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HVATNING SOROTIMISTA
Sýnum drenglyndi og verum einlægar í vináttu.
Verum reiðubúnar til hjálpar og þjónustu.
Sýnum í verki skilning og friðarvilja.
Setjum markið hátt og vinnum störf okkar
með sæmd og ábyrgðartilfinningu.

FRÁ RITSTJÓRN

MARKMIÐ SOROPTIMISTA
Að vinna að bættri stöðu kvenna
Að gera háar kröfur til siðgæðis
Að vinna að mannréttindum öllum til handa
Að vinna að jafnrétti, framförum og friði,
með alþjóðlegri vináttu og skilningi.

SOROPTIMISTAR SKULU BEITA SÉR FYRIR:
Að veita þjónustu í heimabyggð,
heimalandi og á alþjóðavettvangi
Að taka virkan þátt í ákvarðanatöku
hvarvetna í þjóðfélaginu.

Kæru systur
Jólahátíðin gengur í garð og við tökum henni
fagnandi. Undirbúningi hátíðarinnar fylgir mikið
umstang, þó eins mikið og hver vill og hefur tök á.
Desember er fullur af boðum á jólafundi, föndurnámskeið, konfektgerð og fleira og fleira og finnst
sumum nóg um, á meðan öðrum finnst allt þetta
tilstand skemmtilegt. Gleymum bara ekki að njóta,
anda djúpt, lifa í núinu og leyfa okkur að setjast
niður, lesa góða bók eða hittast með vinum yfir
kaffibolla eða í göngutúr.
Við systur í ritnefnd erum nú að senda frá okkur
annað jólablaðið, en fjórða tölublað Fregna í okkar
ritstjórnartíð, það styttist óðum í að ný ritnefnd taki
við verkefninu. Upphaflega vorum við sex í ritstjórninni, en Anna Þóra hefur yfirgefið okkur, hún tók við
formannsembættinu í klúbbnum okkar í upphafi
starfsársins. Við þökkum henni fyrir gott samstarf í
ritnefndinni. Einnig viljum við þakka kærlega fyrir
það efni sem við höfum fengið í blaðið og hlökkum
til að heyra meira frá ykkur. Maður er svo sannarlega
manns gaman.

Mynd: Ritnefnd. Frá vinstri: Þóra Kristín Magnúsdóttir, Drífa
Skúladóttir, Þórunn Hilma Svavarsdóttir, Anna Þóra Böðvarsdóttir, Vilborg Lilja Stefánsdóttir og Gunnhildur Kristný
Hafsteinsdóttir.
Fregnir er málgagn Soroptimistasambands Íslands.
Heimasíða: www.soroptimist.is
Netfang: soroptimist@soroptimist.is
Ritnefnd óskar eftir efni í næsta tölublað.
Vinsamlegast sendið efni til ritstjóra Vilborgar Lilju Stefánsdóttur
á netfangið lilja@gsnb.is fyrir 1. mars 2018.
Forsíðumynd: Kvernárfoss
Ljósmyndari: Aðalheiður Lára Guðmundsdóttir
Prófarkalestur: Helga Guðjónsdóttir
Umbrot og hönnun blaðs: Gígja Ívarsdóttir - gigja@gigja.net
Prentun: Steinprent Snæfellsbæ
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Í þessu jólablaði eru fastir liðir eins og pistill frá
forsetanum okkar, uppskriftarhornið er á sínum
stað, jólakveðjur frá klúbbum og ljóðið er að þessu
sinni eftir Helgu Bárðardóttur. Sagt er frá 40 ára
afmælishátíð systra í Mosfellssveitar- og Seltjarnarnessklúbbum og einnig eru fréttir af verkefnum og
störfum Soroptimistasystra innan lands og erlendis.
Það er von okkar að blaðið færi ykkur bæði gagn
og gleði.
Við færum ykkur og fjölskyldum ykkar hugheilar
jóla- og nýárskveðjur með þakklæti fyrir samstarfið
á árinu sem er að líða og hlökkum til að hitta ykkur
á komandi ári.
Ritnefnd

Kæru systur
Framundan er jólafundurinn þar sem systur gera sér dagamun
og jafnvel er hann búinn hjá sumum klúbbum, þegar blaðið
kemur út. Síðan líður að jólum og árið 2017 fer að taka enda.
Á þessum tímamótum er mér þakklæti efst í huga. Þakklæti
fyrir góðan haustfund þar sem systur hjálpuðust að við að gera
fundinn lærdómsríkan og ánægjulegan. Þakklæti fyrir þær
góðu konur sem voru að fara úr stjórn og embættum á haustfundi og þakklæti fyrir þær konur sem tóku við og tilhlökkun
verður að vinna með. Af öllum ólöstuðum þá vil ég þakka Þóru
Guðnadóttur, fráfarandi forseta, fyrir að standa mér við hlið og
gefa mér góð ráð.
Árið 2018 verður annasamt Soroptimstaár og er ekki allt
fyrirséð, því engin veit hvað morgundagurinn ber í skauti sér.
Nokkrir stórir fundir eru framundan á nýja árinu sem konur
ættu að hugleiða að sækja. Landssambandsfundurinn er fyrstur,
21. apríl sem að þessu sinni verður í boði Akranessystra. Þann
26. maí verður haldinn sendifulltrúafundur í Lucerne í Sviss og
22.-24. júní ætlum við að halda Norræna vinadaga á Akureyri.
Síðasti fundurinn og jafnframt sá fyrsti á nýju Soroptimistaári
er alltaf haustfundurinn sem verður aftur að Laugarbakka
fyrstu helgina í október. Þar með verður forsetatíð mínni lokið
og ég verð titluð fráfarandi forseti í eitt ár. Þegar þetta er rakið
á þennan hátt þá er eins og tíminn fljúgi og áður en við vitum af
þá verður þetta allt liðið þó margt sé enn eftir. Það er von mín
að konur séu búnar að skoða hug sinn og mæti vel á Norrænu
vinadagana, hitti þar systur frá hinum Norðurlöndunum og
myndi ný tengsl. Dagskráin á vinadögunum er metnaðarfull,
fræðandi og leitast verður við að hafa hana líka skemmtilega.
Allar upplýsingar um vinadagana eru á vefnum okkar www.
soroptimist.is.
Kæru systur það er best að vera í núinu og fara ekki of langt
fram úr sér. Ég óska ykkur og fjölskyldum ykkar góðrar
aðventu og gleðilegra jóla með ósk um farsæld í starfi og
leik á nýju ári.

