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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 1. mars 2014

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

Nú fer í hönd sá tími þegar allir hafa svo mikið að gera. Það á að ljúka svo 
miklu af fyrir jólin. Er þá ekki gott að fá Fregnir inn um bréfalúguna, gefa sér 
góða stund í afslöppun, setjast í þægilegan stól með kaffibolla og kannski 
einn konfektmola til hátíðabrigða?  Það er von okkar og trú að blaðið okkar 
ylji systrum um hjartaræturnar og minni þær á göfuga hugsjón 
Soroptimista.
 Í Fregnum er víða borið niður. Hafdís Karlsdóttir leyfir okkur að skyggnast 
inn í það víðfeðma starf sem hún hefur lagt af mörkum fyrir 
Evrópusambandið. Margir tengja jólin lestri góðra bóka. Sigrún Klara 
Hannesdóttir hefur mikinn áhuga á lestri barna og lestri fyrir börn. Hún 
deilir með okkur þessu áhugamáli sínu sem  hún tengir svo skemmtilega 
við ferðalög og fallega hluti. Systur á Austurlandi segja frá hvernig þær 
styrkja fatlaða stúlku til að sinna skíðaíþróttinni, sem er henni afar mikils 
virði. Í blaðinu er ýmislegt fleira sem gleður hug systra í skammdeginu. 
 Ritnefndin óskar öllum systrum og fjölskyldum þeirra gleði, friðar og  
kærleiks á komandi jólahátíð. Bestu þakkir fyrir ánægjulegt samstarf á 
líðandi ári. Megi nýtt ár færa ykkur gæfu í lífi og starfi.

                                                                                                               
Erla Ófeigsdóttir

Ritnefnd Fregna. Talið frá vinstri: Elísabet Brynjólfsdóttir, Erla Ófeigsdóttir, Kristín Arnalds,
Guðrún G. Þórarinsdóttir og Þóra Katrín Kolbeins.

Forsíða
Forsíðuna prýðir mynd af tónlistar og ráðstefnuhúsinu Hörpu, einni 
glæsilegustu byggingu á Íslandi. Myndina tók Sigurgeir Sigurjónsson, 
ljósmyndari.

Kæru systur
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Tíminn æðir áfram án þess að við fáum nokkuð að gert.  Það 
er eins og það hafi gerst í gær að ég skrifaði minn fyrsta 
forsetapistil í Fregnir en síðan er þó  liðið heilt ár.  Þetta ár 
hefur verið lærdómsríkt og gefandi en jafnframt annasamt. 
Fram undan er afmælisár íslenska Landssambandsins en á 
næsta ári eru 40 ár liðin síðan það var stofnað. Einnig verður 
á næsta ári haldið upp á  90 ára afmæli Soroptimista
hreyfingar innar í Evrópu.
 Eitt af því sem ég legg áherslu á að vinna að í minni 
forsetatíð er að uppfæra vefinn og hið tæknilega umhverfi 
Soroptimista. Það er í mínum huga mikilvægt að ásýnd og 
aðgengi á veraldarvefnum sé gott þannig að það sé 
áhugavert fyrir ungar konur að ganga til liðs við samtökin. Í 
veröld sem við lifum í eru allir komnir með netið í símann eða 
iPadinn – sem ekki þekktist þegar ég byrjaði í samtökunum.  
En svona er nútíminn og mikilvægt að við þróum okkur í 
samræmi við það. 
 Það er nauðsynlegt að Soroptimistar geri sig sýnilega og 
segi frá þeim verkefnum sem verið er að styðja og leggja 
vinnu í. Það er því ánægjulegt að sjá umfjöllun um verkefni 
Soroptimista í fjölmiðlum á landsvísu og í mínum huga 
eigum við að segja meira frá öllum flottu verkefnunum sem 
við Soroptimistar erum að vinna að um allt land. Með hinum 
nýja vef gefst öllum klúbbum tækifæri til að vera með sína 
eigin síðu þar sem hver klúbbur getur kynnt sig og sínar 
áherslur og verkefni.
 Fram undan er jólamánuðurinn og mikilvægt að við 
hugum að þeim sem minna mega sín og styðjum hver aðra.  
Notum þennan tíma einnig til samveru með fjölskyldu og 
vinum, verum í kringum þá sem okkur þykir vænt um.
 Mig langar að deila með ykkur eftirfarandi ljóði eftir 
Guðrúnu Jóhannsdóttur sem er að finna í bókinni Tilfinningar 
sem gefin var út af Soroptimistaklúbbi Seltjarnarness árið 
2002.

Jólin

Hamingjan gefi þér gleðileg jól,
gleðji og verndi þig miðsvetrarsól,
brosi þér himininn heiður og blár
og hlýlegt þér verði hið komandi ár.

Kæru systur – sendi ykkur og fjölskyldum ykkar innilegustu 
óskir um gleðilega jólahátíð og heillaríkt komandi 
Soroptimistaár, með kæru þakklæti fyrir gott samstarf á 

árinu sem er að líða.

Með systrakveðju,
Mjöll Flosadóttir,

Forseti SIÍ 2012-2014. 

Forsetasíða

Kæru systur um land allt. 
Sendum bestu jóla- og nýárskveðjur til ykkar allra.

Megi gæfan fylgja ykkur og 
störfum ykkar. 

Soroptimistaklúbbur Hafnarfjarðar og Garðabæjar

Hátíðarkveðja

Kæru systur um land allt. 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 ávalt fylgja störfum 

Soroptimista.

