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LEIÐRÉTTING

Kæru systur
Þrátt fyrir að lægðirnar hafi læðst að landinu hver á fætur
annarri með tilheyrandi látum í veðrinu er vorið núna bara
rétt handan við hornið. Ummerkin eru greinileg, sólin
farin að hækka á lofti, páskaliljurnar farnar að stinga sér
upp í beðunum og börnin farin að hlaupa út á stuttermabolum.
Vorblað Fregna er ef til vill líka einn af vorboðunum. Nú
verða Fregnir í fyrsta skipti eingöngu gefnar út á rafrænu
formi. Það verður áhugavert að vita hvernig það fellur í
kramið. Þó að meirihluti þess sem ég les dagsdaglega sé á
rafrænu formi, finnst mér svolítið eins og ég sé að hleypa
barninu út í vorið án þess að hafa fært það í föt, ekki einu
sinni stuttermabol. Von mín er þó sú, kæru systur, að þið
takið vel á móti rafrænum Fregnum og haldið áfram að
njóta þess sem þær færa ykkur.
Efni blaðsins kemur úr ýmsum áttum. Þar má finna frásagnir af ferðum íslenskra Soroptimistasystra, bæði á Norræna vindaga og til vinaklúbba erlendis og einnig fréttir af
fjölbreyttri starfsemi klúbba.
Minnst er afmælis kosningaréttar kvenna og í Jákvæða
horninu er minnt á að ,,Kvenréttindi eru líka mannréttindi“.
Hafdís Karlsdóttir varð góðfúslega við því að segja okkur
svolítið frá sjálfri sér en eins og þið vitið er hún í framboði
til forseta Evrópusambands Soroptimista. Bókaumfjöllunin er að þessu sinni í höndum Hólmfríðar Andersdóttur
bókavarðar.
Landssambandsfundurinn verður haldinn í Kópavogi þetta
árið og systur í Kópavogsklúbbi bjóða ykkur velkomnar
þangað. Í Fregnum birtist skýrsla Forseta, dagskrá fundarins og upplýsingar um frambjóðendur í embætti innan
Landssamtakanna. Aðrar skýrslur munu birtast á innri
vefnum.
Ég hvet ykkur til að fjölmenna á Landsfund og njóta þess
að taka þátt og vera saman.
Megi vorið og sumarið færa ykkur birtu, gleði og
hamingjustundir.
Fyrir hönd ritnefndar Fregna
Harpa Þ. Hólmgrímsdóttir

Ritstjóra barst eftirfarandi athugasemd við umfjöllun um haustfundinn í Borgarnesi í desember blaði Fregna:
,,Í síðasta tölublaði Fregna var stutt lýsing á umfjöllun minni á haustfundi 2014 um lyklun blaðsins. Þar segir að niðustöður hafi verið
Fregnum nokkuð í vil, en margt mætti þó bæta í efnistökum blaðsins.
Þessi lýsing er ekki í samræmi við mína niðurstöðu um að draga megi þá ályktun að efnistök tímaritsins séu í góðu samræmi við yfirlýst
markmið Soroptimistasambands Íslands. Lyklun Fregna var bæði gefandi og fróðleg. Jafnframt skýrðist boðskapurinn sem blaðið flytur.
Með systrakveðju,
Ingibjörg H. Halldórsdóttir“
Ritstjóri harmar þessi mistök og biður Ingibjörgu afsökunar á þessari mistúlkun á orðum hennar, leiðréttingu hennar er hér með komið
á framfæri.
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FRÁ FORSETA
Kæru systur

Núna er vinnan að undirbúningi fyrir Landssambandsfund í fullum gangi en
hann verður að þessu sinni haldinn á vegum Kópavogsklúbbs. Skýrslur embættismanna eru á innri vef SIÍ og ég vil nota tækifærið og þakka embættismönnum
fyrir þeirra störf.
Einnig langar mig að þakka þeim konum sem gefið hafa kost á sér til starfa fyrir
Landssambandið.
Það er ýmislegt framundan hjá okkur í alþjóðasamstarfi. Spennandi sendifulltrúafundur í lok maí í Lissabon og heimsþing í Istanbul í júlí. Ég stefni á að fara
á báða þessa atburði ásamt fleiri góðum systrum og eiga með þeim ógleymanlega Soroptimistadaga.
Hafdís Karlsdóttir Kópavogsklúbbi og María Norðdahl Grafarvogsklúbbi
voru fulltrúar okkar á ráðstefnu Sameinuðu CSW sem haldin var í New York
9. - 20. mars. Þar stóðu íslenskar konur fyrir ýmsum atburðum í tengslum
við ráðstefnuna og ekki er að efa að við eigum eftir að heyra meira frá þessari
ráðstefnu á næstunni.
19. júní er kvennréttindadagurinn og í ár minnumst við 100 ára kosningaréttar
kvenna og verður haldin hátíðarsamkoma í tilefni þess.
Á þeirri samkomu verða veitt verðlaun í smásögusamkeppni í tilefni af afmælinu
en verkefnastjórar Landssambandsins og klúbbanna höfðu veg og vanda af því
að koma þessu verkefni af stað.
Það verður gaman að lesa þær sögur sem okkur berast og vonandi verða þær
fleiri en færri.
Í vetur hafa verkefnastjórar haldið sameiginlega fundi um hlutverk verkefnastjóra og er ekki að efa að þessir fundir munu efla mjög þeirra störf og gera
hlutverk þeirra markvissari.
Einnig hefur Hafdís Karlsdóttir heimsótt 13 klúbba og farið yfir hið nýja skipulag samtakanna með þeim. Ég vil hvetja klúbbana til að undirbúa næsta starfsár
með þetta skipulag að leiðarljósi.
Það er undir okkur komið hvernig starfið þróast í samtökunum okkar og við
skulum stefna fram á veginn til heilla fyrir framtíðina.
Þegar þessar línur eru skrifaðar er hávetur, kalt og umhleypingasamt en vorið
er á næsta leiti og vonandi verður sumarið gott og sólríkt. Ég þakka ykkur
öllum samstarfið á þessum vetri og óska ykkur gleðilegs sumars.
Ég hlakka til að hitta ykkur á Landssambandsfundinum og hvet fulltrúa að
koma vel undirbúna til fundarins.
Þóra Guðnadóttir
Forseti Soroptimistasambands Íslands 2014-2016
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NORRÆNIR VINADAGAR
Í BILLUND HAUSTIÐ 2014

S

tórskemmtileg uppáklædd lúðrasveit tók á móti okkur Soroptimistum við upphaf norrænna vinadaga á Hótel Legoland í Billund
föstudagskvöldið 5.september. Við vorum mættar þarna á danskri
grund tólf úr Húsavíkurklúbbi ásamt 38 konum úr öðrum
íslenskum klúbbum. Við getum verið stoltar af því að frá Íslandi kom fjölmennasti hópurinn. Glaðlegar danskar systur afhentu okkur fundargögn og
síðan gengum við í skrúðgöngu u.þ.b. 500 m. á eftir lúðrasveitinni í ráðhús
bæjarins. Þar ávörpuðu samkomuna formaður Grinsted-Billund klúbbs
Hanne Enggaard og bæjarstjórinn Ib Kristensen. Léttar
veitingar voru í boði og við
gátum skoðað ráðhúsið.
Eftir móttökuna gengum við
aftur til baka á Hótel Legoland og viti menn þar var
standandi borðhald - þannig
að við vorum dálítið í því að
ganga og standa þetta föstudagskvöld. En umhverfið
var glæsilegt, fiskabúr á allar
hliðar og jafnvel fyrir ofan okkur. Maturinn ljómandi góður, fjölbreyttir tapas
réttir eins og hver gat í sig látið og gaman að hitta allar þessar konur. Því
er samt ekki að neita að við vorum ósköp fegnar að komast heim í húsið
sem var heimili okkar þessa helgi. Náttföt, hvítvín og söngur með Austurlandssystrum – það var ekki hægt að hugsa sér það betra.
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Ráðstefnan hófst síðan kl.9:30 á laugardag.
Ráðstefnusalurinn var ákaflega fallegur –
blómaskreytingar í gulu og bláu og kerti í
sömu litum. Þægileg sæti með borðum og
góð loftræsting.
Og þá tók dagskráin við:
Birgitte Birkvad – dönsku Menntamálasamtökunum í Brussel flutti fyrirlestur
um menntun.
Vinnustofa þar sem við máluðum vatnslitamyndir - og síðan var þeim raðað saman.
Stina Vrang Elias - frá Viðskiptafræðistofnun Danmerkur.
Hún talaði líka um menntun og um það,
að ekki væri nóg að mennta unga fólkið,
það þyrfti líka að fá störf eftir skóla.
Það var mjög gaman að hlusta á þennan
fyrirlestur. Stina var lífleg og skýr í sinni
framsögn – hún ferðast mikið og hún var
spurð að því hvernig hún sameinaði vinnu
sína og fjölskyldulíf sem móðir ungra
barna. Hún setti fram
punkta :

skemmtilega

• Veldu maka þinn skynsamlega.
• Leggðu hart að þér í vinnu.
• Vertu sýnileg.
• Hjálpaðu öðrum og taktu á móti hjálp
frá öðrum.
• Lærðu að þekkja sjálfa þig og stattu með
sjálfri þér.
• Það er alltaf einhver eða eitthvað sem
hvetur þig áfram.
Næsti fyrirlestur var í höndum Hanne
Træholt Odegaard hún er ein af stjórnarmönnum í Capital of
children sem er samvinnuverkefni
Billund
bæjarfélagsins og Legostofnunarinnar. Í þessu
verkefni eða hugmyndafræði er tvinnað saman
leik og fræðslu. Skólabörnum er boðið að
koma í Legoland til þess
að uppgötva og læra með
leik. Stórmerkilegt að
fræðast um það hvað Lego
-Billund leggur mikið af
mörkum til barna um
heim allan. Það var líka
frábært að verða aftur
barn um stund og njóta
alls þess sem Legoland hefur upp á að
bjóða. Hanne lét okkur ráðstefnukonur
hafa lítinn poka með legokubbum og
sagði okkur að byggja úr þessum kubbum
önd. Lego byrjaði nefnilega allt með einni
lítilli önd. Við höfðum eina mínútu til
þess að framkvæma verkið og endurnar
voru svo sannarlega mismunandi og
sumar alls ekkert líkar öndum. En okkur
tókst að klambra þessu saman og síðan
var listaverkunum raðað fyrir framan
ræðupúltið. Og við skemmtum okkur
eins og litlir krakkar – en til þess var leikurinn án efa gerður.
Sætir strákar á okkar aldri ,,Best Boyband
in town“ skemmtu okkur með hljóðfæraleik og söng við mikinn fögnuð viðstaddra.
Dönsku systurnar voru líka með ýmsar
spennandi vörur á boðstólum og vel var
gert við okkur í mat og drykk.