GJÖFIN
Ég veit ekki hvort þú hefur,
huga þinn - við það fest,
að fegursta gjöf sem þú gefur,
er gjöfin sem varla sést.
Ástúð í andartaki,
augað sem glaðlegt hlær,
hlýja í handartaki
hjartað sem örar slær.
Allt sem þú hugsar í hljóði
heiminum breytir til,
gef þú úr sálarsjóði,
sakleysi, fegurð og yl.
(Úlfur Ragnarsson)
Laufey Guðrún Baldursdóttir
Forseti Soroptimistasambands Íslands 2016-2018
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FRÁ SOROPTIMISTAKLÚBBI
HÚSAVÍKUR OG NÁGRENNIS
Við systur höfum verið að leita okkur að
verðugum verkefnum sem nýst gætu í okkar
nærumhverfi og fallið að markmiðum Soroptimista. Við höfðum fregnir af góðum árangri
systra við Húnaflóa af verkefni sem gengið
hafði vel og var markmið þess að styrkja sjálfstraust og sjálfsmynd ungra stúlkna. Fyrsta skref
var að afla fjár til verkefnisins. Á 100 ára kosningaafmæli kvenna gáfum við út dagatal með stuttu
æviágripi nokkurra valinna þingeyskra kvenna
sem við seldum með góðum árangri. Ágóðann
ákváðum við að nota til þessa verkefnis.
Dagana 3. og 4. nóvember sl. stóðu Soroptimistasystur fyrir sjálfsstyrkingarnámskeiði fyrir
stúlkur sem fæddar eru 2005 og búsettar eru
í Þingeyjarsýslum. 21 stúlka sótti námskeiðið.
Markmið námskeiðsins var að efla sjálfstraust og sjálfsvirðingu stúlknanna. Einnig að
efla samskiptafærni þeirra á jákvæðan hátt.
Sérstaklega var unnið með styrkleika og það
að standa með sjálfri sér. Leyfa sér að vera sú
sem hún er og um leið að virða aðra. Einnig var
farið yfir hættur sem steðja að unglingum og
mikilvægi þess að leita sér aðstoðar fullorðinna
ef eitthvað bjátar á.
Kennarar á námskeiðinu voru Ingibjörg
Þórðardóttir félagsráðgjafi og Sigríður Ásta
Hauksdóttir náms- , starfs- og fjölskylduráðgjafi.

Námskeiðið var haldið í Þingeyjarskóla systrum
að kostnaðarlausu og þakka systur þann
stuðning. Einnig fengum við góðan stuðning frá
ýmsum fyrirtækjum á svæðinu, Norðlenska,
Nettó, Heimabakaríi og Garðræktarfélagi
Reykhverfunga. Færum við þeim innilegar þakkir
fyrir stuðninginn.
Soroptimistar stóðu straum af kostnaði
námskeiðsins að öðru leyti og allan undirbúning þess, sáu um mat og höfðu viðveru á
meðan á námskeiðinu stóð.
Námskeiðið gekk í alla staði mjög vel að mati
kennara og nemenda og fóru allir ánægðir
heim. Áform klúbbsins er að þetta verði árlegur
viðburður fyrir stúlkur á 13. ári á svæðinu.
F. h. Soroptimistaklúbbs Húsavíkur
og nágrennis, Undirbúningsnefndin

Soroptimistaklúbbur Hafnarfjarðar og Garðabæjar hefur
fengið skartgripahönnuðinn og gullsmíðameistarann
Sigurð Inga Bjarnason í SIGN til að hanna hring tileinkaðan
soroptimistum.
Á hringinn er grafið orðið SOROPTIMIST og fjögur kerti sem
er táknrænt fyrir okkur því fundir byrja með að kveikt er á
fjórum kertum áður en farið er með markmið og hvatningu.
Hringarnir eru úr silfri, sléttir og rodíumhúðaðir eða
hamraðir og oxíderaðir. Einnig er hægt að sérpanta þá úr
gulli. Hringarnir eru opnir og því auðvelt að minnka eða
stækka eftir þörfum.
Hringarnir hafa fengið mjög góða dóma.
Verð á silfurhring er kr. 25.900 og allur ágóði
rennur til góðgerðarmála.
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Nánari upplýsingar veitir Sigurborg Kristinsdóttir,
Soroptimistaklúbbi Hafnarfjarðar og Garðabæjar,
netfang bobbakri@gmail.com

Skemmtilegt

EVRÓPUÞING
Evrópuþingið var dagana 15.-16. júlí sl. í Flórens. Það var áhrifamikið þegar gengið var inn með alla þjóðfánana. Reyndar minnti
músíkin svolítið á stríðsmars sem mér fannst nú ekki alveg
viðeigandi. Það voru margir áhugaverðir fyrirlesarar á þessu þingi.
Flottar konur sem standa framarlega í sínum störfum. Þarna í salnum voru um 800 konur. Soroptimistar úr Evrópu og líka frá Afríku
því þær eru ekki enn með sér samband. Mikil stemming og gleði
eins og þið getið séð á myndunum hér og á flottu heimasíðunni hjá
Evrópusambandinu. http://www.soroptimisteurope.org/
Stemmingin var slík að mér fannst þetta svolítill vá faktor. Mikið
er Evrópuþingið flottur viðburður. Ég skil ekkert í mér að hafa ekki
mætt fyrr. Við vorum þarna 12 systur frá Íslandi. Hittum margar
skemmtilegar konur á þessum viðburði. Margar þeirra eru með
þetta fast í sínu dagatali að mæta á 4 ára fresti á Evrópuþing.
Ég held að ein frá Íslandi sé búin að bæta þessum viðburði á sitt
dagatal.

