hafi valið að koma þar sem einnig var 
verið að stofna nýjan klúbb. Ulla Mad
sen, verðandi forseti Evrópu sam bands, 
20132015, færði nýju systrunum Við 
Húna flóa stofnskrána. Nijole Netiks

iene, forseti Soroptimistasambands 
Lithá en, sem er í “Twinning” samstarfi 
við Soroptimistasamband Ís lands þáði 
boð Landssambandsins um að sækja 
haustfundinn og vera við stödd 
stofnfundinn. Stofnhátíðina sóttu 
einnig 3 systur frá Belgíu. Guð móð ir 
klúbbsins er Helga Sigur björns dóttir, 
Soroptimistaklúbbi Skagafjarðar.

Uppfærsla á handbók – á starfsárinu 
var unnið að og lokið við að uppfæra 
Handbók Soroptimista. Kristín Einars
dóttir, Hafnarfjarðar og Garða bæjar
klúbbi leiddi starfið. Aðrar sem unnu að 
verkinu voru Sigríður Þórarinsdóttir, 
Snæfellsnesklúbbi, Sigríður Ágústs
dótt ir Akureyraklúbbi, Margrét Arnórs
dóttir Mosfellssveitarklúbbi, Sigrún 
Klara Hannesdóttir Reykjavíkurklúbbi 
og Guðrún Erla Björgvinsdóttir, Bakka 
og Seljaklúbbi.

Störf forseta og stjórnar eru fjölbreitt 
og margvísleg og of langt mála að 
tíunda þau í þessari skýrslu. 

Við lestur skýrslnanna frá klúbbunum 
birtist hið mikla starf sem íslenskir 
soropti mistar leggja af mörkum til 
sam félagsins. Þetta góða framlag 
skiptir miklu máli. 

Höldum áfram að hlúa að og byggja 
upp. Megi verk okkar vaxa og dafna. 
Missum aldrei sjónar á hvatningu og 
markmiðum Soroptimista, höfum þau 
að leiðarljósi í störfum okkar.

Hafnarfjörður í febrúarlok 2013
Mjöll Flosadóttir

Forseti Soroptimistasambands Íslands 
2012-2014
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Hafið þið lent í því að þurfa að fela 
sultuglas heima hjá ykkur? Sl. sumar 
áskotnaðist mér glas af rabarbarahlaupi 
þegar við hjónin komum við á Borðeyri 
að lokinni gönguferð á Norður strönd
um. Í Riishúsi hittum við fv. samkennara 
minn, sóma kon una Kristínu Árna dótt
ur, sem að auki er Soropti mista syst ir og 

stofn félagi klúbbsins Við Húnaflóa.
 Hlaupið var svo gott, að eigin mað
urinn sagð ist aldrei hafa fengið betri 
sultu. Ég hef búið til alls konar sultur 
fyrir heim il ið í marga áratugi og hélt 
auðvitað að mínar sultur væru bestar! 
Sem betur fer fékk ég uppskriftina líka 
og notaði fyrsta tækifæri til sultugerðar. 

Í febrúar sl.gaf Sor opti mista klúbbur 
Húsavíkur og nágrennis pen ingagjöf 
til Starfsbrautar Fram haldsskólans á 
Húsavík.  Peningagjöfin er afrakstur 
sölu Kærleikskúlunnar sem 
klúbburinn hefur selt árlega í 
nokkur ár fyrir Styrktarfélag lamaðra 
og fatlaðra. Gjöfinni er ætlað að efla 
það góða starf sem fram fer á Starfs
brautinni vegna fatlaðra ein stakl
inga.  Það voru Unnur Kjartans dótt ir 
og Sigurlaug Elmarsdóttir formaður 
sem heim sóttu skólann og af hentu 

Auði Jónas dótt ur deildarstjóra Starfsbrautarinnar gjöfina en  
jafnframt kynnti hún  
S o r o p t i  m i s t u m 
deildina sem var 
mjög fróð legt og 
gaman. Mikil 
ánægja var með 
gjöfina jafnt hjá 
kennara sem og 
nemendum.