Hátíðarkveðjur frá  
stjórn Landssambandsins
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hópa og stýrðu umræðum um störf embættismanna klúbba 
en slíkar umræður eru mjög góðar fyrir nýja embættismenn. 
Embættismenn Landssambandsins stóðu sig eins og hetjur í 
þröngu húsnæði og deildu úr viskubrunni sínum fróðleik er 
varðaði embætti formanna og varaformanna, verkefnastjóra, 
ritara, gjaldkera og fulltrúa. 
 Aðalerindi fundarins var í höndum  Maríu Lóu Friðjóns
dóttur, fráfarandi verkefnastjóra í Hafnarfjarðar og Garða
bæjar klúbbi. Hún er hugmyndasmiður og verkefna stjóri 
verkefnisins Finndu þinn XFaktor sem varð fyrst íslenskra 
verkefna til að vinna til alþjóðlegu viður kenningarinnar Best 
Practice Awards. María Lóa sagði frá aðdraganda verkefnisins 
og rakti það til þess tíma þegar starfi verkefnastjóra var 
breytt. Í vangaveltum sínum um hlutverk verkefnastjóra 
hafði hún kynnt sér ítarlega verkefnamarkmið Alþjóða
samtaka Soroptimista. Þar kviknaði hugmynd að verkefni um 
stuðning við stúlkur í fram halds skólum til að auka sjálfstraust 
og trú á eigin getu. María Lóa greindi frá því að mikil ánægja 
hefði verið með þjálfunina bæði á meðal stúlknanna og 
skólayfirvalda. Hún hvatti aðra klúbba til að skoða 
möguleikann á að taka upp sambærilegt verkefni á sínu 
svæði og til að nýta samskonar þjálfun til að styrkja sig sjálfar 
og starf klúbbanna. 
 Rúna Magnúsdóttir markþjálfi verkefnisins kom því næst 
upp og sagði frá aðkomu sinni að verkefninu og nýrri 
hugmynd að framhaldi verkefnisins.  Rúna ræddi mikilvægi 
þess fyrir hvern einstakling að huga að þáttum eins og 
gildum, framtíðarsýn, tilgangi og ástríðu. Fæstir velti þessum 
hlutum fyrir sér en góðu fréttirnar séu að það sé aldrei of 
seint að byrja á því.
 Ingunn Ásdís Sigurðardóttir sagði frá heimsókn sinni til 
Soroptimista í  Litháen þar sem hún fékk höfðinglegar mót
tökur. Ingunn sagði litháískar systur mjög áhugasamar á 
samstarfi  milli landana og væri verið að kanna verkefni sem 
gætu komið til greina. 

Haustfundurinn í höfuðborginni

Það var bjartur og fallegur haustdagur sem tók fagnandi á 
móti 180 konum sem mættu á Haustfund Soroptimista í 
Borgum, safnaðarheimili Kópavogskirkju þann 5. október sl.
og hófst fundurinn kl. 09:00.
 Það má segja að andi safnaðarstarfs hafi svifið yfir því 
kærleik og friðarvilja þurfti til að koma öllum þessum fjölda 
fyrir og þröngt máttu systur sitja. Ekki voru allar sáttar en þó 
vinnuaðstaða væri engin þá er langt síðan afkastameiri 
haustfundur hefur verið haldinn.  
 Eins og venja er voru flutt ávörp, skýrslur og erindi. Mjöll 
Flosadóttir forseti SIÍ flutti ávarp og fór yfir það helsta sem 
áhersla hefur verið lögð á, á fyrra starfsári hennar. Laufey G. 
Baldursdóttir sendifulltrúi flutti fréttir af sendi fulltrúa
fundinum sem haldinn var í Berlín í sumar og Hafdís 
Karlsdóttir sagði frá því helsta sem kom fram á Evrópuþinginu 
sem haldið var á sama stað. 
 Hólmfríður Pálsdóttir vefstjóri kynnti og sýndi hugmyndir 
að nýjum vef samtakanna en mikil vinna hefur verið lögð í að 
gera vefinn aðgengilegri og viðmótsþýðari bæði fyrir þær 
konur sem sjá um að setja inn efni á vefinn en ekki síður á nýr 
vefur að auðvelda alla leit á vefnum og vera gegnsærri. Mjög 
spennandi verður að sjá hver lokaútkoman verður.
 Á Landssambandsfundinum á Egilsstöðum komu fram 
óskir um vettvang þar sem hægt væri að ræða framtíð 
Fregna, nálgun samfélagsmiðla og annað er varðaði störf og 
uppbyggingu samtakanna.  Á Haustfundinum var skipt í 
hópa og systur tóku þátt í hópaverkefnum. Það má nærri 
geta hvernig á var að hlýða þegar 180 konur tóku allar til 
máls á saman tíma í einum sal. Hætta er á að margar konur 
hafi ekki náð að koma sínum skoðunum á framfæri.
 En reynt var að vinna svörin niður á eyðublöð, niðurstöðum 
var safnað saman og verða niðurstöðurnar sendar út til 
klúbba og fá konur tækifæri til að skila inn viðbótum og 
athuga semdum til 1. desember n.k.
 Því næst skiptu embættismenn stjórnarinnar sér niður í 
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 Guðrún Erla Björgvinsdóttir kynnti Nordisk 
Forum ráðstefnuna sem haldin verður í Malmö í 
júní 2014. Nordisk Forum er kvennaráðstefna 
og gengur út á jafnrétti. 

Mjöll forseti kynnti að lokum breytingar á stjórn SIÍ.
•	 Þóra	 Guðnadóttir	 í	 Kópavogsklúbbi	 kemur	 ný	 inn	 í	

stjórn sem verðandi forseti til ársins 2014.
•	 Ingunn	 Ásdís	 Sigurðardóttur	 hefur	 lokið	 stjórnarsetu	

og hverfur nú úr stjórn. 
•	 María	 Norðdahl,	 Grafarvogsklúbbi	 kemur	 inn	 sem	 1.	

vara forseti í stað Önnu Karlsdóttir Taylor, Keflavík.  
•	 Guðrún	 Erla	 Björgvinsdóttir,	 	 Bakkar	 og	 Sel	 tekur	 við	

sem sendifulltrúi í stað Margrétar Helgadóttur úr H&G, 
sem hefur klárað sitt kjörtímabil. 

•	 Ellen	Tyler,	Kópavogi	tekur	við	sem	varasendifulltrúi	af	
Guðrúnu Erlu Björgvinsdóttur.

•	 Ásgerður	 Kjartansdóttir,	 Reykjavíkurklúbbi	 kemur	 inn	
sem varasendifulltrúi.

Að venju voru margir klúbbar með söluborð og var þar 
margt nýtilegt og fallegt á boðstólum.

Fundarstörfum lauk rétt fyrir 16.00

Um kvöldið komu systur svo aftur saman í Borgum, safnaðar
heimili Kópavogssóknar. Á boðstólum var hlaðborð með 
dýrðarinnar kræsingum. Skemmtidagskrá kvöldsins var í 
umsjón Seltjarnarnessklúbbs og fóru þær systur á kostum í 
skemmtiatriðum kvöldsins. Maturinn var mjög góður og ríkti 
gleði og glaðværð hjá 130 konum sem skemmtu sér í vinskap 
og systraþeli.