Þá kom í ræðupúltið ung stúlka sem sagði frá hvernig væri að vera erlendur
námsmaður í Danmörku. Sagði hún sína reynslu góða og fékk hún margar
fyrirspurnir úr sal.
Síðan flutti Ulla Madsen sína ræðu – frá henni streymir alltaf gleði og hún
hrífur alla með sér.
Að lokum var kynning á næstu Norrænu vinadögum sem verða í Finnlandi
2016.
Um kvöldið var hátiðakvöldverður, allar mættum við prúðbúnar og sumar í
þjóðbúningum sem setti virðulegan blæ á kvöldið. Sætaskipan var með þeim
hætti að við hvert borð sátu konur frá hinum ýmsu löndum og nú reyndi á
tungumálakunnáttuna. En úr þessu varð skemmtilegt spjall og kvöldið leið
með góðum mat, gleði, samveru og söng. Í einu ljóðinu
segir: ,,Vinir tökum höndum saman og skálum“ hönd í
hönd sungum við það og fundum hvað það var margt sem
tengdi okkur saman.
Kvöldið enduðum við íslensku systurnar heima í húsinu
okkar með söng og spjalli.
Daginn eftir tókum við þátt í skoðunarferðum sem voru
áhugaverðar og fróðlegar. Frásögn af þeim væri efni í aðra
grein.
Á mánudaginn var komið að heimferð. Eitthvað tókst okkur
systrum að versla og leigubílstjórinn sem ætlaði að keyra
okkur út á flugvöll lenti í mestu vandræðum með að koma
dótinu okkar fyrir. Að lokum kom Bjarni gestgjafinn okkar
til hjálpar og batt skottið á bílnum niður. En aumingja bílstjórinn fórnaði höndum – hafði aldrei lent í neinu slíku,
hló og sagði: Ja,kvinner fra Island.
Þegar út á flugvöll kom þóttum við sumar mjög tortryggilegar, vildu danirnir fá að skoða handfarangurinn okkar
og það tafði okkur eitthvað. Þegar þrjár síðustu sem eitthvað voru að slóra
mættu í útgönguhliðið var allt lokað og læst, allir komnir út í flugvél. Að
lokum kom þungbúin kona sem taldi okkur allt of seinar – þó var hálftími
í brottför – og hleypti okkur í gegn. Til Íslands komum við í slagveðursrigningu. Eftir að hafa safnað farangrinum saman hófst hringkeyrsla utan
við flugstöðina, því þær okkar sem ætluðu að sjá um akstur norður í land
gátu ómögulega áttað sig á því hvar hægt væri leggja bílunum. Sumar voru
svo týndar að þær voru lagðar af stað til Keflavíkur þegar þær áttuðu sig á
því að þær höfðu villst af leið og létu niðurrigndar systur sínar bíða og bíða
og bíða - hálf aumingjalegar - með pinkla sína og pjönkur eftir fari norður.
En heim komust við eftir ógleymanlegt ferðalag og dvöl í Danaveldi. Þar
sem ný vináttubönd voru mynduð og vinátta Húsavíkursystra hnýtt enn
fastari böndum.
Elfa Bryndís Kristjánsdóttir,
Soroptimistaklúbbi Húsavíkur og nágrennis.
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Á ferð systra um sveitina (Ingibjörg og Herdís)
ber ýmislegt fyrir augu.

Fundur með erlendum konum, mars 2014.

tvær umferðir, um miðjan júní og svo snemma í ágúst, um öll
þéttbýlissvæði og allar sveitir héraðsins. Að því loknu leggjum við
tillögur okkar fyrir Umhverfisnefnd sveitarfélagsins og í samvinnu
við nefndina stöndum við að uppskeruhátíð þar sem veitt eru
verðlaun í nokkrum flokkum. Þetta verkefni hefur fest sig í sessi
og íbúar héraðsins verða varir við þegar systur eru á ferð og fá
leyfi til að ganga um garða og hlöð og er heimsóknum okkar vel
tekið. Við erum því sannfærðar um að þetta verkefni hefur styrkt

KVEÐJA SKAGAFJARÐAR
umhverfismenningu og vitund íbúa sveitarfélagsins.

FRÁ SOROPTIMISTAKLÚBBI

H

eilar og sælar kæru systur vítt og breitt um

landið. Okkur langar að segja ykkur svolítið
frá starfi okkar hér í Skagafirðinum.

Annað verkefni sem við höfum sett mikla vinnu og metnað í, er
að bjóða öllum konum af erlendum uppruna sem búsettar eru í

Klúbburinn okkar varð 25 ára sl. vor og hefur

Skagafirði til samkomu á marsfundi. Við undirbúum þær í upp-

frá stofnun lifað góðu lífi og blómstrað. Við eignuðumst strax

hafi með því að tala við þær og svo fá þær boðsbréf.

vinaklúbb í Hollandi í Alphen aan den Rijn sem er jafngamall

Þetta hefur mælst mjög vel fyrir og í fyrra glöddu þær okkur, gest-

okkar klúbbi. Allt frá upphafi höfum við átt frábært samstarf og í

gjafana, með því að leggja til veitingar og sáu um skemmti- og

tilefni tímamótanna heimsóttum við þær í sumar og var það þriðja

menningaratriði. Við höfum ákveðið að leggja enn meiri áherslu

ferðin okkar til þeirra og þær hafa dvalið jafn oft hjá okkur. Milli

á þessi samskipti og erum að skoða möguleika á að aðstoða þær

okkar hefur skapast einstök vinátta og systrabönd.

til að afla sér aukinnar fræðslu og sjálfstyrkingar í samvinnu við
Farskólann. Það er í okkar huga alveg ljóst að framlag þessara

Meginverkefni Skagafjarðarklúbbsins til margra ára er svo nefnt

kvenna til samfélagsins er mikilvægt í öllum skilningi og það ber

Umhverfisverkefni. Það felst í því að við tökum að okkur, fyrir

að meta og virða.

Sveitarfélagið Skagafjörð
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s am kv æ mt s am ni ng i

Norðanklúbbar, eða klúbbarnir frá Húnaflóa og allt austur á land

og

ákveðinni

eru í virku og skemmtilegu sambandi og það hefur skapast sú

fjárupphæð, að fara um

gegn

hefð að hittast í september ár hvert, dvelja yfir nótt og eiga stundir

héraðið, dreifbýli sem

saman, við að skoða okkur um og skemmta okkur. Við erum

þéttbýli og meta ýmsa

mjög hreyknar af ,,yngstu” systrunum í klúbbnum Við Húnaflóa

þætti er snerta umgengni

og áttum stóran þátt í að koma honum á laggirnar.

og snyrtimennsku á bæjum

Við hittumst fyrsta fimmtudag hvers mánaðar, oftast á einhverj-

og fyrirtækjum, fallega

um samkomustað en einnig á vinnustöðum eða heimilum systra.

garða o.þ.h. Strax í júní

Það er þó orðið þeim annmörkum háð að við erum orðnar of

hittumst við og skiptum

fjölmennar fyrir venjuleg húsakynni. Við vitum að við tölum fyrir

með

verkum

munn allra klúbbsystra að þegar farið er heim af loknum fundi er

og förum 4-5 saman,

hugsunin: ,,mikið var þetta frábær fundur, og alltaf er jafn gaman

okkur

Fosslaug er lítil
nátttúruleg laug
sem félagið Á
Sturlungaslóð setti
upp og hún fékk
umhverfisviðurkenningu. Plötunni
var komið fyrir á
fallegum steini við
laugina.

Frá Hollandsferð Skagafjarðarsystra

að hitta þessar yndislegu systur”. Við erum duglegar að skipta með okkur verkum innan klúbbsins og dreifa
ábyrgðinni. Margar systur hafa einnig tekið að sér trúnaðarverkefni á vegum Landsambandsins. Við höfum
borið gæfu til allt frá upphafi að hafa að leiðarljósi að styrkja okkur sjálfar til að vera hæfari til að styðja aðra.
Með það að markmiði höfum við staðið fyrir námskeiðum í framsögn og tjáningu og einnig í ræðumennsku og
fundarsköpum. Í fyrra fengum við námskeiðið ,,Finndu þinn X Factor” til okkar sem var verulega gagnlegt og
skemmtilegt. Á síðasta fundi kom svo okkar fyrrverandi systir María Lóa og kynnti framkvæmd verkefnisins
sem ber nú heitið ,,Finndu þinn styrk” og hún er höfundur og ábyrgðaraðili að.
Eins og við allar vitum hefur mikið verið rætt um innra og ytra skipulag Soroptimistahreyfingarinnar þannig
að klúbbarnir geti mótað sér skýra framtíðarsýn og áreiðanleg tengsl við önnur landssambönd og einnig hvað
varðar ábyrgð embættismanna svo sem verkefnastjóra. Við erum sammála því að Soroptimistasamtökin eru
ekki góðgerðarsamtök í þess orðs merkingu heldur fyrst og fremst þjónusta í þágu kvenna og barátta fyrir bættri
stöðu kvenna á alþjóðavettvangi. Nýtt skipulagsmódel SI hefur verið kynnt á undanförnum mánuðum og okkar
fulltrúi í Evrópusambandi Soroptimista Hafdís Karlsdóttir heimsótti okkur sl. vor og áttum við með henni
góðan fund þar sem hún fór ítarlega yfir svokallað þríhyrningakerfi og skýrði boðleiðir og uppbyggingu þess.
María Lóa fór svo á fundinum um daginn yfir mikilvægi þessa kerfis og möguleika þess til að bæta vinnubrögð
og losa okkur við óþarfa flækjustig.
Eins og sjá má á þessu bréfkorni er engin deyfð yfir okkur í Skagafirði og er starf okkar fjölbreytt og gefandi.
Við erum lánsamar að hafa í tímans rás getað byggt upp sterka félagsheild, þar sem hver og ein fær að njóta
hæfileika sinna. Við fullyrðum að setningar á borð við: ,,Ég get ekki- kann ekki – þori ekki” heyrast aldrei. Við
höfum fundið okkar styrk!
Systra- og baráttukveðjur frá Soroptimistaklúbbi Skagafjarðar
Ingibjörg Hafstað og Helga Sigurbjörnsdóttir

Frá Hollandsferð Skagafjarðarsystra

Fundur með erlendum konum, mars 2014.
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FRAMBOÐ
Soroptimistaklúbbur Akureyrar
býður fram til embættis forseta
SIÍ.