Við frá Íslandi vorum duglegar að auglýsa
Norrænu vinadagana á Akureyri 2018. Hún
Grethe frá Ringerike í Noregi sat hjá okkur
og hún ætlar að mæta. Þær ætla líka að
mæta Evy, Lise og Inger. Allar þessar norsku
voru mikið með okkur. Þær frá Litháen Asta
og Zaneta voru mjög áhugasamar að komast
til Akureyrar. En eitthvað er nú lítið til af
peningum þar. Eins og hérna heima þá var
mikið gaman að hitta allar þessar konur
úr öllum áttum og heyra svolítið af þeirra
lífi og starfi. Nú á ég margar nýjar soroptimistavinkonur á Facebook. Ég ætla að senda
þeim öllum auglýsinguna um Norrænu
vinadagana á Akureyri. Þetta gerum við
auðvitað allar við okkar norrænu vinkonur.
Það voru um 1200 gestir á hátíðarkvöldverðinum í Óperunni í Flórens. Ég var svo
heppin að lenda á borði hjá hollenskum
konum. Þessar nýju vinkonur mínar eru
duglegar að láta efni um soroptimistastarfið
á persónulegu Facebook síðuna sína.
Mér finnst það skemmtileg nálgun og er
að hugsa um að tileinka mér það meira
í framtíðinni. Láta mína vini sjá hvað við
erum að gera í okkar soroptimistastarfi.
Vera sýnileg og bjóða fólki að leggja okkur
lið í góðum málefnum. Þær Riek, Esther og
Anne-Marie eru allar í undirbúningsnefnd
fyrir Evrópuvinadaga sem verða í Hollandi
14.-16.09 2018.
www.facebook.com/FSDL18/?ref=br_rs.
Það væri nú örugglega gaman að mæta
þangað.
Það var ógleymanlegt að taka þátt í þessum
viðburði. Mjög áhugverðir fyrirlestrar og
mikið af skemmtilegum konum úr öllum
áttum. Ég skynjaði enn betur hvað við soroptimistar erum að vinna gott starf um allan
heim.
Margrét Rögnvaldsdóttir
Sendifulltrúi Reykjavíkurklúbbi
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40 ára afmælisgleði

SOROPTIMISTAKLÚBBA MOSFELLSSVEITAR
OG SELTJARNARNESS
Soroptimistaklúbbur Mosfellssveitar og Seltjarnarness áttu
báðir 40 ára afmæli í haust en klúbbarnir voru stofnaðir 25.
september 1977. Ákváðu klúbbarnir að halda saman uppá
fjörtíu árin með glæsilegri afmælishátíð á Nauthóli 23. september síðastliðinn. Hátíðardagskráin byrjaði með fordrykk og
gítarleik Bjarka Snæs Magnússonar. Sjöfn Þórðardóttir og
Ester Sveinbjarnardóttir buðu veislugesti velkomna frammi í
forstofunni og skáluðu við gesti fyrir 40 ára afmæli klúbbanna
beggja. Veislustjóri Helga Braga Jónsdóttir sem fór á kostum
á þessu kvöldi kitlaði hláturtaugar gesta og vel það. Heiðursgestur kvöldsins var Laufey G. Baldursdóttir formaður Landssambandsins sem kom ásamt eiginmanni sínum. Formaður
Landssambandsins hélt ræðu og rakti sögu Soroptimista á
heimsvísu, fræðilegt og skemmtilegt erindi sem mikil vinna lá
að baki. Einnig færði formaður Landssambandsins klúbbunum
forláta gjöf, sér plötu þar sem búið er að grafa stofndag klúbbanna og eru það gullsmiðirnir Sigtryggur og Pétur frá Akureyri
sem eiga heiðurinn að þessari smíði. Tveir af stofnendum, einn
frá hvorum klúbbi voru með erindi. Salome Þorkelsdóttir frá
Mosfellssveitarklúbbnum og Steinunn Einarsdóttir frá okkar
klúbbi. Salome fór á kostum og sagði frá stofnun Soroptimistaklúbbs Mosfellsbæjar og öðru fróðlegu sem tengist Soroptimistum. Steinunn stofnfélagi í Seltjarnarnesklúbbnum, fór einnig
á kostum sagði frá árdögum klúbbsins, sem var bæði mjög
skemmtilegt og áhugavert. Lærdómsríkt fyrir systur að hafa
svona hæfileikaríka systur í klúbbnum.
Seltjarnarnesklúbbur bauð uppá líflegan jazz en Björn Jantush
Kristinsson saxafónleikari sá um tónlistarflutninginn. Klúbbur
Mosfellssveitar bauð uppá uppistand. Agnes Wild barnabarn
Maríu Guðmundsdóttur stofnfélaga úr Soroptimistaklúbbi
Mosfellssveitar var með ógleymanlegt uppistand. Því næst tók
María við kyndlinum og lék sér með hláturtaugar gesta, hressilegt grín í alla staði.
Formenn klúbbanna Sjöfn og Ester heiðruðu stofnendur
klúbbanna og þökkuðu þeim fyrir þeirra framlag í þágu klúbbanna og til góðgerðamála í áranna rás. Þær hafa staðið
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vaktina í hartnær 40 ára og án þeirra værum við ekki hér í
dag. Var þeim færður rósavöndur sem þakklætisvottur fyrir
að láta gott af sér leiða.
Stofnendur Seltjarnarnessklúbbsins voru:
Guðbjörg Jónsdóttir
Herdís Tómasdóttir
Ingibjörg Bergsveinsdóttir
Magnea Rósa Tómasdóttir
Pálína Jónmundsdóttir
Steinunn Einarsdóttir
Þórunn Erlendsdóttir
Þær sem áttu heimagengt þetta kvöld voru þær: Guðbjörg
Jónsdóttir, Ingibjörg Bergsveinsdóttir, Steinunn Einarsdóttir og
Þórunn Erlendsdóttir.
Matseðillinn var hinn glæsilegasti og var margrómaður af gestum
en boðið var uppá:
Forréttur: Humar og hörpuskel með tómatchilli sultu og skelfisksósu
Aðalréttur: Kjöttvenna nautalund og lambahryggvöðvi ásamt
kartöfluterrínu ristuðu rótargrænmeti sveppum og perlulauk
borin fram með rauðvíns soðgljáa og Bernaisesósu.
Eftirréttur: Tveggja laga súkkulaðimús kaffi.
Afmælisgleðin tókst því afar vel í alla staði og systur og bræður
fóru alsæl heim með bros á vör og með þakklæti í hjarta.
Sjöfn Þórðardóttir og Ester Sveinbjarnardóttir