Fundargerð haustfundar og fundargerðir embættis manna-
funda má nálgast á forsíðu á innri vefnum okkar -> fundir-> 
haustfundir

Hægt er nálgast embættismannalýsingarnar á ytri vefnum -> 
handraðinn -> starfslýsingar embættismanna.

nálgast skulum við muna þá sem minna mega sín, bæði 
hérlendis og erlendis, því sælla er að gefa en þiggja – eins og 
skáldið segir í ljóðinu Mannlegt viðmót:

Þú ert það, sem þú öðrum miðlað getur,
og allar þínar gjafir lýsa þér
og ekkert sýnir innri mann þinn betur 
en andblær hugans, sem þitt viðmót ber.
Því líkt og sólin ljós og yl þér gefur
og lífið daprast, ef hún ekki skín,
svo viðmót þitt á aðra áhrif hefur
og undir því er komin gæfa þín.

Á.G.F.

 
Þegar við finnum frið í eigin brjósti, kærleika og samkennd til 
allra manna, þá ljóma jólin á meðal okkar, þá hefur eftir
vænting aðventunnar vísað veginn. Ljósið skín í myrkrinu. 
Fegurð lífsins birtist sem aldrei fyrr. Megi hún ljóma sem 
skærast í lífi okkar allra. Mættum við þannig eiga gleðilega 
jólahátíð.

Kristín Arnalds

Jólahugvekja
Hún er engu lík aðventan. Hennar eigum við að njóta í faðmi 
fjölskyldu og vina. Huga þarf að því að fjölskyldan gefi sér 
tíma til að eiga notalegar stundir saman. Magn samskipta 
skiptir máli. Látum ekki stress og kvíða spilla jólagleði. Leitum 
að barninu í okkur sjálfum og njótum jólanna á þann veg en 
ekki í endalausu lífsgæðakapphlaupi. 
 Í dimmasta skammdegi vetrarins rennur birta jólanna upp 
á meðal okkar. Þetta tímabil ársins þegar ljósið lýsir svo skært 
í myrkrinu að þér finnst eins og náttúra og maður hafi tekið 
stakkaskiptum. Þú finnur gjörla innra með þér að eitthvað 
mikilfenglegt er í vændum. Þegar kirkjuklukkurnar hringja 
inn helgi jólanna á aðfangadagskvöld þá fyllist hugurinn 
gleði og friði, sem er einkennandi fyrir jólin. Við viljum þá 
vera sátt við alla menn og halda hátíð með einlægni og 
hugleiða boðskap og tilgang jólanna.
 Og þá vex kærleikanum styrkur, umburðarlyndinu eykst 
þrek og gagnkvæmt traust ríkir fremur þessa daga en aðra. 
Ég segi ekki að aðventan leysi öll vandamál sem þjaka 
einstakling, fjölskyldu og þjóðfélag. En í ljósi aðventunnar, í 
endurvarpi jólaljóssins, kann að vera að við fáum séð 
viðfangsefni líðandi stundar út frá nýju sjónarhorni.
 Í heiminum öllum er víða mikil fátækt sem hrjáir fólk, oft 
vegna náttúruhamfara eða styrjalda. Nú þegar hátíð ljóssins 
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Þegar við gerumst Soroptimistar þá höfum við tekið 
ákvörðun um að vinna að þeim markmiðum sem Soropti
mistar hafa sett sér, hvort heldur er í heimabyggð eða á 
alþjóðavettvangi. Hvernig hver okkar fyrir sig vinnur að 
þessum markmiðum er mismunandi, en eftir að hafa einbeitt 
mér að heimabyggð í tæp 20 ár tók ég þá ákvörðun að starfa 
á alþjóðavettvangi.
Innan Evrópusambands Soroptimista starfaði ég sem 1. 
varaforseti 20072009 og sem fjárhagsstjóri 20092011 og 
aftur 20112013. Eitt af þeim verkefnum sem ég bar ábyrgð á 
sem 1. varaforseti var að skipuleggja og koma af stað 
„Twinning“ á milli ungra og þroskaðra landssambanda. Þar 
eru hin þroskuðu landssambönd í því hlutverki að halda í 
höndina á þeim yngri, að aðstoða þau við að skipuleggja 
starfið, samanber tenging Íslands og Litháen. 
Sem fjárhagsstjóri Evrópusambandsins vann ég að gerð 
ársuppgjörs með gjaldkera og starfsmanni skrifstofu og gerð 
fjárhagsáætlunar. Stærsti hluti vinnu fjárhagsstjóra er þó að 
vera ráðgjafi stjórnar við fjárhagslegar ákvarðanir og þátttaka 
í fjárhagsnefnd Alheimssambandsins.
Þau sex ár sem ég hef starfað í stjórn Evrópusambandsins 
hafa forsetar þess óskað eftir þátttöku minni á árlegum 
stjórnarfundum Alheimssambandsins. Mitt hlutverk þar er 
að vera ráðgjafi þeirra 3ja forseta sem eru fulltrúar 
Evrópusambandsins í stjórn Alheimssambandsins. Í gegnum 
þessi störf mín hef ég því lært heilmikið um samtökin og 
skipulag þeirra.
Á stjórnarfundi Alheimssambandsins í Montréal 2011 var 
tekin ákvörðun um að mynda vinnuhóp til að fara yfir 
mögulegar breytingar á skipulagi samtakanna og hvernig 
aðalstöðvar samtakanna í Cambridge gætu endurspeglað 
þá breytingu. Þessi ákvörðun var tekin í framhaldi af mikilli 
óánægju sem gætt hafði um langa tíð um skilvirkni og getu 
höfuðstöðvanna og þörf fyrir bætt samskipti og skilvirkni 
innan samtakanna almennt. Fyrir hópnum fór forseti 
Alheimssambandsins, Alice Wells, og var ein kona tilnefnd 
frá hverju heimshlutasambandi. Ég var tilnefnd af hálfu 
Evrópusambandsins. Til að gera langa sögu stutta lauk vinnu 