Soroptimistaklúbbur Kópavogs
býður fram til embættis sendifulltrúa.

Soroptimistaklúbbur Akureyrar
býður fram til embættis
aðstoðarverkefnastjóra.

Soroptimistaklúbbur Akureyrar
býður fram til embættis
Útbreiðslunefndar.

Laufey Guðrún Baldursdóttir
Geislafræðingur

Ellen Tyler
Innanhúsarkitekt

Eyrún Svava Ingvadóttir
Talmeinafræðingur

Ragnheiður Stefánsdóttir
Íþróttakennari

Ferilskrá:
a) Soroptimisti frá árinu 1986 í
Soroptimistaklúbbi Akureyrar

Ferilskrá:
a) Soroptimisti frá árinu 1991 í
Soroptimistaklúbbi Kópavogs

Ferilskrá:
a) Soroptimisti frá árinu 2000 í
Soroptimistaklúbbi Akureyrar

b) Embætti innan klúbbs: Fulltrúi, formaður, varaformaður,
meðstjórnandi ásamt ýmsum
nefndarstörfum.

b) Embætti innan klúbbs:
Skemmtinefnd, verkefnisstjóri,
umhverfismál, gjaldkeri, verkefnisstjóri, Alþjóðleg vinátta og
skilningur.

b) Embætti innan klúbbs: Fulltrúi, kærleiksnefnd, verkefnastjóri, varaformaður.

Ferilskrá:
a) Soroptimisti frá árinu 1982 í
Soroptimistaklúbbi Akureyrar.
Stofnfélagi.

c) Störf/embætti fyrir Landssambandið: Sendifulltrúi og
verkefnastjóri heilbrigðismála.

c) Störf/embætti fyrir Landssambandið: Verkefnastjóri Alþjóðlegrarvináttu og skilnings,
varasendifulltrúi, sendifulltrúi,
útbreiðslunefnd.

c) Störf/embætti fyrir Landssambandið: Systrasjóðsnefnd,
verkefnistjóri Umhverfismál,
vara sendifulltrúi.

Soroptimistaklúbbur Akraness
býður fram til embættis 1
varaforseti.

Soroptimistaklúbbur Reykjavíkur býður fram til embættis
varasendifulltrúa.

Soroptimistaklúbbur Akureyrar
býður fram til embættis
Útbreiðslunefndar.

Soroptimistaklúbbur Kópavogs
býður fram til embættis fulltrúa
í laganefnd.

Guðrún Bragadóttir
Sérkennari

Margrét Rögnvaldsdóttir
Viðskiptafræðingur

Margrét Eyfells
Þjónustufulltrúi

Margrét Kjartansdóttir
Lögfræðingur

Ferilskrá:
a) Soroptimisti frá árinu 2010 í
Soroptimistaklúbbi Akraness

Ferilskrá:
a) Soroptimisti frá árinu 04 1998
í Soroptimistaklúbbi Reykjavíkur

Ferilskrá:
a) Soroptimisti frá árinu 1983 í
Soroptimistaklúbbi Akureyrar.

Ferilskrá:
a) Soroptimisti frá árinu 2008 í
Soroptimistaklúbbi Kópavogs

b) Embætti innan klúbbs: Ferða
og skemmtinefnd, starfsgreinanefnd, formaður.

b) Embætti sem frambjóðandi
hefur gegnt innan klúbbs:
Formaður, fulltrúi, varafulltrúi,
meðstjórnandi, skoðunarmaður,
fjáröflunarnefnd, systranefnd,
ferða-móttöku og skemmtinefnd, verkefnastjóri efnahags- og
félagl.þróunar og í vinaklúbbanefnd.

b) Embætti innan klúbbs: Formaður tvisvar sinnum; ritari;
meðstjórnandi; fulltrúi
og ýmsar nefndir.

b) Embætti innan klúbbs:
Fulltrúi 2012-2014; Skoðunarmaður reikninga 2008-2014.

c) Störf/embætti fyrir Landssambandið: Ekkert.

c) Störf/embætti fyrir Landssambandið: Útbreiðslunefnd, 1.
varaforseti og ritnefnd Fregna. Sat í framkvæmdastjórn
Skottanna.
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c) Störf/embætti fyrir Landssambandið: Engin.

b) Embætti innan klúbbs:
Formaður, ritari, fulltrúi, varafulltrúi, verkefnastjóri og ýmsar
nefndir.

Soroptimistasamband Íslands

c) Störf/embætti fyrir Landssambandið: Útbreiðslunefnd
1997 - 2001 og 2013 - 2015.

c) Störf/embætti fyrir Landssambandið: Fulltrúi í laganefnd
frá 2013.

TIL EMBÆTTIS FYRIR SOROPTIMISTASAMBAND ÍSLANDS
Kjörtímabilið 2016 til 2017

Soroptimistaklúbbur Austurlands býður fram til embættis
umsjónar með nafnalista og
starfsgreinanefnd.

Soroptimistaklúbbur Akureyrar
býður fram til embættis í
laganefnd.

Soroptimistaklúbbur Seltjarnarness býður fram til embættis
í fjárhagsnefnd.

Soroptimistaklúbbur Hóla og
Fella býður fram til embættis
Skoðunarmanns.

Sigríður Ágústsdóttir
Leirlistarmaður

Margrét Guðjónsdóttir
Löggiltur endurskoðandi

Ingibjörg R. Hjálmarsdóttir
Fjármálastjóri

Ferilskrá:
a) Soroptimisti frá árinu 1992 í
Soroptimistaklúbbi Hafnarfjarðar & Garðabæjar
Í núverandi klúbbi frá 2000.

Ferilskrá:
a) Soroptimisti frá árinu 1995
í Soroptimistaklúbbi Seltjarnarness.

Ferilskrá:
a) Soroptimisti frá árinu 2010
í Soroptimistaklúbbi Hóla og
Fella.

b) Embætti innan klúbbs: Varaformaður, ritari, meðstjórnandi,
skoðunarmaður.

b) Embætti innan klúbbs:
Gjaldkeri, skemmtinefnd og
skoðunarmaður.

c) Störf/embætti fyrir Landssambandið: Fjárhagsnefnd.

c) Störf/embætti fyrir Landssambandið: Ekkert.

Soroptimistaklúbbur Kópavogs
býður fram til embættis upplýsingafulltrúa.

Soroptimistaklúbbur
Skagafjarðar býður fram til
embættis í sjóðanefnd.

Soroptimistaklúbbur Kópavogs
býður fram til embættis:
Umsjón með Hamraborg.

Guðrún Pálsdóttir
MBA, Cand oceon frá HÍ

Kristjana E. Jónsdóttir
Skrifstofustjóri

Gunndís Gunnarsdóttir
Bókavörður

Ferilskrá:
a) Soroptimisti frá árinu
1997 í Soroptimistaklúbbi
Skagafjarðar.

Ferilskrá:
a) Soroptimisti frá árinu 2007 í
Soroptimistaklúbbi Kópavogs.

b) Embætti innan klúbbs:
Formaður,fulltrúi, varafulltrúi,
meðstjórnandi,verkefnastjóri,
ferðanefnd,útbr.nefnd, skemmtiog móttökunefnd.
c) Störf/embætti fyrir Landssambandið: Varasendifulltrúi,
sendifulltrúi, umsjónarmaður
nafnalista, upplýsingafulltrúi.

Soroptimistaklúbbur Hafnarfjarðar og Garðabæjar býður
fram til embættis í fjárhagsnefnd.
Sandra Franks
Lögfræðingur / sérfræðingur
Ferilskrá:
a) Soroptimisti frá árinu 2009 í
Soroptimistaklúbbi Hafnarfjarðar og Garðabæjar.
b) Embætti innan klúbbs: Varafulltrúi, fulltrúi, meðstjórnandi,
varaformaður.
c) Störf/embætti fyrir Landssambandið: Engin.

Ferilskrá:
a) Soroptimisti frá árinu 1998 í
Soroptimistaklúbbi Kópavogs.
b) Embætti innan klúbbs:
Formaður klúbbsins, fulltrúi,
varafulltrúi, meðstjórnandi,
formaður skemmtinefndar,
meðlimur í stjórn klúbbsins,
fjáröflunarnefnd o.fl.
c) Störf/embætti sem frambjóðandi hefur gegnt fyrir
Landssambandið: Skoðunarmaður reikninga.

b) Embætti innan klúbbs:
Formaður, ritari, gjaldkeri,
fulltrúi, starfsgreinanefnd,
fjáröflunarnefnd.
c) Störf/embætti fyrir Landssambandið: Ritnefnd Fregna,
fjárhagsnefnd.