HALLA HVETUR KONUR

til hugrekkis

Soroptimistaklúbbur Hafnarfjarðar og Garðabæjar stóð fyrir
opnum fundi með Höllu Tómasdóttur þann 30. október.
Fundurinn nefndist Hugrekki og fjallaði meðal annars um það
hvernig við virkjum í okkur leiðtogann.
Halla talar fyrir breyttu gildismati og vill virkja konur til áhrifa
og leiðtogastarfa á öllum sviðum samfélagsins. Fundurinn var
skipulagður af verkefnastjórn klúbbsins og fleirum í tvíþættum
tilgangi. Annars vegar að vinna að því að valdefla konur sem
er eitt af markmiðum Soroptimista og hins vegar að auka sýnileika klúbbsins.
Uppselt var á fundinn og voru soroptimistasystur og gestir
þeirra mjög ánægðir með þetta framtak hjá verkefnastjórn
klúbbsins. Halla er vinsæll fyrirlesari um allan heim auk þess
sem hún hefur tekið þátt í pallborðsumræðum, meðal annars
hjá TED, Clinton Global Initiative, Women’s Forum, IESE,
Rockefeller University, Nasdaq, Cisco, Pfizer, GE, Skoll Forum,
Women in the World og Omega.
Halla er rekstrarhagfræðingur að mennt. Að loknu meistaranámi í Bandaríkjunum starfaði hún sem stjórnandi og mannauðsstjóri hjá M&M/Mars og Pepsi Cola. Eftir áratug í Ameríku
tók hún við starfi starfsmannastjóra Íslenska útvarpsfélagsins,
réði sig síðar til Háskólans í Reykjavík þar sem hún tók virkan
þátt í uppbyggingu skólans, setti á fót stjórnendaskóla og
símenntun, leiddi verkefnið Auður í krafti kvenna og sinnti
kennslu, ráðgjöf og stjórnunarstörfum við skólann. Halla var
fyrsta konan sem gegndi starfi framkvæmdastjóra Viðskipta-

ráðs Íslands, en hún lét af störfum þar vorið 2007 til að stofna
Auði Capital þar sem hún starfaði til 2013. Hún hefur setið í
stjórnum fjölmargra fyrirtækja og félagasamtaka, bæði hér
heima og á alþjóðlegum vettvangi. Halla bauð sig fram til embættis forseta Íslands árið 2016 og varð í öðru sæti, með um
28% atkvæða.
Á fundinum lýsti hún hvernig hugrekkið rak hana áfram í forsetaframboðinu en í fyrstu skoraði hún ekki hátt í skoðanakönnunum.
Þótt á móti blési hélt hún ótrauð áfram og hver veit hvað hefði
gerst ef kosningarnar hefðu orðið mánuði síðar. Halla er mikill
skörungur og náði vel til kvenna á fundinum sem haldinn var á
Hótel Völlum í Hafnarfirði.

Hér á eftir fara nokkur af þeim gildum sem Halla
leggur áherslu á:
· Góður leiðtogi og liðsmaður í lífi og starfi
· Vera einlæglega maður sjálfur og vera tilbúinn
til að vera „berskjaldaður“
· Starfa af ástríðu á grunni góðra gilda með
góðan tilgang að leiðarljósi
· Vinna með fólki sem deilir gildum og sýn,
en bætir mann
· Hugsa vel um sjálfan sig, auka það sem nærir
og minnka það sem tærir
· Æfa stöðugt auðmýkt, samskiptahæfni, seiglu
og sveigjanleika
· Hugsa sem frumkvöðull, sama við hvað maður starfar
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Að heiman og heim
Verkefni Soroptimistaklúbbs Akraness
og hið hlýja hjarta Afríku, Malaví
Höfundur: Sigríður Kristín Gísladóttir formaður