okkar í nóvember 2011 með tillögu um breytingar, eftir 
ómældan tíma sem fór í samskipti, bæði í síma, með 
tölvupóstum og í gegnum Skype. Tillögur okkar voru svo 
samþykktar einróma með bréfakosningu og þeim hrint í 
framkvæmd á nokkrum mánuðum. 
Í gegnum þessa vinnu kynntist ég frábærum konum frá 
öllum heimshlutum sem allar eru góðir Soroptimistar og 
ávallt tilbúnar að leggja á sig mikla vinnu til að stuðla að því 
að vinna að því besta fyrir konur á öllum sviðum. Þegar 
maður kynnist svona konum sem eru þetta helgaðar starfi 
Soroptimista þá blæs það manni eldmóði í brjóst og maður 
er þakklátur fyrir að tilheyra svona frábærum samtökum. 
Stefnumótunarvinna Evrópusambandsins
Í framhaldi af þessari vinnu og vegna þess hve vel til tókst 
vakti ég áhuga Evrópusambandsforseta á samskonar vinnu 
innan Evrópusambandsins. Á stjórnarfundi í Genf í janúar 
2012 var samþykkt að fara í þessa vinnu og var ég skipuð 
formaður vinnuhóps um skipulag og stefnumótun (Structure 
and strategy). Ásamt mér voru í hópnum einvala lið reyndra 
og áhugasamra Soroptimista; Eliane Lagasse, fráfarandi 
forseti Evrópusambandsins sem varð bráðkvödd í janúar sl. 
langt um aldur fram, Ulla Madsen, núverandi forseti, Gerda 
Huisman, varaforseti og Anne Simone framkvæmdastjóri 
skrifstofu okkar í Genf. Anne er mikill fengur fyrir samtökin, 
en hún er fyrrverandi ráðgjafi hjá PWC í stefnumótun og 
stjórnun. 
Vegna sérfræðiþekkingar sinnar útbjó Anne rammann og við 
hinar fylltum inn í, settum kjöt á beinin. Ótal tölvupóstar voru 
sendir fram og til baka og margir Skype fundir haldnir. 
Enginn tími fór til spillis, markviss vinna og góð. Frumdrög 
voru kynnt á sendifulltrúafundinum í Budapest 2012.
Skipulag samtakanna er sýnt sem þríhyrningur sem 
inniheldur fjóra þríhyrninga, þar sem hver þríhyrningur 
endurspeglar hin fimm markmið Soroptimista. Efsti 
þríhyrningurinn er markmið númer 5 sem er „Strategic 
leadership“ eða stefnumiðuð stjórnun. Undir það falla þau 
markmið að gera stjórnun samtakann markvissa og 
gagnsæja, að peningum sé vel varið og samskipti milli 
stjórnarkvenna árangursrík. Í vinstra horninu niðri eru 
markmið 1 og 2 sem snúa að verkefnum Soroptimista, hverju 
á að vinna að og hvernig á að vekja athygli og áhuga á 
verkefnunum. Markmið númer 4 sem fjallar um félagana og 
útbreiðslu er í hægra horninu niðri og í miðjunni er markmið 
númer 3 sem snýr að boðmiðlun, hvernig við ætlum að koma 
upplýsingum um samtökin á framfæri, fyrir hvað við stöndum 
og fyrir hvað við ætlum að vera þekktar. Staðsetning 
markmiðs númer 3 miðsvæðis hefur tilgang. Vinna innan 
hinna fjögurra markmiðanna er uppspretta þess sem við 
ætlum að koma á framfæri innan samtakanna og/eða til 
annarra. 
Starfsárið 201213 fór í að prufukeyra módelið. Stjórnarkonum 
var skipt upp í hópa, allt eftir því hvaða þríhyrningi þær 
tilheyra. Innan hvers þríhyrnings var unnið að verkefnaáætlun 

Störf mín innan Evrópusambandssins

Hafdís Karlsdóttir
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Akranesklúbburinn 30 ára
Soroptimistar á Akranesi áttu 30 ára afmæli 15. október 
síðast  liðinn, að því tilefni var haldinn afmælis og aðalfundur 
í Ensku húsunum laugardaginn 19. október. 
 Eftir að systur mættu í Ensku húsin upp úr hádeginu var 
boðið upp á létta gönguferð meðfram Langá fyrir þær sem 
vildu en aðrar tóku því rólega í veðurblíðunni á meðan.
Systur skoðuðu gamlar myndir og rifjuðu upp skemmtilegar 
sögur fram að fundi.
 Við hæfi var að biðja stofnsystur um að kveikja á kertunum 
fjórum og lesa hvatningu Soroptimista, því mættar voru 
fimm af þeim sex stofnfélögum sem enn eru starfandi í 
klúbbnum. Þær eru Ása, Ingveldur, Dúfa, Ólöf og Ingibjörg. 
Seinna um kvöldið sögðu þær okkur systrum sögu Akranes
klúbbsins.

Við í Akranesklúbbnum höfum verið svo lánsamar að fá nýjar 
systur til okkar og á síðasta starfsári komu fimm nýjar systur í 
klúbbinn. Þetta kvöld bættist enn ein ný systir í hópinn til 
okkar en það er hún Guðný Aðalgeirsdóttir, Guðrún Sigur
björns dóttir kynnti hana.
 Eftir fundinn var svo borðaður góður matur farið í leiki, 
hlegið og haft gaman saman, svona ferðir hrista hópinn vel 
saman, sumar gistu en aðrar fóru heim.

til loka þess kjörtímabils og næsta, hvaða verkefni 
þyrfti að vinna að til að ná þeim markmiðum sem 
ætlunin væri að ná á þessum tíma og hver bæri 
ábyrgð á þeim.
Endanlegt skipulag og árangur þess var kynnt á 
sendifulltrúafundinum í Berlín í sumar. Ég sá um 
kynninguna og voru viðbrögð forseta 
landssambanda og sendifulltrúa vægast sagt mjög jákvæð.
Í The Link sem út kom í desember á síðasta ári er þessu nýja 
skipulagi gerð góð skil og í þeim 3 blöðum sem út hafa 
komið á þessu ári hafa markmið 1/2, 4 og 5 verið útskýrð. 
Loks verður svo markmiði 3 gerð skil í desemberblaði The 
Link. 
Allir eru sammála um að gott skipulag sé forsenda markvissrar 
vinnu, við nýtum betur starfskrafta okkar og peninga. Með 
stefnumótun vitum við hvert við ætlum og við munum 
komast þangað. Án skipulags höfum við óljósar hugmyndir 
um hvert við ætlum og við endum einhvers staðar. Þetta 
módel hentar ekki bara fyrir Evrópusambandið það hentar 
einnig vel fyrir landssambönd og fyrir klúbba. Á síðasta 
haustfundi var ég með erindi þar sem skipulagið var kynnt. 
Nokkrir klúbbar hafa óskað eftir kynningu, bæði fyrir 

klúbbsystur 
og ekki síst fyrir stjórnir til að auð
velda skipulag vinnunnar og gera hana árangursríkari og 
hlakka ég til að fara í heimsókn.
Það er margsannað að því meira sem þú gefur af þér og tekur 
þátt, þeim mun meira færðu út úr félagsstarfinu og það á svo 
sannanlega við um mig, ég hef haft ómælda ánægju af mínu 
starfi sem Soroptimisti, hvort heldur er í heimabyggð eða á 
alþjóðavettvangi. Ég mun halda áfram að vinna fyrir 
samtökin og njóta þess að ná því besta frá konum, fyrir 
konur.