Bára Mjöll Jónsdóttir
Kennslustjóri fjarnáms
Ferilskrá:
a) Soroptimisti frá árinu 2009 í
Soroptimistaklúbbi Austurlands.
b) Embætti innan klúbbs:
Ritari, formaður.
c) Störf/embætti fyrir Landssambandið: Í vefhóp.

b) Embætti innan klúbbs:
Verkefnastjóri mennta- og
menningastjórn, meðstjórn í
Soroptimistaklúbbi Kópavogs.
c) Störf/embætti fyrir Landssambandið: Umsjón með
Hamraborg.
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Bakka- og Seljasystur, þær Rannveig Thoroddsen, Jóhanna Friðriksdóttir og Snjólaug Sigurðardóttir
ásamt þeim Esbjergsystrunum, Lisbeth Hass, Jennifer Petersen, Lene Kjærsgaard og Anna Marie
Rhod við Kammerslussen skipastigann rétt utan við Ribe. Ljósm. Vigdís Pálsdóttir.

HEIMSÓKN

BAKKA- OG SELJASYSTRA TIL VINAKLÚBBS Í ESBJERG

Á
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haustdögum 2014 heimsóttu fjórar
Bakka- og Seljasystur, þær Jóhanna
Friðriksdóttir, Rannveig Thoroddsen,
Snjólaug Sigurðardóttir og Vigdís
Pálsdóttir vinaklúbb sinn í Esbjerg.

Fyrsta matarboðið var hjá Sólvá Olsen en hún og Arni maðurinn
hennar eru frá Færeyjum. Hún er listakona og mátti merkja það
á heimili hennar. Myndir hennar eru bjartar og litríkar og veita
Færeyjar henni innblástur. Arni maðurinn hennar hafði verið á
skipi frá Neskaupsstað fyrir margt löngu og hann gerði sér lítið

Þetta var í annað sinn sem þær Snjólaug og Vigdís heimsóttu Es-

fyrir og söng íslenska þjóðsönginn fyrir gesti.

bjergsystur en stór hópur Bakka- og Seljasystra ásamt mökum

Daginn eftir vorum við systur sóttar um hádegisbil. Áfanga-

sóttu vinaklúbbinn heim í tilefni af 50 ára afmæli Esbjerg-

staðurinn var Myrtehuegård sem er náttúru-, menningar- og

klúbbsins árið 2001. Upphaflega stóð til að við yrðum fleiri en

fræðslusetur í Marbæk í Vadehavet þjóðgarðinum. Þar biðu

smá saman heltist úr lestinni af ýmsum ástæðum. Esbjergsystur

okkar nokkrar systur ásamt mökum og höfðu framreitt dásam-

höfðu undirbúið heimsóknina vel og tóku engan veginn í mál að

legan hádegisverð. Undir borðum voru sungin nokkur vel valin

hætta við boðið, það stóð hvort sem að við yrðum fjórar eða 25.

lög, m.a. Á sprengisandi, bæði á dönsku og íslensku....í einu. Eftir

Dagskráin var vel skipulögð en fyrir hvern dag heimsóknarinnar

söng og góðan hádegisbita var gengið í fallegu veðri að Vadehavet

skiptu Esbjergsystur með sér verkum, ýmist sem tengiliðir,

eða Vaðlahafinu undir leiðsögn eins af starfsmönnum fræðslu-

leiðsögumenn eða gestgjafar í heimboðum. Hver klúbbsystir gat

setursins sem sagði okkur skilmerkilega frá náttúrfari svæðisins.

svo meldað sig í ferðir eða matarboð til viðkomandi tengiliðar

Vaðlahafið eru stærstu samfelldu sjávarflæður í heimi og eru á

eða gestgjafa en það var fyrirfram uppgefið hversu mörgum Es-

heimsminjaskrá Unesco.

bjergsystrum hver gestgjafi gat tekið á móti til viðbótar íslensku

Á bakaleiðinni til Esbjerg var komið við að skoða kirkjuna í

systrunum.

Hjerting. Kirkjan sem var vígð árið 1992 er afskaplega falleg með

Það var svo sannarlega tekið vel á móti okkur og vorum við sóttar

sérstöku viðarkubbagólfi og sérlega fallegri altaristöflu eftir lista-

út á flugvöll og ekið beinustu leið heim til formanns klúbbsins,

manninn Robert Jacobsen. Altaristaflan sýnir persónur eða atvik

Dorisar Veileborg sem beið okkar með kaffi og vínarbrauð. Við

úr biblíunni sem tengjast sjónum og er gerð úr gömlu járnskrani

systur höfðum ákveðið að vera á hóteli en annars var hugsað um

frá Esbjergshöfn og myndar þannig tengingu við bæinn.

okkur frá morgni til kvölds. Það var séð um að við værum sóttar

Í heimboði um kvöldið var margt spjallað, bæði um okkar eigin

og skilað til baka á hótelið til og frá þeim viðburðum sem þær

hagi en einnig um starf okkar í klúbbunum. Innan Esbjerg-

höfðu skipulagt fyrir okkur og síðast en ekki síst var séð um að

klúbbsins er bókaklúbbur og hafa þær tekið fyrir íslensk skáld-

við fengjum nóg að borða.

verk, m.a. Karítas án titils eftir Kristínu Marju Baldursdóttur og
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Kona við 1000 gráður eftir Hallgrím Helgason. Þær voru hrein-

Snjólaugu og Vigdísi að eyða eftirmiðdeginum hjá sér en Rann-

lega að missa sig yfir höfundinum og greinilegt að hann á þarna

veig og Jóhanna fengu leiðsögn tveggja systra um bæinn. Það var

dygga áhangendur. Skyldi hann vita af þessu?

fróðlegt til þess að vita að Esbjerg er aðeins um 150 ára gamall

Daginn eftir var haldið til Ribe með viðkomu í Kammerslussen

bær. Hann byggðist fljótlega upp eftir að Danir misstu hafnar-

sem er skipastigi í skipaskurðinu í Ribe ánni, þar sem við gæddum

borgina Altona í stríðinu um Slésvík árið 1864 og þurftu því að

okkur á heimatilbúnum samlok-

byggja nýja hafnarborg en

um eftir góðan göngutúr með-

höfnin er hjarta Esbjerg.

fram skurðinum. Í Ribe sem er

Hátíðakvöldverður

elsti bær Danmörku skoðuðum

Elinu Feldt sem er ein af Es-

við dómkirkjuna en rætur hennar

bjergsystrum og voru saman-

ná allt til ársins 950. Ribe er afskap-

komnar alls 19 systur. Doris,

lega fallegur bær og góður tími

formaður

gafst til að skoða bæinn áður en

bauð okkur velkomnar og þakk-

við hittumst í kaffi og dýrindis

aði sérstaklega fyrir ánægulega

eplaköku á Quedens Gård. Það

ferð og góðar móttökur Bakka-

voru kátar soroptimistasystur

og Seljasystra þegar Esbjerg-

sem

systur

nutu

samverunnar

í

blíðskaparveðri í garði kaffihússins.
Um kvöldið skiptums við í tvo

Esbjergsystur sáu við öllu og drógu upp regnhlífar þennan eina dag sem
rigndi. Jennifer, Snjólaug, Hanne Meyer, Rannveig, Lene og Vigdís á göngu
innan um sandhólana á eyjunni Fanö. Ljósm. Jóhanna Friðriksdóttir.

var

hjá

Esbjergsklúbbsins

komu

til

Íslands

í tilefni af 30 ára afmæli
landssambandsins árið 2004.
Bakka- og Seljasystur þökkuðu

hópa. Snjólaug og Vigdís þáðu

sömuleiðis

heimboð á fallegt og listrænt

móttökur, þar sem við fengum

heimili Ingelise Enevoldsen en

að fræðast um sögu, náttúru

Rannveig og Jóhanna fóru til

og menningu svæðisins í sam-

Else-Marie Samsing sem er ein

vistum við vinaklúbbssystur.

af elstu Esbjergssystrunum, fædd

Klúbbarnir skiptust á gjöfum

1928. Hún ber það glæsilega

og eins og Dönum virðist vera

starfsheiti, corsetière og rak hún

tamt í stórveislum var sungið

ásamt Grethe systur sinni Líf-

undir borðhaldi.

stykkjabúð þeirra í Esbjerg. Else

Á síðasta heimsóknardegi var

Marie býr í íbúð sem var ofan við
búðina sem þær systur ráku og var

Íslenskar og danskar systur í hádegisverði á veitingastaðnum og nostalgíubúðinni Höll Viktoríu. Ljósm.Vertinn Gitte Thiesen.

fyrir

frábærar

farið til eyjarinnar Fanø sem
er rétt utan við Esbjerg. Þar

á miðju „Striki“ þeirra Esbjergbúa.

eru tveir gamlir fiskimanna-

Það var eins og að vera komin í

bæir, Nordby og Sønderho

senu í mynd Ingmars Bergmanns

auk Rindby sem hefur aðal-

um Fanny og Alexander. Það var

lega byggst upp sem sumar-

sko ekki minimalismanum fyrir

leyfisstaður. Það var yndislegt

að fara, smáborð með dúkum,

að ganga um þröngar götur

styttum og öðru smádóti út um

og rangala gömlu bæjanna

allt. Borðin svignuðu undan

undir leiðsögn systra. Einnig

veisluföngum og það var svo

var farið niður á Rindbyströnd

sannarlega passað upp á að við

sem er mjög víðáttumikil.

færum ekki svangar frá borðum.
Það var sungið og skálað í takt við
vísnasönginn enda átti Else-Marie

Gengið var í rigningu á milli
Sólvá Olsen, Vigdís Pálsdóttir og Ingelise Enevoldsen framan við litríkar
myndir Sólváar í stúdíóinu heima hjá henni. Ljósm. Rannveig Thoroddsen.

að þjálfa handaupplyftingar sam-

sandhólanna við ströndina
áður en sest var að snæðingi
í

Höll

Viktoríu

sem

er

kvæmt læknisráði. Þrátt fyrir ofgnótt vínfanga og matar þá var

einskonar blanda af veitingastað og búð sem selur t.d. gamaldags

ekkert farið fram úr hófi. Það var ekki annað hægt en að dást að

dúkkulísur og glansmyndir. Eftir notalegan hádegisverð var farið

dugnaðinum í Else-Marie. Hún styðst við göngugrind og þrátt

á þjóðlagatónleika í Nordbykirkju og lokaheimboðið var svo um

fyrir að hún þurfi að ganga upp og niður 38 tröppur til að komast

kvöldið hjá Lene Kjærsgaard sem býr í Rindby.