Um síðastliðna páska fór ég ásamt eiginmanni mínum og tveim
körfurnar þegar heim væri komið. Þegar við komum til Malaví
ferðafúsum vinkonum í heimsókn til Ágústu systur minnar sem
biðu mín svo á þriðja tug innkaupapoka úr skrautlegu afrísku
býr í Lilongwe, Malaví. Þar starfar hún á vegum alþjóðlegrar
efni, sem einhverjar ykkar festuð kaup á á Landssambandsþróunarsamvinnu Utanríkisráðuneytisins og stýrir þeim verkfundinum í maí sl.
efnum sem skattfé okkar fer í þarna í Malaví.
Svo heppilega vildi til að systir mín og
Fljótlega eftir að við ákváðum að fara þessa ferð fór ég
tvær aðrar konur áttu leið heim til Íslands
að spá í það hvort ég gæti ekki slegið tvær flugur í einu
í sumar sem leið með lítið í töskunum
höggi, fræðst og notið fyrir sjálfa mig en jafnframt fest
þannig að klúbburinn ákvað að bæta
kaup á varningi til að nýta hér heima í fjáröflunarskyni
vel í innkaupin og í heildina nemur það
fyrir klúbbinn minn. Eins fannst mér vænn kostur að
sem við greiddum fyrir vörur þeirra kæru
hugsa út leiðir til að nýta það að hafa tengilið í Malaví
kvenna í Dzaleka um það bil fjórum
í þeim tilgangi að styðja beint við verkefni þar. Ýmsar
mánaðarlágmarkslaunum fyrir þær 10
hugmyndir komu fram eins og að styðja við baráttu
sem stóðu í stafni við saumana. Þetta er
á vörum m.a. endurnýtanlegum innkaupagegn barnabrúðkaupum og styðja við læsi í anda My Sala
ekki há fjárhæð frá okkar bæjardyrum
pokum frá konunum okkar í Malaví.
Á myndinni eru Soroptimistasystur mínar séð en téð lágmarkslaun eru sem svarar
Book Buddy verkefnisins sem síðasti Evrópuforseti
Sigurbjörnsdóttir, Unnur Guðmundstalaði mikið fyrir og er verkefni systra okkar í Hollandi. Guðrún
4.500 krónum íslenskum sem er ekki nóg
dóttir og Margrét Vífilsdóttir.
Það fyrrnefnda á sér marga stuðningsaðila, svo sem
til framfærslu en heilmiklu betra heldur
UN-Women og hið síðarnefnda fannst mér dálítið fast í
en að eiga allt sitt undir því að fá aðstoð
forminu, þó gott sé.
frá Fæðuhjálp SÞ eða þaðan af verra.
„Soroptimistar vinna í að þróa, að gefa fjárhagslegan stuðning
Samkvæmt upplýsingum frá 2016 sá Fæðuhjálp Sameinuðu
og
framkvæma
þjóðanna (World Food Program, WFP) fólki í flóttamannaverkefni sem gefa
búðum í Malaví fyrir um 90% þeirra matvæla sem neytt var á
konum betri efnamánuði þannig að fullljóst má vera að staðan í Dzaleka flóttahagsleg tækifæri.“
mannabúðunum er viðkvæm
Varningur sem hægt
og lítið þarf til að SÞ hafi ekki
væri að kaupa á
undan við að fæða ört vaxandi
götumörkuðum sagði
straum flóttafólks. Dzaleka
systir mín að væri fremflóttamannabúðirnar sem eru
ur fábreyttur.
stærstu búðirnar í Malaví með
Sagðist sjálf hafa
um 27.000 íbúa, karla, konur
keypt aðeins af konum
og börn, sem flúið hafa yfir landaí Dzaleka flóttamanna
mærin frá nágrannaríkjum
búðunum skammt
undan pólitískum ofsóknum,
Konur í Dzaleka flóttamannabúðunum ásamt
frá
borginni
og
hún
ofbeldi og óstjórn í leit að betra
Ingibjörgu Jónsdóttur sjálfboðaliða, sem á myndina.
þekkti íslenska konu,
lífi og öryggi. Fólkið í búðunum
Ingibjörgu Jónsdóttur, sem ynni þar sem sjálfboðaliði.
er frá ýmsum löndum. Flestir
Úr varð að Ingibjörg tók að sér að vera með milligöngu um
eru frá Mósambík, Kongó,
að fá konur í búðunum til að sauma fjölnota innkaupapoka og
Búrúndi, Rúanda, Sómalíu og
ávaxtanet í anda umhverfisverndar og sjálfbærni.
Eþíópíu en einnig frá ríkjum
Var þetta nýja viðfangsefni kærkomin viðbót við iðju kvenneins og Sambíu og Simbabve.
Konur í flóttamannabúðunum í Dzaleka, undirbúa
anna en nokkurs hugmyndaskorts hafði gætt þegar kom að
Sumar þeirra kvenna sem voru
markaðsdag. Mynd í eigu Ingibjargar Jónsdótur
framleiðslu á varningi til sölu. Áður hafði mest púður farið í
að sauma fyrir okkur pokana höfðu
að flétta körfur og búa til hálsfestar, hið fyrrnefnda ekki vænn
komið í búðirnar sem ungar stúlkur og ástandið í heimalandinu
kostur þegar flutningsmátinn er ferðataskan mín og minna
er enn ótryggt þannig að litlar líkur eru á að þær geti snúið til
samferðafélaga. Eins var mér það til efs að vel gengi að selja
baka í bráð.
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Ágústa systir afhendir stelpum
og strákum kennslubækur í
móðurmáli í Kankhande skólanum í Monkey Bay í september
2017.
Eigandi myndar:
Ágústa Gísladóttir

Fræðslustjóri Mangochi héraðs, skólastjóri Kankhande skólans í Monkey Bay og greinarhöfundur ásamt hluta nemenda og starfsfólks skólans við afhendingu gjafabréfs
til bókarkaupa frá Soroptimistaklúbbi Akraness.

Íbúar flóttamannabúðanna hafa takmarkaðan aðgang að ræktanlegu landi og því litla sem enga möguleika á að afla sér tekna.
Alvarleika skertra tækifæra til að afla sér lífsviðurværis má
ekki vanmeta. Slíkt ástand ýtir undir að íbúar búðanna beiti
óheppilegum bjargráðum eins og barnabrúðkaupum, að konur
og stúlkur selji sig fyrir mat og eins aukast líkur á að börn,
sérstaklega stelpur detti úr skóla. Sótt af netinu í nóvember
2017 http://www.wfp.org/stories/shortfalls-threaten-malawi’s-growing-refugee-population
„Soroptimistar vilja bæta menntun kvenna og stúlkna svo að
þær fái atvinnutækifæri og geti séð fyrir sér. Menntun gerir
konur sjálfstæðar og hvetur til ævilangrar þekkingarleitar.“