Stjórn SIE í Berlín í júlí sl.
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Soroptimistaklúbbur Akureyrar óskar 

soroptimistasystrum um land allt og 

fjölskyldum þeirra gleðilegrar jólahátíðar, 

árs og friðar með þökkum fyrir góðar 

stundir á árinu sem er að líða.

Kæru Soroptimistasystur 
nær og fjær

Sendum ykkur öllum 
okkar bestu jóla- 
og nýárskveðjur. 
þökkum ánægjulegar 
samverustundir á árinu 
sem er að líða.

Soroptimistaklúbbur 
Árbæjar

Kæru soroptimistasystur
Sendum ykkur og 
fjölskyldum ykkar bestu 
jóla- og nýárskveðjur.
Þökkum gott samstarf 
og ánægjulegar 
samverustundir

Soroptimistaklúbburinn 
við Húnaflóa

Systur í Soroptimistaklúbbi Skagafjarðar 
senda góðar jóla og nýárskveðjur  til allra 

systra og fjölskyldna þeirra.

  Kærar þakkir fyrir samveru og
samstarf líðandi árs.

Kæru Soroptimistasystur og
fjölskyldur ykkar.

Megi jólahátíðin færa ykkur
hlýju í hjarta og birtu í hug.Með ósk um farsæld á nýju áriog þakkir fyrir góðar stundir

á liðnum árum.
Jólakveðja frá SoroptimistaklúbbiHúsavíkur og nágrennis

Kæru systur

Sendum ykkur og fjölskyldum 

ykkar hugheilar kveðjur og 

óskir um gleðilega jólahátíð 

,frið og farsæld á komandi ári.

Þökkum allar ánægjulegar 

samverustundir.

Systur í Soroptimistaklúbbi 

Hóla og Fella.

Sendum bestu óskir um gleðilega 
hátíð og farsælt komandi ár. Þökkum 

góðar stundir á liðnum árum.

Kærar kveðjur. 
Soroptmistaklúbbur Snæfellsness
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Soroptimistaklúbbur Akureyrar óskar 

soroptimistasystrum um land allt og 

fjölskyldum þeirra gleðilegrar jólahátíðar, 

árs og friðar með þökkum fyrir góðar 

stundir á árinu sem er að líða.

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 og fjölskyldur ykkar
Bestu jóla- og nýárskveðjur.

Með þökk fyrir ánægjulegar

samverustundir á árinu

sem er að líða.

Soroptimistaklúbbur Keflavíkur

Kæru Soroptimistasystur og
fjölskyldur ykkar.

Megi jólahátíðin færa ykkur
hlýju í hjarta og birtu í hug.Með ósk um farsæld á nýju áriog þakkir fyrir góðar stundir

á liðnum árum.
Jólakveðja frá SoroptimistaklúbbiHúsavíkur og nágrennis

Kæru systur, Við sendum ykkur okkar bestu 

óskir um gleðileg jól og farsælt komandi ár. 

Megið þið allar eiga notalega jólahátíð með 

vinum og vandamönnum.

Þess óska Suðurlandssystur

Við óskum Soroptimistakonum 
og fjölskyldum þeirra um land 
allt gleðilegra jóla og farsæls 

komandi árs með þökkum fyrir 
ánægjuleg samskipti á árinu.

Soroptimistaklúbbur 
Seltjarnarness

Gleðilega

Við þökkum liðnar
samverustundir
og hlökkum til
að hitta ykkur

á nýju ári

hátíð

Kæru systur til sjávar og sveita

Soroptimistaklúbbur Reykjavíkur
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Sigrún Klara Hannesdóttir hefur verið meðlimur í 
Soroptimista klúbbi Reykjavíkur frá 1984. Hún hélt nýverið 
upp á 70 ára afmælið sitt með málþingi um íslensku 
barnabókina. „Ég afþakkaði allar gjafir en bað fólk sem teldi 
sig aflögufært að gefa frekar til Vina Perú sem sinnir 
hjálparstarfi sem ég hef mikinn áhuga á. Árangur afmælisins 
var að nægilegt fé safnaðist til að koma upp skólasöfnum í 
tveimur skólum í fátækrahverfum Limaborgar í Perú. Þetta 
var alveg stórkostlegt og nú er það von mín að komast til 
Perú næsta vor til að vígja söfnin tvö. Við höfum tengilið í 
Perú sem sér til þess að við fáum fréttir af því sem gert er við 
peningana og sjáum framfarirnar, en fyrir margt löngu bjó ég 
í Perú og þekki því vel aðstæður.“ 
En fleira hefur gerst í lífi Sigrúnar Klöru nýverið. Árið 2012 var 
sett upp sýning í Safnarahorni Gerðubergs á hluta af 
minjagripasafni hennar. Safnið samanstendur af afar fjöl
breyttum munum, svo sem styttum, myndverkum og 
postulíns plöttum sem eiga það sammerkt að sýna lesendur 
með bók í hönd. 
 „Safnið nær yfir fleiri hundruð muni auk þess sem ég hef 
safnað póstkortum, almanökum og bókum þar sem lestur er 
í aðalhlutverki. Með þessari söfnun hefur mér tekist að 
sameina tvö af áhugamálum mínu, ferðalög og lestur. 
Gripirnir eru alls staðar að úr heiminum enda hef ég heimsótt 
um 100 lönd og á flestum stöðum hef ég fundið og tekið 
með mér heim styttur eða myndir af einhverjum með bók í 
hönd. Safnið mitt hefur stækkar jafnt og þétt og það sem 
hefur vakið sérstaka athygli mína er hversu fjölbreytt 
myndefni er til sem sýnir einstaklinga afla sér þekkingar og 
ánægju úr bókum og hvernig lestur birtist í ólíkum 
menningarheimum. Upphaf söfnunarinnar má rekja til 
tveggja gripa sem ég keypti árið 1986 í Bandaríkjunum og 
sýna litla bangsafjölskyldu. Mamman er að lesa og auðvitað 
verður litli bangsinn að apa eftir mömmu sinni og les því líka. 
Rannsóknir hafa sýnt að besta leiðin til að fá börn til að lesa 
er að foreldrar eða full orðnir sýni í verki að lestur er skemmti