í íbúðina þá vill hún hvergi annarsstaðar búa.

Þó að við Bakka- og Seljasystur höfum aðeins verið fjórar í þessari

Næsta dag var aftur skipt liði. Lisbeth Hass hafði boðið þeim

heimsókn þá nutum við þess að hitta systur okkar og efla enn
frekar tengsl við vinaklúbb okkar í Esbjerg.
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DAGSKRÁ
LANDSSAMBANDSFUNDAR
HALDINN Í KÓPAVOGI LAUGARDAGINN 18. APRÍL 2015
INNRITUN KL. 8:00 - 9:00
LANDSSAMBANDSFUNDUR KL. 9:00 TIL U.Þ.B. 16.30
8. Kosning eins sendifulltrúa og eins varasendifulltrúa
1. Fundarsetning

Þóra Guðnadóttir , forseti SIÍ, setur fundinn.
Kosning fundarstjóra og ritara
Nafnakall

2. Skýrslur:

a) Forseta
b) Sendifulltrúa
c) Gjaldkera

3. Umræður og atkvæðagreiðsla
um skýrslur stjórnar og sendifulltrúa

4. Skýrslur:
Fastanefndir:

a) Útbreiðslunefnd
b) Laganefnd
c) Fjárhagsnefnd
d) Verkefnastjóra
e) Ritstjóra

kl. 10:45 – 11 Kaffihlé
Aðrar nefndir:
a) Sjóðanefnd
b) Skólastyrkjanefnd
c) Starfsgreinanefnd
d) Félagatal SIÍ
e) Vefur SIÍ
f) Hamraborg10
g) Upplýsingafulltrúa

h) Tengiliðar við Litháen

5. Umræður og atkvæðagreiðsla um skýrslur í
4. lið
kl. 12 - 13 Hádegisverðarhlé
Kosningar

6. Kosning forseta 2016-2018
7. Stjórnarkjör

a) Kosning 1.varaforseta
b) Atkvæðagreiðsla um tilnefningu forseta í starf ritara
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9. Kosning fastanefnda, verkefnastjóra og
aðstoðarverkefnastjóra
a) Laganefnd
b) Útbreiðslunefnd
c) Fjárhagsnefnd
d) Aðstoðarverkefnastjóra

10. Kosning
a) Sjóðstjórna

Annarra nefnda og embætta:
a) Upplýsingafulltrúa

b) Starfsgreinanefnd
c) með nafnalista
d) Umsjónaraðila með Hamraborg
e) Skoðunarmanns reikninga

11.Tillögur um laga og reglugerðarbreytingar.
Umræður og atkvæðagreiðsla

12. Mál sem stjórnin leggur fram

a) Fjárhagsáætlun, árgjald og inntökugjald b) Umræður og at-

kvæðagreiðsla

c) Aðrar tillögur, umræður og atkvæðagreiðsla

13. Mál sem borist hafa.

Umræður og atkvæðagreiðsla

14. Ákvörðun um næsta Landssambandsfund
15. Önnur mál
16. Fræðsluerindi

Bryndís Guðmundsdóttir talmeinafræðingur segir frá
starfi sínu.

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

SKÝRSLA FORSETA
TÖLULEGAR UPPLÝSINGAR
Fjöldi systra 01.10. 2014 var 591. Nýjar systur
á árinu voru 32. Á árinu hættu og/eða létust
25 systur.
Átján klúbbar eru starfandi innan SIÍ og
klúbbfundir voru 180 á starfsárinu, þar af
26 vinnustaðafundir og 23 aðrir fundir.
Fundarsókn klúbbfunda var frá 60% upp í
93%. Sjö klúbbar voru með yfir 80% mætingu
en það voru Austurland, Bakkar og Sel,
Húsavík og nágrenni, Hólar og Fell, Kópavogur,
Snæfellsnes, Hafnarfjörður og Garðabær sem
var með bestu mætinguna á árinu.
Fjórir klúbbar voru með minna en 70%
mætingu.
STARFSEMI KLÚBBA
Verkefni klúbba sem tilgreind eru í skýrslum
formanna eru fjölmörg og margbreytileg.
Klúbbarnir taka virkan þátt í samfélaginu og
styðja verkefni í sinni heimabyggð. Þeir styrkja
efnalitlar fjölskyldur fyrir jólin og gefa bókagjafir til framúrskarandi nemenda við útskriftir í skólum. Styrkir voru veittir til ýmissa samtaka
og stofnana sem hjúkra og hlúa að, má þar
nefna sambýli og heimili aldraðra.
Akranesklúbbur styrkti byggingu Tears Children sem vinnur að bættum lífsskilyrðum fyrir
konur og börn í Kenya. Þessi bygging hlaut
nafnið Eyjafjallajökull og fékk mikla umfjöllun
þar sem fólk reyndi að bera nafnið fram.
Reykjavíkurklúbbur hélt námskeið fyrir fólk
með einhverfu, núvitundarnámskeið fyrir ekkjur
krabbameinssjúklinga og kynfræðslu fyrir
unglingsstúlkur með þroskahömlun.
Nokkrir klúbbar héldu námskeiðið X Faktor
– Finndu þinn styrk, bæði fyrir klúbbsystur
sínar, með vinnusmiðju eða í samvinnu við
framhaldsskóla í sinni heimabyggð.
Ferðastyrkur var veittur til stúlknaliðs úr
Brúarásskóla sem kepptu í lokakeppni First
Lego 2014 á Spáni.
Langtímaverkefni sem systur vinna að eru m.a.
bókaútburður til aldraðra ásamt jólakökubakstri sem dreift er með síðasta útburði fyrir
jólin og sala á Kærleikskúlunni. Systur aðstoða
börn með heimanám á bókasafni hverfisins,
hjálpa fermingarbörnum í fermingakyrtla á
fermingardaginn og vinna umhverfisverkefni
í samvinnu við grunnskólann í samfélaginu.
Einnig er stuðningur veittur við rekstur Krísuvíkurheimilisins.
Nokkur verkefni erlendis eru styrkt af klúbbum.
Þar er helst að nefna styrki vegna barna á Indlandi, Vina Perú, jólagjafa til barna á Grænlandi,
SOS-barnaþorpa og stúlkna í Guetamala.
Fjáröflun klúbba skilaði 11.8 milljónum kr.

SOROPTIMISTASAMBANDS ÍSLANDS
FYRIR STARFSÁRIÐ 2013-2014

og til styrkja var varið sem nam tæplega 11,5
millj. kr.
Systur vinna óeigingjarnt starf við fjáröflun og
önnur verkefni og ber að þakka það.
Klúbbarnir afla fjárins með margbreytilegum
hætti. Má þar nefna sölu á ýmsum varningi og
handverki systra, hvalaskoðunarferðir, happdrætti, móttöku á erlendum soroptimistasystrum, vinkvennakvöld, sölu á Kærleikskúlunni, útburð á bókum, golfmót og nýtingu
hluta félagsgjalda.

18 KLÚBBAR
591 SYSTUR
180 FUNDIR
YFIR 80%

MÆTING HJÁ
7 KLÚBBUM

VINAKLÚBBAR
Flestir klúbbar eru með nokkra vinaklúbba og
eru tengsl við þá oftar en ekki frekar lítil, helst
eru sendar jólakveðjur á milli klúbba. Þó eru
í nokkrum klúbbum einhver meiri tengsl og
má þau oft rekja til persónulegra tengsla milli
systra í klúbbunum. Í tengslum við Norræna
vinadaga fóru systur frá Snæfellsnesklúbbi í
heimsókn til vinaklúbbs síns í Ribe.
Vinaklúbbar eru 49 talsins.
AFMÆLI KLÚBBA
Akranesklúbbur varð 30 ára á árinu.
STARFSEMI SIÍ
Stjórn Landssambandsins hélt tíu stjórnarfundi
á árinu, voru sex þeirra í Hamraborg 10, þrír
símafundir og einn vinnufundur á Akureyri í
september 2014. Verkefni forseta og stjórnar
eru mörg og margvísleg og allt of langt að telja
þau öll upp. Það skiptir þó miklu máli að
stjórn, embættismenn og klúbbar eigi gott
samstarf.
Á starfsárinu átti Soroptimistasamband
Íslands 40 ára afmæli og var haldið upp á það
með glæsilegum Landssambandsfundi 10. maí
í umsjón Hafnarfjarðar- og Garðabæjarklúbbs.