19.-21. apríl  2013 Landssambandsfundur haldinn á Egilsstöðum.
10.-11.júlí 2013    Sendifulltrúafundur í Berlín.
12.-14. júlí 2013   Evrópuþing Soroptimista í Berlín.

 Í sultuna þarf þrjú kíló af brytjuðum 
rabarbara og tvo lítra af vatni en það er 
soðið saman í mauk. Síðan er maukið 
síað. Í einn lítra af rabarbaravökva þarf 
750 gr af sykri ,1 pk. af gulum Melatín 
hleypi og örlítið af rauðum matarlit. Og 
nú kemur leyndarmálið, einn dl af 
koníaki, sem auðvitað gerir gæfu mun
inn (ég keypti það alódýrasta og það 
dugði vel). Þetta er soðið saman eftir 
leiðbeiningum á Melatín hleypinum og 
munið að setjið koníakið í síðast af öllu.
Þetta tókst alveg ljómandi vel hjá mér 
og var ótrúlega ljúffengt. Það er þess 
virði að prófa þessa uppskrift þó hún sé 
ekki sú einfaldasta.

Erla Ófeigsdóttir

Öðruvísi rabarbarasulta

Gjöf til Framhaldsskólans á Húsavík

5. október 2013   Haustfundur haldinn á höfuðborgarsvæðinu.
5.-7. september 2014    Norrænir vinadagar í Billund í Danmörku.

Minnishorn systra

Sigurlaug Elmarsdóttir 
formaður og Auður Jónasdóttir 
deildarstjóri Starfsbrautar.

Nemendur Starfsbrautar FSH.

Hvalaskoðun, vorferð 11. maí 2013
Soroptimistaklúbbur Suðurlands

Verð: 4.000 kr. á mann

Brottför kl. 18:00, mæting 17:30 við gömlu bryggjuna, í Reykjavík.
Siglt um Faxaflóann til kl 21:00



Sölustaðir My secret:
My secret, Digranesvegi 10, Kópavogur. Verslanir Hagkaups. Fleira  ...

Við varðveitum gamla góða 
leyndarmálið  í nýjum umbúðum

Mysecret engiferdrykkirnr eru unnir úr nátturúlegum 
hráefnum og eru  fyrst og fremst hugsaðir sem 

fyrirbyggjandi og heilsubætandi.

Leyndarmálið á bak við drykkina er formúla þróuð úr 
engiferi og öðrum jurtum sem saman vinna bug á 

ýmsum kvillum. Drykkirnir hafa m.a hjálpað fólki við 
þyngdarlosun, flensu, mígreni, gigt, bólgum, ógleði 

og meltingartruflanir.
 

My secret drykkirnir eru nú komnir í nýjan og betri 
búning og fást í 330 ml og 2ja lítra umbúðum.

www.mysecret.is 

100% íslensk 
framleiðs

la

islan
d

sb
an

ki.is  |  Sím
i 440 4000

V
ið bjóðu

m
góða þjón

u
stu

M
eiri h

raði og b
etra v

iðm
ót í N

etb
an

kan
u

m

N
etban

ki Íslan
dsban

ka er í stöðu
gri þróu

n
. N

ýju
stu

 
en

du
rbæ

tu
r á viðm

óti og virkn
i N

etban
kan

s gera þér kleift
 

að sin
n

a ban
kaviðskiptu

m
 m

eð ein
faldari h

æ
tti en

 áðu
r.

Þ
ú

 stillir u
pph

afssíðu
 N

etban
kan

s eft
ir þín

u
m

 þörfu
m

, velu
r 

þá liði sem
 þú

 vilt h
afa sý

n
ilega og kem

st m
eð ein

u
m

 sm
elli 

in
n

 í h
elstu

 aðgerðir.

Stilltu N
etbankann

eft
ir þínum

 þörfum

V
alu

r er sífellt að en
du

rbæ
ta 

og leita n
ý

rra lau
sn

a. H
an

n
 er 

í þróu
n

artey
m

i N
etban

kan
s.