legur.“ Þessar litlu styttur 
eru hér á mynd.
 „Það er gaman að geta 
tengt saman þessi ólíku 
áhugamál. Ég hef haft 
sérstakan áhuga á því að börn hafi aðgang að 
bókum og kennarar þekki bókaúrvalið sem til er. Ég átti 
talsvert safn af barnabókum og ánafnaði nýstofnuðu Barna-
bókasetri – rannsóknasetri um barnabókmenntir og lestur 
barna við Háskólann á Akureyri þessu safni. Alls voru þetta 
um 1400 bækur sem nú bíða þess að komast í hillur fyrir 
norðan. Afmælismálþingið  var í og með til þess að vekja 
athygli á þessu áhugamáli og Barnabókasetrinu um leið.  
Afmælið var líka tækifæri til að safna peningum til að kaupa 
bækur fyrir fátæk börn í Perú. Allt hefur þetta gengið upp 
með dyggri aðstoð vina og kunningja auk fjölskyldunnar. 
 Sigrún Klara lauk doktorsprófi í bókasafns og upplýsinga
fræði frá University of Chicago 1987, meistaraprófi í sömu 
grein frá Wayne State University, Detroit, Michigan og BA
próf í ensku frá Háskóla Íslands. Sigrún Klara hefur unnið í 
Bandaríkjunum, Perú og Finnlandi en aðal starfsvettvangurinn 
hefur verið Ísland. Fyrsta verkefni hennar eftir nám var að 
setja upp skólabókasöfn í Reykjavík.  Þaðan lá leiðin í kennslu 
í bókasafnsfræði við Háskóla Íslands þar sem hún kenndi í 
rúmlega 20 ár.  Árið 2002 tók hún við embætti landsbóka
varðar og var fyrsta konan til að gegna því embætti í meira 
en 180 ára sögu safnsins. Sigrún Klara hefur hlotið ýmsa 
viðurkenningu, t.d. Riddarakross hinnar íslensku fálkaorðu, 
er heiðursfélagi Upplýsingar – félags bókasafns og upp
lýsinga fræða og hún fékk Distinguished Alumna Award frá 
Wayne State University gamla skólanum hennar. Einnig 
hefur hún fengið heiðursorður Delta Kappa Gamma – Félags 
kvenna í fræðslustörfum, annars vegar European Achieve
ment Award og í sumar einnig International Achievement 
Award sömu samtaka sem er æðsta orða sem félagið veitir. 

Lesandi

Frá sýningu í Gerðubergi. Heimskort á gólfinu, 
minjagripir í kössum tengdir við viðkomandi land.
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 Við hittumst alltaf og borðuðum morgunmat saman og 
einnig var sameiginlegur kvöldmatur tvö kvöld af þremur.  
Fyrsta kvöldið borðuðum við á Indónesiskum stað og síðasta 
kvöldið var hátíðarkvöldverður  á veitingastaðnum Fimm 
flugur.
 Meðal þess, sem við tókum okkur fyrir hendur þessa daga, 
var að fara til Delft og skoða hinn merka stað,  og  í Amsterdam 
skoðuðum við söfn m.a.  Ríkislistasafnið, Van Gogh listasafnið, 
heimili Rembrandts auk kirknanna, sem við fórum inn í. Við 
sigldum um síkin í Amsterdam og  gengum  um bæinn, 
horfðum á byggingar  og skynjuðum  andrúmsloftið. 

Heim héldum við 22. sept. glaðar og ríkar af góðum 
minningum. Þetta var gott ferðalag, þar sem gleði, ánægja 
og væntumþykja ríkti og uppúr stendur, að það er gott að 
tilheyra þessum systrahópi.

Ingibjörg H. Harðardóttir

Þann 19. september sl. héldum við nokkrar systur úr 
Soroptimistaklúbbi Hóla og Fella í skemmtiferð til 
Amsterdam. Þetta var ekki í fyrsta sinn sem við systurnar 
fórum saman í ferð út fyrir landssteinana, því fyrir allnokkrum 
árum heimsóttum við Barcelona. Sú ferð er ógleymanleg og 
tilhlökkunin því mikil.
 Bæði þá og nú nutum við góðs af því að ein systir starfar 
við ferðamál og  sá hún með miklum sóma um skipulagningu, 
allt frá því að bóka flug, til þess að panta hátíðarkvöldverð á 
góðu veitingahúsi.
 Það var glaður og eftirvæntingafullur hópur sem hittist í 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Ferðin gékk samkvæmt áætlun og 
vorum við komnar á hótelið okkar um hádegi og þá var ekki 
eftir neinu að bíða. Farangurinn var settur inn í herbergin og 
svo var lagt af stað á vit ævintýranna. 
 Því er skemmst frá að segja að  þennan dag og tvo næstu 
daga skoðuðum við margt merkilegt.  Auðvitað dreifðist 
áhugi okkar nokkuð og ljóst var, að ekki gátu allar tekið þátt 
í öllu.  Því skiptum við okkur í hópa að afloknum morgunverði 
og fór það svo, að yfirleitt stóðu tveir valkostir til boða.

Ferð systra úr Soroptimistasklúbbi 
Hóla og Fella til Amsterdam

Kæru Soroptimistasystur

Við sendum ykkur og fjölskyldum 
ykkar hugheilar jóla- og nýárskveðjur. 

Þökkum ánægjulgar samverustundir á 
árinu sem er að líða.

Systur úr Soroptimistaklúbbi 
Kópavogs

Soroptimistar í Mosfellssveit senda öllum Soroptimistasystrum og fjölskyldum þeirra sínar bestu óskir um gleðilega jólahátíð og farsæld á 
nýju ári í leik og starfi.

Kærar þakkir fyrir 
ánægjulegar samverustundir 

á árinu sem er að líða.

Með systrakveðjum,
Soroptimistaklúbbur Mosfellssveitar
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Á mótorhjóli um Bandaríkin