Í tilefni af afmælinu afhenti SIÍ eina milljón kr.
til W.O.M.E.N. sem er félag kvenna af erlendu
bergi brotnar. Þessi styrkur var samstarf allra
klúbba og Landssambandsins.
Í þetta afmælishóf komu m.a. Ulla Madsen
forseti SIE og gestir frá Svíþjóð og Litháen.
SENDIFULLTRÚAFUNDUR SIE
Fundurinn var haldinn 14. - 15. júlí í Kaupmannahöfn. Frá Íslandi sátu fundinn Laufey G.
Baldursdóttir og Guðrún Erla Björgvinsdóttir
sendifulltrúar og Mjöll Flosadóttir forseti SIÍ.
Áheyrnarfulltrúar voru Ásgerður Kjartansdóttir varasendifulltrúi og Hafdís Karlsdóttir
fyrrverandi fjárhagsstjóri SIE.
Skýrsla frá þessum fundi var flutt á haustfundi
og er skráð á heimasíðu SIÍ. http://soroptimist.
is/images/Innri_vefur/Fundir/
NORDISK FORUM
Að Nordisk Forum stóðu 200 samtök kvenna,
þar á meðal Soroptimistasystur á Norðurlöndum
sem sameinuðust í undirbúningi.
Á fundinum fluttu María Lóa Friðjónsdóttir
Hafnarfjarðar- og Garðabæjarklúbbi og Hafdís Karlsdóttir Kópavogsklúbbi erindi. Erindi
Maríu Lóu fjallaði um X Faktor – Finndu þinn
styrk og erindi Hafdísar bar yfirskriftina Hvers
vegna er ég Soroptimisti?
Guðrún Erla Björgvinsdóttir sendifulltrúi átti
sæti í Norrænu Soroptimista undirbúningsnefndinni og flutti hún greinargott erindi á
haustfundi í Borgarnesi sl. haust.
NORRÆNIR VINADAGAR
Dagana 5. - 7. september voru Norrænir
vinadagar í Billund í Danmörku. Alls voru það
40 systur frá Íslandi sem sátu fundinn.
SKÓLASTYRKIR SIE
Á síðasta ári hlutu báðir umsækjendur okkar
skólastyrk, þær Lilja Dögg Jónsdóttir sem er
í MBA námi við Harvard Buisness School í
Boston og Viktoría Rós Gísladóttir sem er í
doktorsnámi í vélaverkfræði við Kaliforniuháskóla, San Diego. Báðar eru vel komnar að
styrknum sem þær hlutu.
LOKAORÐ
Við lestur ársskýrslna klúbba verður manni
ljóst það mikla starf sem klúbbarnir vinna að
ýmsum góðum málum. Verkefni sem unnin
eru af kærleik og með því hugarfari að láta gott
af sér leiða. Ég er afar stolt af öllum þessum
verkefnum Soroptimista og hvet systur og
klúbba til að halda áfram því góða starfi að
efla samtökin okkar til framtíðar.
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Harpa Þ. Hólmgrímsdóttir
Soroptimistaklúbbi Húsavíkur og nágrennis

KOSNINGARÉTTUR
Í EINA ÖLD

Árið 1979 gekk ég í fyrsta skipti að kjörborði, stolt og spennt yfir því að geta nýtt
kosningarétt minn og lagt mitt af mörkum
til að hafa áhrif í landsmálunum. Í mínum
huga var þetta hluti af sjálfsögðum mannréttindum sem þegn í lýðræðisþjóðfélagi.
Tveimur árum síðar sat ég og fletti gögnum á Kvennasögusafni Íslands og gerði
mér þá líklega fyrst grein fyrir því hve
ótrúlega heppin ég var að búa við þessi
mannrétt- indi. Ég þakkaði í huganum
þeim konum og eflaust líka einhverjum
körlum sem áratugum fyrr tóku slaginn
og lögðu sitt af mörkum til að sækja
þennan, í mínum huga, sjálfsagða rétt.
Ekki bara fyrir sig heldur einnig fyrir
okkur hinar, þær sem á eftir komu.
Á þessu ári er minnst með margvíslegum hætti aldarafmælis kosningaréttar kvenna á Íslandi.
Þar er um að ræða afmæli kosningaréttar til Alþingis en
rétt til að kjósa til sveitarstjórna höfðu íslenskar konur frá
1882. Það var þó ekki öllum konum treyst til að fara með
atkvæðarétt. Þar skipti máli bæði aldur og samfélagsleg
staða. Konur þurftu að hafa náð 40 ára aldri og vera sjálfs
sín herrar, þ.e. ekkjur, ógiftar konur eða aðrar þær sem
ættu með sig sjálfar. Það var ekki fyrr en 1908 sem konur
öðluðust fullan rétt á við karla til að nýta atkvæðisrétt í
sveitarstjórnarkosningum.
Til gamans má geta þess að að fyrsta konan sem talið er að
hafi nýtt ,,atkvæðisrétt“ sinn á Íslandi, hafi gert það áður en
konur höfðu í raun fengið slíkan rétt. Það var á Akureyri
þegar þar var fyrst kosið til bæjarstjórnar. Konan sem var
Vilhelmína Lever, hafði greitt það útsvar sem tilskylt var
til kosningaréttar. Þá giltu dönsk lög á Íslandi og kváðu
þau um að kosningarétt hefðu ,,alle fuldmyndige mænd“.
Konur eru jú líka menn og á þeirri forsendu hefur Vilhelmína líklega náð að greiða sitt atkvæði.
En þó að fyrrgreindu marki væri náð árið 1908 var það
ekki nema hálfur sigur. Enn höfðu konur ekki rétt til að
láta til sín taka í landsmálunum. Á síðari hluta 19. aldar var
í Evrópu mikil vakning í umræðum um réttindi kvenna
sem talið er að megi að hluta til rekja til útkomu bókarinnar Kúgun kvenna eftir John Stuart Mill.
Umræðan hefur tengt anga sína út fyrir Evrópu því fyrstar
til að fá kosningarétt voru konur á Nýja Sjálandi, árið 1893.
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Árið 1907 stóð Hið íslenska kvenfjelag m.a. fyrir undirÁ Norðurlöndunum voru það finnskar konur sem fyrstar
skriftasöfnun um land allt til stuðnings kröfunnar um kosningaöðluðust rétt til að kjósa. Það var 1907. Noregur varð næst
rétt kvenna og má ætla, út frá tölulegum upplýsingum um
Norðurlandanna til að samþykkja kosningarétt konum til
fjölda kvenna, að tæp 40% kvenna yfir 15 ára aldri hafi lagt
handa árið 1913 og danskar og íslenskar konur fengu kosnmálefninu lið með undirskrift sinni og tel ég það vel að verið.
ingarétt tveimur árum síðar. Sænskar konur þurftu hins
Þó 19. júní hafi haslað sér völl í sögunni sem baráttudagur
vegar að bíða til ársins 1921 eftir að öðlast þennan rétt á
kvenna þá var 7. júlí 1915 ekki síður merkilegur. Þann dag
við nágrannaþjóðirnar. Önnur Evrópulönd voru svo að
kom stjórnarskráin nýja til landsins og Alþingi var kallað
tínast inn í hópinn fram eftir 20. öldinni. Það vakti athygli
saman af því tilefni. Þá blésu íslenskar konur til hátíðar,
mína að breskar konur fengu ekki kosningarétt fyrr en árið
gengu fylktu liði að Alþingishúsinu og færðu þingmönnum
1918, 25 árum á eftir Nýja Sjálandi sem þó var þá eitt af
þakkir. Í þakkarávarpi þeirra segir m.a.:
nýlenduveldum bresku krúnunnar. Síðast Evrópulanda til
„Vér vitum vel, að auknum réttindum fylgja auknar
að veita konum kosningarétt var Sviss og það var ekki fyrr
skyldur. En vér tökum móti hvorutveggja með gleði. Vér
en árið 1971, fyrir svo ótrúlega stuttu síðan.
vitum og skiljum að kosningaréttur til Alþingis og kjörVið staðfestingu nýrrar stjórnarskrár 19. júni 1915 var löggengi er lykillinn að löggjafarvaldi landsins, sem á að fjalla
festur réttur íslenskara kvenna til að kjósa til Alþingis. En
um alla hagsmuni þjóðarinnar, jafnt karla sem kvenna.
það voru reyndar ekki bara konur og reyndar heldur ekki
... Vér vonum einlæglega að hin nýja samvinna vor með
allar konur sem hlutu hnossið. Karlar öðluðust líka aukin
bræðrum vorum á komandi tímum i landsmálum verði
réttindi, þ.e. þeir sem ekki töldust sjálfs sín herrar höfðu
þjóðinni til heilla.” (Kvennablaðið 16. júlí 1915).
ekki haft kosningarétt en fengu hann nú. Hins vegar var
kosningaréttur kvenna aldursbundinn við 40 ár.
,,Af hverju voru þær að þakka? Þetta var bara sjálfsagður
Sama ákvæði um aldursbundinn rétt kvenna gilti hins
réttur þeirra eins og karlanna.“
vegar ekki fyrir konur í DanÁ þessa leið spurði einn nemenda
mörku en auk Íslands var Bretminna um daginn.
land eina landið sem setti
,,Af hverju voru þær að þakka?
Jú, það ber að þakka það sem vel
önnur aldursviðmið fyrir
Þetta var bara sjálfsagður réttur
er gert, þakka það að réttlæti náist
konur en karla varðandi kosnþeirra
eins
og
karlanna.“
þrátt fyrir að ranglæti hafi viðingarétt. Bretarnir voru þó
Á þessa leið spurði einn nemenda gengist áður.
heldur mildari því þeir miðuðu
Ég þakka líka í hjarta mínu þeim
við 30 ára aldur. Það var ekki
minna um daginn.
sem ruddu brautina og börðust fyrir
fyrr en árið 1920 sem þessi aldréttindum mínum, réttindum sem
ursákvæði um kosningarétt
mér finnst í dag svo sjálfsögð að ég
kvenna voru afnumin á Íslandi
leiði OFTAST ekki hugann að því, mæti bara á kjörstað
í tengslum við sambandslagasamning milli Danmerkur og
með manninum mínum, við kjósum hvort um sig það sem
Íslands.
við teljum rétt hverju sinni og krossarnir okkar eru jafnÍ mínum huga er vart hægt að minnast baráttu íslenskra
gildir.
kvenna fyrir réttindum sér til handa án þess að minnast
100 ára afmæli kosningaréttar kvenna hefur verið og
á Bríeti Bjarnhéðinsdóttur, þó að öðrum baráttukonum
verður minnst með margvíslegum hætti víða um land. Á
ólöstuðum. Bríet var eins og flestir vita ötul baráttukona
vefsíðunni http://kosningarettur100ara.is/ má fylgjast með
fyrir réttindum kvenna, eða eins og Sigríður Th. Erlendsþví hvað er á döfinni í þeim efnum.
dóttir segir í umfjöllun sinni um hana: ,, Hún ruddi brautina,
Íslenskir Soroptimistar láta ekki sitt eftir liggja og efna m.a.
mótaði stefnuna og stjórnaði sjálf baráttunni.“
til smásögusamkeppni um efnið ,,Á ég að kjósa? Hvers
Bríet var stofnfélagi í Hinu Íslenska Kvenfjelagi, Kvenréttvegna“. Skilafrestur er til 15. maí og er öllum heimil þátttaka.
indafélagi íslands og Verkakvennafélagsins Framsóknar
Ég vil hvetja ykkur systur kærar að stinga nú niður penna
auk þess sem hún gaf út og ritstýrði Kvennablaðinu. Hún
og taka þátt og einnig að vera duglegar að vekja athygli
var sannkallaður forkólfur í réttindabaráttu íslenskra
annarra á þessu verkefni.
kvenna.
Harpa Þ. Hólmgrímsdóttir
Öll þessi framantöldu félög og félagsmenn þeirra eiga
Soroptimistaklúbbi Húsavíkur og nágrennis
þátt í baráttunni fyrir kosningarétti kvenna sem og svo
mörgum öðrum skrefum, stórum sem smáum, í átt til
jafnréttis kynjanna.
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Ganga 2. febrúar 2015