„Soroptimtar vinna að verkefnum sem miða að því að koma
í veg fyrir ofbeldi gegn konum og hafa frumkvæði að verkefnum sem stuðla að verndun náttúrunnar“
Þessi stutta heimsókn til Malaví, sem oft er nefnt hið hlýja hjarta
Afríku opnaði augu mín fyrir ýmsu meðal annars mikilvægi
þess að velja vel á hvern hátt við sem góðgerðar- og hjálparsamtök veljum verkefni. Það er til að mynda vitað að stelpur
sem eru byrjaðar á blæðingum eru heima í heila viku í mánuði
þar sem ekki er viðunandi aðstaða í skólum til að sinna sér
þegar á blæðingum stendur. Konur eru taldar óhreinar þegar
þær eru á blæðingum og mega ekki nota sömu aðstöðu og
aðrir. Bara það að tryggja að komið verði upp viðunandi
aðstöðu við skólana væri strax valdeflandi fyrir stelpur og ekki
þarf að vera sterkur í stærðfræði til að sjá að í hverjum mánuði
fá þær einungis ¾ kennslu miðað við stráka á sama aldri eins
og staðan er í dag. Svo er það auðvitað aðgangur að margnota
dömubindum, stækkun skóla í þorpum þannig að stelpur þurfi
ekki að ganga um langan veg og eiga á hættu að ráðist sé á
þær og þeim nauðgað.
Ég ætla að láta þetta brot nægja til að gefa ykkur innsýn í þessa Afríkuferð og eitt er víst að hlýja og alúð innfæddra er ekki
orðum aukin.
„Soroptimistar vinna að framgangi markmiða sinna í starfi sínu bæði heima fyrir og
á alþjóðavettvangi.“

Þegar kom að því að styðja við börn í skóla taldi ég betra að
velja „eins skiptis aðkomu“ frekar en að hoppa inn í verkefnið
„My Book Buddy“. Með hjálp systur minnar komst ég að því
að núna í haust væri verið að taka í notkun nýja námskrá og
því væri þörf á námsbókum. Var þá tekin sú ákvörðun að nýta
þekkingu innfæddra sem voru að vinna með Ágústu og með
þeirra hjálp fannst lítill skóli sem hafði fram til þessa ekki
verið studdur af góðgerðarsamtökum eða fengið aðra ámóta
aðstoð. Þessi skóli er í litlu þorpi og kennir börnum upp á
miðstig en eftir það þurfa börnin að ganga um langan veg
í næsta skóla og mörg dæmi eru um að stúlkur séu áreittar
kynferðislega á leið sinni til og frá skóla. Við vorum þarna
á skírdag og þrátt fyrir skólafrí var okkur tekið með kostum
og kynjum, ræðuhöldum og dansi. Margir af
starfsmönnum skólans voru þar samankomnir
og fjöldi nemenda einnig. Hópur stelpna
dansaði þrjá dansa, sem voru táknrænir hver
um sig. Þær dönsuðu dans um að ætla ekki
að verða ófrískar ungar, dans um að ætla að
forðast HIV-smit og að síðustu dönsuðu þær
dans sem þær kölluðu Skip menntunar.
Hrífandi stund og stutt í kökkinn í hálsinum.
Þarna afhenti ég gjafabréf fyrir yfir 400
kennslubækur í ensku og cichewa sem síðan
systir mín afhenti þeim við upphaf skólans í
haust. Nú hefur hver stúlka og drengur sína
eigin kennslubók, líklega í fyrsta sinn á ævinni.
Markmiðið er að stuðla að því að sem flest
börn verði orðin stautlæs þegar kemur að
miðstigi en á þeim aldri fækkar verulega
Afhending styrks vegna námskeiðsins „.b núviþeim stúlkum sem fá að sækja skólann. Þeirra tund“ í FVA. Á myndinni eru þær Dagný Brodstarfskraftar nýtast þá orðið vel á heimilinu dadóttir námsráðgjafi í MR, Íris B. Jónsdóttir
geðhjúkrunarfræðingingur hjá HVE-Akranesi og
og þar eru handtökin mörg. Konur sjá um að Sigríður formaður.
handplægja akra, sá og uppskera auk þess að
sjá um heimilið. Því fleiri fræjum um að mennt
sé máttur sem við náum að sá, því meiri líkur eru á að stelpurnar
hvetji seinna meir sín börn til að ganga menntaveginn.

Á vormánuði studdi Akranessklúbburinn einnig verkefnið „.b núvitund“ þar sem stúlkum
í Fjölbrautaskóla Vesturlands, Akranesi var
boðið að taka þátt sér að kostnaðarlausu.
Hátt í 30 stúlkur sóttu námskeiðið en þar er
lögð áhersla á að þátttakendur læri að nýta
sér aðferðir núvitundar til að öðlast aukna
hamingju og innri ró, bæta samskipti, ná
betri einbeitingu og árangri í námi, íþróttum
eða tónlist, læri aðferðir til að takast á við
streitu og kvíða. Læri að þekkja sjálfar sig
og sinn styrk.
Eins og þið vitið þá erum við í óða önn að
leggja drög að næsta Landssambandsfundi
sem verður í lok apríl og vona ég að þið náið
sem flestar að sækja Akranes heim af því
tilefni.
Gleðilega jólahátíð.
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Verkefni

Soroptimistaklúbbs Reykjavíkur
um eflingu kvenna vekja athygli

Á sendifulltrúafundinum í Flórens
í sumar fengu tvö verkefni á
vegum
Soroptimistaklúbbs
Reykjavíkur þá viðurkenningu
að vera tilnefnd til Best Practice
Awards á vegum Evrópusambands Soroptimista. Klúbbsystur
eru afskaplega ánægðar með
þessa viðurkenningu.
Bæði verkefnin eru unnin í
samstarfi við Hlutverkasetur en
það er starfsendurhæfingarog virknimiðstöð þar sem fólk
kemur til að auka lífsgæði sín,
brjótast út úr einangrun, halda
sér virku eða undirbúa sig til
náms eða vinnu.

VALDEFLING

Verkefnið er dæmi um hvernig
bæta má aðgengi að efnahagslegum stuðningi og sjálfbærum
atvinnutækifærum kvenna.