Ég heiti Þórdís og ég er hjólari. Ég á mótorhjól og ek um á því 
mér til skemmtunar. Þegar ég sagði systrum mínum í 
Soroptimistaklúbbi Hóla og Fella, að ég væri að fara í 
mótorhjólaferð til Ameríku þá gripu þær andann á lofti, 
krossuðu sig í bak og fyrir og leist ekkert á þetta ferðalag. Nú 
er ég komin heim heilu og höldnu og get því sagt ykkur 
undan og ofan af ferðalaginu.
 Í vor fannst okkur hjónum við detta í lukkupottinn þegar 
við sáum auglýsta skipulagða ferð um þau einu fjögur fylki 
Bandaríkjanna, sem mætast í einum punkti, „ Four Corners“. 
Þetta eru Colorado, Arizona, Utah og New Mexcico. Þarna 
næðum við að sjá í einni ferð eitthvað af Klettafjöllunum, 
áhugaverða staði á þjóðvegi 66 ásamt eyðimörk og Grand 
Canyon og ekki má gleyma svæðum frumbyggja. 
 Síðdegis 6. september lögðum við af stað fljúgandi til 
Denver í Colorado í 13 daga hjólaferð ásamt 26 öðrum 
íslenskum hjólurum. Hópurinn taldi 16 karlmenn og 12 
konur. Í þetta sinn vorum við konurnar farþegar á hjólum 
eiginmanna okkar og nutum við þess að þurfa ekki að fylgjast 
með umferðinni, heldur gátum við tekið myndir að vild og 
snúið hausnum í átt að hverju því náttúruundri sem á vegi 
okkar varð. Ég saknaði þess samt stundum að vera ekki með 
hjól sjálf, það verður næst. Hjólin, „Harley Davidsson“,  
leigðum við hjá mótor
hjóla leigu í Denver og 

fengum við þau í hendurnar að morgni 7. september og 
ókum af stað út í óvissuna því að ekki var pöntuð gisting 
neins staðar fyrir fram nema í Denver. Þar var fyrsta nóttin 
okkar og líka sú síðasta. Það átti annars bara að droppa inn á 
gistiheimilum eftir hendinni. Þetta bauð upp á að hægt væri 
að haga ferðinni eftir veðri og aðstæðum, enda áttum við 
eftir að hjóla um 3.700 km leið. Við héldum okkur að mestu á 
sveita vegum og sneiddum hjá borgum og stórum bæjar
félögum. Við fórum um stórkostlegt landslag fjalla og slétta, 
um sveitir, fjallaskörð og öræfi. Fórum við hæst upp í 12.095 
feta hæð þegar við ókum „ Indipendens Pass“ frá Aspen til 
Frisco. Við hvert horn, hverja hæð og hverja þúfu, var eitthvað 
stórbrotið sem fangaði augu og huga manns. Við hjónin 
sáum meira að segja örn svífa hátt yfir okkur þegar við ókum 
um eitt skarðið á leið okkar upp í Klettafjöllin. Himinninn, 
ljósið og landslagið spiluðu á ýmsa strengi fegurðar og 
hrikaleika svo unun var að fá að njóta.
 Á ferðalagi okkar um hinar ýmsu sýslur ókum við framhjá 
stökum húsum, heilum hverfum af nýtiskulegum og vel 
byggðum húsum, frekar fráhrindandi húsum sem ekki fengu 
viðhald, lélegum húsum, kofum og hjólhýsahverfum. Við 
fengum á okkur mikla sól, steikjandi hita, rigningu, þrumur 

og eldingar. Við duttum inn á 
staði þar sem okkur fannst við 
vera komin inn í miðja bíómynd, 

Newspaper Rock er sögulegt 
minnismerki í Utah fylki.

Monument Valley 
liggur á fylkismörkum 
Arizona og Utah.

Námabærinn Oatman í Svörtu fjöllum, Arizona.
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húsin, 
bílarnir og umhverfið allt 
var þannig, enda hafa margir bæirnir verið notaðir við 
upptöku bíómynda.
 Þegar við fórum um þjóðveginn „Route 66“ að náma
bænum Oatman í Svörtu Fjöllum, röltu um göturnar villtir 
asnar sem höfðu verið skildir eftir, þegar námafélögin hættu 
starfsemi sinni á þriðja áratugnum. Þeir íbúar, sem ekki fóru 
á brott, þegar námafélögin hættu, tóku í sameiningu asnana 
að sér svo þeir gætu lifað af.  Enn þann dag í dag sjá íbúarnir 
um asnana og fæða þá en stugga þeim úr bænum á kvöldin 
en svo eru þeir boðnir velkomnir að morgni ferðalöngum til 
skemmtunar. Á leiðinni um þjóðveginn ókum við í gegnum 
margt þorpið og þykir okkur aðdáunarvert, hve mikið hefur 
verið gert úr sögunni og ferðamaðurinn látinn sjá margan 
gamlan hlutinn, svo áhrifin verða meiri og skírskotunin til 
liðins tíma verður ríkari en ella.
 Af þeim ótal mörgu stórkostlegu stöðum sem við 
heimsóttum er vert að minnast á „Newspaper Rock“. Fyrr á 
öldum hjuggu indíánar það, sem helst var að frétta inn í 

klettaveggi. Facebook kynslóðin er tekin upp á þessu 
sama, skrifar á veggi hvert hjá öðru. Það var í raun 
stórkostlegt að sjá þessar höggnu myndir, sem enn voru 
sýnilegar í klettunum. Það hefur verið mikil list á sínum 
tíma að gera slíkar myndir með frumstæðum verkfærum. 
 „Monument Valley“ heillaði okkur mikið. Þar hafði 

John Wayne tekið upp  kúrekamyndir sínar og notað óspart 
mikilfengleika landslagsins sem bakgrunn. John Ford leik
stjóri tók þarna líka upp sínar myndir.  Hrikaleiki Grand 
Canyon er ólýsanlegur og þetta náttúru undur er vert að 
skoða vel. Hrikalegir klettaveggirnir, stórskorið landið og 
fegurð þess gera mann ansi smáan og máttvana í saman
burðinum. Megnið af hópnum stefndi á að fara útsýnisflug í 
þyrlu um gljúfrið en því miður voru allar ferðir uppseldar 
þann dag, sem við vorum þarna, þannig að það varð ekki að 
veruleika. Okkur langar aftur í hjólaferð um Bandaríkin og 
eitt er víst, ef við komum aftur að Grand Canyon, þá ætlum 
við að bæta við þyrluflugi um gljúfrið. Það verður vonandi 
efni í aðra sögu.

Þórdís Björnsdóttir.

Soroptimistaklúbbi Hóla og Fella

Nýkjörinn forseti 
Evrópusambandsins
Nýkjörinn forseti Evrópusambandsins (2013
2015) Ulla Madsen hefur valið sér einkunnar
orðin:

VERUM VISTVÆN 
HUGUM AÐ NÁTTÚRUVERND

Hún hefur mikinn áhuga á að klúbbar og 
landssambönd leggi sitt af mörkum við 
væntanlega verkefnavinnu á þessu sviði í 
þágu komandi kynslóða.

Á þessari mynd eru Hafdís Karlsdóttir og Ulla Madsen. Myndin er tekin í Berlín 
sl. sumar en þar fór fram fundur Evrópusambandsins.