GÖNGUHÓPUR
BAKKA & SELJA
Systur í Bakka og Selja hafa gengið saman á mánudögum

Sólarlagið er tekið

síðan 2009.
Aðeins hafa fallið úr örfáir dagar vegna veðurs, en þá þarf
líka að vera algjört fárviðri. Í desember borða göngusystur
saman eftir síðustu göngu fyrir jól og í júlí eða ágúst er farið
á Nauthól eftir göngu í Nauthólsvík.
Hér sjáið þið nokkrar myndir frá gönguhópnum teknar af
Vigdísi Pálsdóttur, sem heldur utan um hópinn. Tíminn
sem systur hittast hefur verið færður til kl. 14 og eru systur í öðrum klúbbum velkomnar að slást í hópinn. Best er
að hafa samband við Vigdísi, vigdispalsdottir@gmail.com ,
því það kemur fyrir að áætlun sé breytt eftir veðurspá.

FRÁ SOROPTIMISTAKLÚBBI KEFLAVÍKUR
Systur í Soroptimistaklúbbi Keflavíkur hafa verið duglegar að mæta á fundi í vetur og hafa gert ýmislegt
sér til fróðleiks og skemmtunar. Nóvemberfundurinn var í umsjá verkefnastjóra og fengum við góðan
gest í heimsókn, Sveindísi Valdimarsdóttur, sem var með kynningu á starfi Miðstöðvar Símenntunar á
Suðurnesjum með flóttamönnum. Hún sagði okkur að margir af hælisleitendum sem verða síðar flóttamenn eftir að dvalarleyfi hefur verið veitt, séu konur sem hafa gengið í gegnum erfiða reynslu. Systur
voru mjög hugsi eftir erindi Sveindísar. Í desember var góður jólafundur í umsjá skemmtinefndarinnar.
Á jólafundinum undanfarin ár hafa systur lagt til peninga sem runnið hafa til Velferðarsjóðs Keflavíkurkirkju sem er áfram dreift til þeirra er þurfa. Í janúar var vinnustaðafundur í boði Brynju Hjaltadóttur systur okkar. Hún starfar í dagdvöl fyrir aldraða. Fengum við kynningu á starfinu sem þar fer
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Jólafundurinn okkar 15.des.

fram. Það er alltaf gaman að koma á nýja staði
og sjá hvað systur okkar eru að fást við í sinni
vinnu. Í febrúar fengum við virkilega skemmtilega heimsókn þegar Grafarvogssystur
gerðu sér ferð í slæmu veðri til að funda
með okkur, kynnast og hafa gaman. Af því
tilefni fengum við Helgu Guðrúnu Johnson rithöfund til að koma og segja okkur
frá bókinni sinni Saga þeirra, saga mín.
Klúbburinn okkar hefur sl. þrjú ár staðið
fyrir vinkonukvöldi sem í fyrstu hafði það
að markmiði að kynna starfið fyrir öðrum
konum og fyrir hvað við stöndum. Systur
sáu fljótlega að hér væri gott tækifæri til að
afla fjár til að geta gefið til góðra mála og
hafa tvö síðustu vinkonukvöld verið okkar
besta fjáröflun. Næsta vinkonukvöld verður
seinna á þessu ári og er undirbúningur
þegar hafinn. Soroptimistaklúbbur Keflavíkur er fjörtíu ára á þessu ári og gaman að
segja frá því að í dag eru sjö af stofnfélögunum enn í klúbbnum og þar af er Ásta
Árnadóttir 93 ára aldursforseti og heiðursfélagi okkar.

Jákvæða hornið

KVENRÉTTINDI ERU

MANNRÉTTINDI
Málþing um kynjajafnrétti ,,Rakarastofu-

Utanríkisráðherra Gunnar Bragi Sveins-

konan Emma Watson hélt eftirminnilega

ráðstefna“ (Barbershop-conference) var

son tilkynnti að Ísland ætlaði að standa að

ræðu á þessu sama allsherjarþingi og hleypti

haldið í New York í janúar síðastliðnum.

málþingi með þessum hætti í ávarpi sínu á

þar af stokkunum herferð UN Women He-

Eingöngu karlmönnum og drengjum var

allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New

for-She.

boðin þátttaka.

York haustið 2014. Hann lagði áherslu á að

Er það ekki þetta sem við konur höfum

Athygli vekur að Ísland stóð að málþinginu

ríki heims framfylgdu ákvörðunum sem

verið að bíða eftir?

ásamt Suður-Ameríkuríkinu Súrínam og

teknar voru á kvennaráðstefnu á vegum

Við þurfum að fá karlana í lið með okkur.

ljóst er að hlutskipti kvenna er með ólíkum

Sameinuðu þjóðanna í Peking árið 1995.

Við þurfum öll að taka höndum saman og

hætti í þessum tveimur löndum. Samkvæmt

Þáverandi forsetafrú Bandaríkjanna, Hilary

vinna að jafnrétti. Nú er von – því karlarnir

skýrslu World Economic Forum um stöðu

Clinton, sagði á þeirri ráðstefnu að ,,kven-

eru vaknaðir og farnir að tala saman.

jafnréttismála í heiminum er Ísland efst

réttindi væru mannréttindi“. Í ræðu utan-

á lista yfir þau lönd sem standa sig vel en

ríkisráðherra kom fram að tuttugu ár væru

Elfa Bryndís Kristjánsdóttir

Súrínam er í 110. sæti. Þó finnst okkur

liðin frá kvennaráðstefnunni og vel við hæfi

Soroptimistaklúbbi Húsavíkur og nágrennis

íslensku konunum að við eigum langt í land

að halda upp á það með málþingi. Leik-

til jafnréttis.

BOÐ Á
LANDSSAMBANDSFUND
Kæru systur!
Það er okkur systrum í Soroptimistaklúbbi Kópavogs sönn ánægja að bjóða ykkur til
landssambandsfundar laugardaginn 18. apríl nk.
Föstudaginn 17. apríl er móttaka í boði bæjarstjórnar Kópavogs.
Móttaka verður í Gjábakka, Fannborg 8, Kópavogi
Landssambandsfundurinn verður í Álfhólsskóla (Hjalla) Digranesveg 120, Kópavogi.
Að loknum fundarstörfum á laugardaginn verður hátíðarkvöldverður og skemmtidagskrá
í SPOT.
Við mætum svo hressar í gönguferð með Sögufélagi Kópavogs á sunnudagsmorgun kl. 11.00.

Kópavogssystur hlakka til að taka á móti ykkur helgina 17. – 19. apríl 2015.
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BÓKAORMURINN

Ég hef alla tíð verið heilluð af bókum, m.a.
ævisögum. Mér þykir einkar fróðlegt að kynna mér
hvernig aðrar konur lifðu lífinu - í öðru landi, frá
öðrum löndum, á öðru skeiði en við lifum nú á.
Mér þykir vel við hæfi á þessu ári þar sem konur minnast 100 ára
kosningaþátttöku að nefna nokkrar ævisögur kvenna sem mér
hafa þótt bæði skemmtilegar og mjög áhugaverðar.
Veistu ef þú vin átt - er saga Aðalheiðar Hólm Spans, skráð af Þorvaldi
Kristinssyni. Aðalheiður var einstök
kona. Ung að árum stofnaði hún ásamt
öðrum konum Starfsstúlknafélagið
Sókn. Hún varð fyrsti formaður félagsins og árum saman barðist hún í
fremstu röð fyrir mannsæmandi lífi
íslenskrar alþýðu á kreppuárunum. Á
stríðsárunum kynnist hún manni sínum sem var Hollendingur og fluttist
með honum til Hollands eftir stríð. Á
einstakan og lifandi hátt segir hún frá
ógleymanlegu fólki og þjóðlífi sem nú
er horfið, alltaf trú tilfinningum sínum
og samvisku. Kona barmafull af heilbrigðri skynsemi.
Í aðalhlutverki – saga Ingu Laxness,
skráð af Silju Aðalsteinsdóttur. Einkar
skemmtileg og fróðleg bók. Dregnar
eru upp litríkar myndir af heimskonu
sem alin er upp á menningarheimili
í Reykjavík, dóttir reykvískrar kaupmannsdóttur og síðasta Íslandsráðherrans. Hún lýsir litríku bæjarlífinu í Reykjavík þegar unga fólkið
hittist á skautum á tjörninni eða á
rúntinum á kvöldin. Einnig segir hún

frá fyrstu kynnum sínum af Halldóri
Laxness þegar hún var sextán ára og
hann rúmlega tvítugur. Hún segir frá
hjónabandi þeirra, vinum og samstarfsfólki og ferðalögum innanlands
og utan. Bráðskemmtileg og hressandi
bók.
Lífsganga Lydíu - saga Lydíu Pálsdóttur Einarsson, skráð af Helgu
Guðrúnu Johnson. Það má með sanni
segja að lífsganga Lydíu hafi verið
talsvert óvenjuleg svo ekki sé meira
sagt. Hún ólst upp í heimsborginni
München en flutti til Íslands 1929 með
móður sinni sem var gift listamanninum Guðmundi frá Miðdal. Lydía og
Guðmundur felldu síðar hugi saman
sem olli mikilli hneykslan.
Þarna er lýst listamannalífinu á Íslandi, skemmtilegu fólki eins og Kjarval,
Einari Jónssyni og fleirum. Einnig og
ekki síður er áhugavert að lesa um
ferðir þeirra hjóna um hálendi Íslands
þegar fáir lögðu leið sína þangað að
nauðsynjalausu – allavega ekki konur.
Þau ferðuðust fótgangandi, á skíðum
eða hestum, veiddu í ám og vötnum
og nutu lífsins í íslenskri náttúru.