MÖMMULEIKNI

Haldið upp á vel heppnuð verkefni. Frá vinstri: Edna Lupita, Elín Ebba

Verkefnið Mömmuleikni fékk
tilnefningu í flokknum Health &
Food Security. Verkefnið gengur
út á að bjóða upp á námskeið
fyrir mæður með langvinna
geðsjúkdóma og börn þeirra á
aldrinum 2-4 ára í þeim tilgangi
að styrkja tengsl og efla þroska
barnanna og efla mæðurnar í að
takast á við uppeldishlutverkið.
Námskeiðin eru haldin í Hlutverkasetri og leiðbeinandi er Helga
Magnea Þorbjarnardóttir iðjuþjálfi á geðsviði Landspítala háskólasjúkrahúss. Sérþekking

Í flokknum Women‘s empower- Ásmundsdóttir, Helga Magnea Þorbjarnardóttir og María Gísladóttir.
Ljósmyndari: Sveinbjörg Sveinsdóttir.
ment var verkefnið Valdefling
kvenna með geðsjúkdóma tilnefnt.
Tilgangur verkefnisins var að veita konum með langvinna
Helgu Magneu liggur m.a. í
geðsjúkdóma tækifæri til þess að nýta og þroska hæfileika
myndun tengsla við börn með erfiða fortíð. Þátttakendur
sína og veita þeim tækifæri til þess að sanna sig í starfi eða
eru valdir í samvinnu við geðdeild Landspítala – háskólasnámi. Valdar voru þrjár konur sem sýnt höfðu sérstaka hæfijúkrahúss. Styrkur Reykjavíkurklúbbsins hefur verið nýttur
leika og góða ástundun í Hlutverkasetri. Fyrir styrk frá Reykjatil að greiða fyrir vinnu fagaðila. Verkefnið var frá upphafi
víkurklúbbi voru þær ráðnar í tímabundið starf hjá setrinu og
hugsað til lengri tíma þannig að tækifæri gæfist til að byggert kleift að festa kaup á búnaði sem þær þurftu til að geta
gja það upp og þróa með hliðsjón af reynslu af undangengsinnt starfi sínu. Þess má jafnframt
num námskeiðum. Verkefnið var styrkt
geta að boðnir voru upp munir eftir
fjárhagslega á árunum 2015-2017 og til
konurnar á Góðgerði, fjáröflunarkvöldi
stendur að klúbburinn muni halda áfram
Mömmuleikni
klúbbsins, í þeim tilgangi að styrkja
stuðningi sínum árið 2018.
Tengslaeflandi nálgun í uppeldi 2 - 5 ára barna
sjálfsmynd þeirra. Verkefnið var styrkt
Í Mömmuleikni er farin sú leið að
um tveggja ára skeið eða á árunum
bjóða upp á menntunartækifæri í formi
2015 og 2016.
sérhæfðs námskeiðs undir handleiðslu
Í umsögnum kvennanna kemur skýrt
faglærðra leiðbeinenda en skortur hefur
fram mikilvægi þessa stuðnings sem
verið á menntunartækifærum fyrir þennan
VERTU
þær fengu en þær sögðu m.a.:
hóp mæðra. Dæmi um umsagnir
RÓLEG
mæðranna:
„Það gaf mér ótrúlegan styrk að
einhver veðjaði á mig og mína
„Ég er meira vakandi/meðvitaðri
NÓGU GÓÐ MAMMA
hæfileika.“
yfir hegðun minni gagnvart barninu
ER MÁLIÐ
mínu.“
„Þessar konur (í Soroptimistaklúbbnum) gera sér ekki grein fyrir hvað
„Kom mér virkilega á óvart! Hefði
“Mömmuleiknin hjálpaði
þessi styrkur frá þeim hefur breytt
aldrei trúað að eitt námskeið hafi
mér að tengjast stráknum
mínum betur”
breytt lífi mínu svona mikið.“
lífi mínu. Þó svo að ég hafi góðan
g
á breytin
t hvað sm
leg
trú
li”
“Ó
má
stuðning frá Hlutverkasetri, skipti
ipt miklu
getur sk
„Kom á óvart hvað það er hægt að
beinn fjárhagsstuðningur sköpum
“Ég er meira vakandi yfir
vinna með „vandamálin” á marga
hegðun minni gagnvart
að koma mér af stað.“
barninu mínu”
helgamth@hlutverkasetur.is
góða vegu.“
Mömmuleikni fer fram í Hlutverkasetri,
er 6 skipti, miðvikudagana 13/9 - 18/10
kl. 9:30-11:00 og boðið er upp á
valfrjáls viðtöl á eftir. Þátttaka er
ókeypis í boði Soroptimista Reykjavíkur
og Hlutverkaseturs. Mömmuleikni er
fræðsla og ráðgjöf fyrir mæður um
tengsl og tengslaeflandi nálgun við 2-5
ára börn. Skráning og nánari
upplýsingar hjá Helgu Magneu
iðjuþjálfa og móður með reynslu af
tengslaeflandi nálgun s. 824-5373
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Markmið klúbbsins var að fóstra verkefnið í þeirri von að það gæti með tíð og tíma
orðið hluti af almennri heilsugæslu.
Vonandi rætist sú ósk okkar klúbbsystra en fulltrúi frá FMB teymi (Foreldrar,
Meðganga, Barn) Landspítala hefur setið námskeið til að læra. Ef geðsvið Landspítala eða annar aðili innan heilbrigðisgeirans tæki þessi námskeið yfir og nýtti
sér þá reynslu sem Helga Magnea iðjuþjálfi hefur öðlast væri markmiðum okkar
klúbbsystra náð. Er það mjög mikilvægt, ekki síst í ljósi þess að rannsóknir síðustu
missera staðfesta áhrif tengsla í frumbernsku og heilsu á fullorðinsárum.
Þessi tvö verkefni Reykjavíkurklúbbsins voru vel skilgreind í upphafi og unnin í
samstarfi við fagaðila á borð við Hlutverkasetur, Landspítala og fleiri. Eftirfylgni
var til staðar og að nokkru leyti mælanlegur árangur. Einnig var þess gætt að
stöðuskýrslum var skilað til klúbbsins. Allt eru þetta þættir sem gera klúbbnum
kleift að skila af sér góðum PFR-skýrslum og að taka þátt í Soroptimist Best Practice Awards. Einnig eru bæði verkefnin í takt við markmið Soroptimista um að
bæta líf og stöðu kvenna og stúlkna með menntun, stuðningi og auknum atvinnutækifærum.
Ásgerður Kjartansdóttir ritari 2017-2019
Sveinbjörg Sveinsdóttir verkefnastjóri 2015-2017