Hjólahjónin Þórdís 
Björnsdóttir og Þórarinn 
Garðarsson.
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Erna Friðriksdóttir er ung kona sem býr í Fellabæ á Fljótsdals
héraði.  Sem  barn var hennar æðsti draumur að læra á skíði 
en vegna fötlunar sem hún býr við,  gat hún ekki notað 
venjulegan skíðabúnað. Erna fór á námskeið hjá leið
beinendum frá Aspen í Colorado  í Hlíðarfjalli við Akureyri 
árið 2000. Hún komst þá í kynni við sérstakan búnað fyrir þá 
sem ekki geta staðið á skíðum, svo kölluð setskíði, og eftir 
það varð ekki aftur snúið. Erna var komin með skíða
bakteríuna og setti sér strax háleit markmið.  Síðar eignaðist 
hún sinn eigin búnað og hefur undanfarna vetur stundað 
æfingar í Winter Park í Colorado hjá mjög færum  þjálfurum.  
 Erna  tók fyrst Íslendinga  þátt í Vetrarólympíuleikum 
fatlaðra í Vancouver í Kanada árið 2010.  Í kjölfarið var hún 
kjörin íþrótta kona ársins innan Íþróttasambands fatlaðra og 
íþróttamaður ársins hjá Ungmenna– og íþróttafélagi Austur
lands. Erna hefur lagt hart að sér við æfingar í Colorado og 
stefnir nú ótrauð á  að komast á Vetrarólympíu leika sem 
haldnir verða í Sochi í Rússlandi árið 2014.
 Skíðabúnaður Ernu er dýr og kostnaðarsamt að stunda 
æfingar svo fjarri heimahögunum en hér á landi er ekki 
aðstaða til æfinga fyrir þá sem komnir eru þetta langt í 
íþróttinni.  

Soroptimistaklúbbur Austurlands styður 
Ernu Friðriksdóttur, skíðakonu

 Konur í Soroptimistaklúbbi Austurlands eru afar stoltar af 
því að hafa stutt fjárhagslega við Ernu undanfarin ár. Ákveðið 
hefur verið  að styðja hana áfram og leggja þannig sitt að 
mörkum til að hjálpa henni að ná því markmiði að komast til 
Rússlands á næstu Vetrarólympíuleika.

Þorbjörg Garðarsdóttir,

Soroptimastaklúbbi Austurlands

Soroptimistaklúbbur Akureyrar 
kynnir nælur hannaðar af Sif Jakobs
Sif Jakobsdóttir er konan á bak við hina 
glæsilegu og nútímalegu skartgripa
hönnun Sif Jakobs jewellery.
 Sif er fædd og uppalin á Akureyri, 
nam í Svíþjóð og hefur haft aðalbæki
stöðvar sínar í Kaupmannahöfn frá 
árinu 2000.

Nú hefur Sif hannað nælu í samstarfi 
við Soroptimistaklúbb Akureyrar sem 
klúbburinn býður til sölu.  Við hönnun 
nælunnar kynnti Sif sér vel merki 
Soroptimista, hvað akarnið og lárviða
laufið merkja og lagði sig fram við að 
skila framúrskarandi vinnu sem nú sést 

í þeirri nælu sem Akureyrarsystur bjóða 
til sölu.

Nælan er silfurlit með sirkonsteini 
og er seld á kr. 6.000.-

Allur ágóði af sölu nælunnar rennur til 
væntanlegrar líknar deildar á Akureyri.

Tekið er við pöntunum á netföng:

Ragnheiðar Ólafsdóttur,
ragnh@akmennt.is

Elsu Björnsdóttur
elsabj@simnet.is.



Soroptimistasamband Íslands                  15

10. maí 2014 Landssambandsfundur í umsjón Soroptimistaklúbbs Hafnarfjarðar og Garðabæjar

12.15. júní 2014  Nordisk Forum í Malmö

5.7. sept. 2014 Norrænir vinadagar í Billund

Minnishorn systra

200 gr smjör eða smjörlíki
200 gr sykur
4 stk egg
200 g hveiti
100 gr rúsínur
100 gr döðlur
100 gr suðusúkkulaði
rifinn börkur af einni appelsínu
1 ½ tsk kardimommur

Rauðkál, rauðlaukur og sýrðar 
rauðbeður skorið í strimla og 
létt steikt á pönnu. Vökva af rauð
beðum, eplabitum, sólberja
hlaupi eða sólberjasaft og e.t.v. 
sykri og smásalti bætt út í. Látið 
malla við vægan hita góða stund.
Gott að bæta smjöri út í áður en 
borið er fram.

Ekta fín jólakaka

Rautt jólasalat

Smjör og sykur hrært vel saman, 
þurrefnum og eggjum bætt út í 
ásamt döðlum, rúsínum, súkku
laði og rifna appelínu berkinum.

Bakað í ca. 40 mín.  
á 180 gr Celsíus.

Verði ykkur að góðu.

Kæru systur
Okkar bestu jóla og nýárskveðjur

til ykkar allra. Þökkum 

ánægjulegar samverustundir

á árinu sem er að líða.

Systur í Akranesklúbbi

Sendum Soroptimistasystrum okkar um land allt hugheilar kveðjur með ósk um friðsæl jól og áramót.
Þökkum ánægjulegar samverustundir á árinu sem er að líða, sérstaklega á Landssambandsfundinum á Egilsstöðum sl. vor.
Soroptimistaklúbbur Austurlands

Kæru systur nær og fjær
Sendum bestu jóla- og 

nýárskveðjur til ykkar 

allra. Þökkum ánægjulegar 

samverustundir á árinu sem 

er að líða.

Systur í Soroptimistaklúbbi 
Árbæjar



v Smáratorgi 522 7860 • Korputorgi 522 7870 • Glerártorgi 522 7880

Haag
199.900

Til í svörtu og brúnu 
Fæst með lengri tunguna 
hægra eða vinstra megin

Skilrúm 
14.990

VelKomin í THe Pier

Kommóður
49.900

náttborð
39.900

Geisladiskar 2.690 Jólatré 

990, 1.290, 1.690, 1.990Jólakúlur frá 790

Hvort sem þú ert á höfuðborgarsvæðinu, í þéttbýli, 
drei�ýli eða hreinlega uppi á jökli þá sjáum við um 
að koma þér í samband.

Vertu í stuði með okkur. Það er einfalt að koma í 
viðskipti hvar sem þú ert á landinu, með einu símtali 
í 422 1000 eða á orkusalan.is.

Við seljum rafmagn — um allt land.

ORKA 
FYRIR 
ÍSLAND

Orkusalan      422 1000      orkusalan@orkusalan.is      orkusalan.is Raforkusala um allt land