Hólmfríður Andersdóttir
Soroptimistaklúbbi Akureyrar

Elfríð - frá hörmungum Þýskalands
til hamingjustrandar. Saga Elfríðar
Pálsdóttur skráð af dóttur hennar
Helgu Erlu Erlendsdóttur. Þetta er
einnig saga þýskrar konu sem óhætt
er að segja að hafi upplifað tímana
tvenna. Hún gekk í gegnum hræðilega
lífsreynslu stríðsáranna í Þýskalandi
og missti m.a. bæði foreldra sína og
bræður. Þrátt fyrir þessa ótrúlegu
reynslu stendur Elfríð óbuguð og segir
sögu sína sem þrátt fyrir allt er full
af bjartsýni og lífsgleði. Hún kom til
Íslands árið 1949 og réðist vinnukona
á Siglunes við Siglufjörð. Það er rétt
hægt að ímynda sér hvernig það hefur
verið að flytjast úr erlendri stórborg á
þennan afskekkta stað. En þarna finnur
hún ástina og lifir hamingjuríku lífi
fyrst á Siglunesi og síðan á Dalatanga
þar sem þau hjónin gegndu störfum
vitavarða. Afar áhugaverð og skemmtileg bók.

KYNNING

HAFDÍS KARLSDÓTTIR
Hafdís Karlsdóttir hefur verið félagi í Soroptimistaklúbbi Kópavogs frá árinu 1989. Hún hefur sinnt margvíslegum verkefnum jafnt innan síns klúbbs og á vettvangi Landssambandsins og Evrópusambandsins.
Hafdís eru nú annar tveggja frambjóðenda til embættis forseta Evrópusambandsins. Við Fregnakonur
fórum þess á leit við Hafdísi að hún segði okkur svolítið af sjálfri sér og sínum störfum innan Soroptimista samtakanna. Hafdís varð fúslega við því og sendi okkur grein byggða á egóerindi sem hún flutti
í sínum klúbbi. Hvað störf hennar varðar vísar hún til greinar sem birtist í 102. tölublaði Fregna í
desember 2013.
Við þökkum Hafdísi hennar innlegg í Fregnir og óskum henni velfarnaðar.
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HVER ER
HAFDÍS KARLSDÓTTIR?
Þegar ég var beðin um að skrifa grein í Fregnir
um sjálfa mig og þau verkefni sem ég hef tekist á
hendur ákvað ég að byggja greinina á Ego erindi
sem ég flutti á klúbbfundi á síðasta ári en þar sem
að Ego þýðir sjálf, hvað er það þá sem ég sem
persóna stend fyrir = „hver er ég?“.
Erfðir og umhverfi móta einstaklinginn
„fjórðungi bregður til fósturs“ er sagt og „hver
dregur dám af sínum sessunaut.“ - Ég fór því alla
leið aftur til upphafsins til að reyna að átta mig á
því hver ég væri!

til að setja á ennið á mér og svo saug ég vatnið

Ég er fædd árið 1954 og fyllti því sjötta tuginn á síðasta ári,

eins og ég sagði! Eitt skiptið þegar við höfðum rifist heiftarlega

þann 21. september sem er Alþjóðlegur friðardagur Sameinuðu

hljóp hann til og sótti hníf í eldhúsið. Ég gerði auðvitað slíkt hið

þjóðanna. Foreldrar mínir eru Karl Karlsson, vélstjóri frá Seyðis-

sama og náði í hníf sem ég hélt að væri miklu beittari og hættu-

firði og Hildur Hálfdanardóttir, fv. skrifstofustjóri hjá sýslumann-

legri þar sem hann var svona tenntur – ég man vel eftir því hvað

inum í Kópavogi og Soroptimistasystir okkar. Frá þeim koma

ég var að hugsa þarna - þetta var brauðhnífur. Kalli bróðir var

erfðirnar.

greinilega hæfari í skylmingum en ég, allavega þá tókst honum að

En hvað er það þá sem hefur mótað mig?

skera mig á hendinni þannig að enn þurfti að sauma mig saman.

Einhverra hluta vegna tengjast fyrstu minningar mínar allar

Eftir þetta tek ég mér nokkurra ára hvíld frá sjúkrastofnunum því

spítalavist eða slysum. Mín allra fyrsta minning er þegar ég var

næsta slysið á sér ekki stað fyrr en ég er orðin 19 ára. Ásamt hópi

tveggja og hálfs árs og var að leik á róluvelli í klifur grind sem þar

kunningja er ég í sumarbústað á Þingvöllum um verslunarmanna-

var. Í klifur grindinni var einnig strákur, sem var MIKLU eldri

helgi og ég afreka það að handleggsbrjóta mig við það að fara

en ég og manaði mig til að klifra upp í topp. Ég tók áskoruninni

handahlaup. Þarna þurfti að negla olnbogann þannig að ég mun

og klifraði upp í topp (greinilegt að snemma var ég tilbúin að

aldrei geta rétt úr honum né nýtt höndina til fulls. Þremur árum

fara alla leið!) Þar sem ég var nú bara tveggja ára þá réði ég ekki

seinna lendi ég svo í bílslysi sem enginn skilur að ég skuli hafa

betur við klifrið en svo að ég féll niður og lærbrotnaði. Ég man

lifað af. Þá handleggsbrotna ég aftur á sömu hendi, rófubeinið

vel eftir áskoruninni, eftir klifrinu og hvernig gamla konan sem

skekkist, 100 spor eru tekin í andlitið á mér og framtönn brotnar,

var gæslukona á vellinum leit út svo og hvernig umhorfs var

ásamt því að ég er svo marin innvortis að ég get ekki legið á hliðinni

í skúrnum hennar þar sem ég var lögð á dívan sem þar var, á

í 3 mánuði. Ég held að þetta bílslys hafi verið svo krassandi að þá

meðan beðið var eftir sjúkraflutningamönnunum. Ég lá á spítala

loksins hafi forsjóninni fundist vera nóg komið. Allavega hef ég

í einhverja mánuði með löppina upp í loft og gat mig ekki hreyft

frá því verið laus við svona „skemmtilegar“ upplifanir.

– eftir þessu man ég lítið sem ekkert. Afleiðing þessa slyss er sú

Það er oft sagt að „ef það ekki drepur þig, þá herðir það þig“ – ég

að ég er með annan fótinn 2,5 cm. styttri en hinn og þarf því að

held að það sé einmitt það sem hafi gerst í mínu tilviki. Ég er mjög

passa vel uppá skrokkinn.

hörð af mér og lít ekki á neitt sem óyfirstíganlegt. Í minni orðabók

Næsta minning mín er þegar ég fimm ára er uppi í hjónarúmi

er ekki til neitt sem heitir vandamál, það eru bara verkefni.

mömmu og pabba að engjast um af magakvölum. Sjúkraflutninga-

Ég er heppin að hafa erft bjartsýnina og nennuna frá mömmu og

menn koma með sjúkrabörur inn í herbergið og ég rýk undir

góðan, sterkan skrokk frá pabba; samanlagt hafa þau lagt til það

rúm til að fela mig fyrir þeim, undir mitt rúmið þar sem ekki átti

sem til þurfti og lífið sjálft og mitt nánasta samferðafólk hefur

að nást í mig. Ég var með sprunginn botnlanga og lá á spítala í

gert mig að því sem ég er í dag.

sex vikur. Einhverjum vikum seinna er ég aftur á spítala með enn

Þetta upplegg hef ég notað til góðra verka, bæði í vinnu og sem

meiri magakvalir þar sem ég nú er skorin upp fyrir garnaflækju.

Soroptimisti. Í dag starfa ég sem framkvæmdastjóri Fjármála- og

Þessi spítalavist mín er mér minnisstæð þar sem ég er á spítala-

rekstrarsviðs hjá Veðurstofu Íslands og sem staðgengill Veður-

num þegar öskudagurinn er. Mamma saumaði handa mér ösk-

stofustjóra. Ég er hamingjusamlega gift, á tvo syni, eina tengda-

upoka sem ég reyndi að hengja aftan í þær hjúkrunarkonur sem

dóttur og fimm barnabörn. Ég nýt þess að vera til og hlakka til að

hættu sér nálægt mér en ég mátti ekki fara fram úr né að fá neitt

takast á við verkefni dagsins. Hver getur beðið um meira?

úr honum þegar enginn sá til. Afleiðing garnaflækjunnar eru samgróningar sem á stundum
hafa kvalið mig ansi mikið.
Enn ein minningin er þegar ég er úti við öll
klædd í hvítt, því það er hvítasunnudagur.
Pabbi rennir í hlaðið og ég hleyp heim til
að láta mömmu vita. Í tröppunum upp að
húsinu fatast mér hlaupið og ég dett beint á
nefið og fæ hinn fallegasta skurð sem sauma þurfti saman.
Ég og bróðir minn sem er ári yngri en ég, vorum oft á öndverðum
meiði. Einhverra hluta vegna þá átti hann mjög erfitt með að gera

að drekka svo ég doblaði þær til að væta fyrir mig þvottapoka

Soroptimistasamband Íslands

19

Með vin sér við hlið
er enginn vegur of langur.
Vinur gefur þér góð ráð og stendur með þér
þótt þú farir ekki eftir þeim.
Einn kosturinn við að eiga vini er að þurfa ekki að
ljúka við setningar.
Vináttuböndin eru líflínur okkar
og björgunarbúnaður.
Góðir vinir eru eins og stjörnur
– þú sérð þá ekki alltaf
en þú veist af þeim.