Sendum okkar bestu óskir um gleðileg jól og farsæld á komandi árum.
Þökkum allar góðar systrastundir á liðnum árum.
Hittumst hressar með hækkandi sól.
Soroptimistaklúbbur Snæfellsness

Kæru systur um land allt!
Við sendum ykkur og fjölskyldum ykkar
hugheilar jóla- og nýárskveðjur
og óskum ykkur farsældar á komandi ári.
Þökkum góðar samverustundir á árinu
og hlökkum til samverunnar á nýju ári.

Vináttukveðja
frá systrum í Skagafjarðarklúbbi

Tvær nýjar systur voru teknar inn í Soroptimistaklúbb
Snæfellsness á jólafundi, þær Auður Kjartansdóttir (t.v.) og
Þorbjörg Erla Halldórsdóttir (t.h.). Þar með eru 30 systur í
klúbbnum og meðalaldurinn hefur lækkað töluvert.

Höfundur þessa fyrsta átthagaljóðs Íslandssögunnar er
Helga Bárðardóttir, dóttir Bárðar Snæfellsáss sem nam
land á Snæfellsnesi og gekk síðar í Snæfellsjökul eftir
mikinn harmleik.
Þannig var að frændur Bárðar voru við leik með Helgu,
endar leikurinn þannig að þeir Rauðfeldur og Sölvi
ýta Helgu út á ísjaka sem síðan rekur hratt frá landi.
Sagan segir að ísinn hafi tekið 7 daga að ná til ísbreiða
Grænlands. Bárður verður svo reiður að hann drepur
þá báða frændurna.
Helga semur þetta átthagaljóð þar sem hún hírðist á
Grænlandi og hugsaði til heimahaganna.
Af Helgu er það síðan að segja, að hún komst
aftur til Íslands.
Sæl væri eg
ef sjá mættag
Búrfell og Bala,
báða Lóndranga,
Aðalþegnshóla
og Öndvertnes,
Heiðarkollu
og Hreggnasa,
Dritvík og möl
fyrir dyrum fóstra.
Örnefnin í ljóðinu finnast öll á utanverðu Snæfellsnesi
SOROPTIMISTASAMBAND
ÍSLANDS
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Kæru systur
Kæru systur
jóla- og nýárskveðjur.
Sendum ykkur og fjölskyldum ykkar bestu
erustundir.
Þökkum gott samstarf og ánægjulegar samv
Systur í Soroptimistaklúbbi Hóla og Fella

Sendum Soroptimistasystrum okkar
um land allt kveðjur með ósk um
gleðileg og friðsæl jól og áramót.

Sendum ykkur hugheilar jóla- og
nýárskveðjur. Þökkum allar skemmtilegu
samverustundirnar á liðnu ári.
Systrakveðja frá Suðurlandssystrum

Kæru Soroptimistasystur!
Við Soroptimistar á Akranesi óskum ykkur og fjölskyldum ykkar
gleðilegra jóla, friðar og blessunar á komandi ári.
Þökkum góðar samverustundir á liðnu starfsári og liðinni tíð.
Sjáumst svo sem flestar á Landssambandsfundinum
hér á Akranesi í apríl 2018.

Þökkum ánægjulegar samverustundir
Soroptimistaklúbbur
Austurlands

um land allt
trum og fjölskyldum þeirra
Við óskum Soroptimistasys
r ánægjuleg
fyri
kum
þök
Við
ári.
u
á nýj
gleðilegra jóla og farsældar
m.
um áru
og gefandi samskipti á liðn
okkur öllum.
með
lifa
nna
jóla
Megi ljós og friður
arness
Soroptimistaklúbbur Seltjarn

Hátíðarkveðjur
Akranesklúbburinn

Kæru
Soroptimistasystur
Við sendum okkar bestu óskir
um gleðileg jól og farsæld
á nýju ári.
Soroptimistasystur
á Tröllaskaga
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Kæru Soroptimistasystur og fjölskyldur ykka
og birtu í hug.
Megi jólahátíðin færa ykkur hlýju í hjarta
ári
Með ósk um farsæld á nýju
.
og þakkir fyrir góðar stundir á liðnum árum
og nágrennis
Jólakveðja frá Soroptimistaklúbbi Húsavíkur

Systur í Soroptimistaklúbbi Árbæjar
senda hugheilar jóla og nýárskveðjur
til systra og fjölskyldna þeirra,
með þökk fyrir ánægjuleg samskipti
á árinu sem er að líða.

Kæru systur
Við óskum þess að jólahátíðin verði ykkur hamingjurík og friðsæl
og að komandi ár verði uppfullt af ánægjulegum atburðum.

Kæru systur
gleðileg jól
Sendum okkar bestu óskir um
ár.
i
and
og farsælt kom
ndi ári.
Þökkum samverustundir á líða
veitar
Soroptimistaklúbbur Mosfellss
Kærar kveðjur
Soroptimistaklúbbur Akureyrar

Kæru systur til sjávar og sveita

Gleðilega hátíð

Við þökkum liðnar samverustundir
og hlökkum til að hitta ykkur á nýju ári.
Soroptimistaklúbbur Reykjavíkur

K

Kæru Soroptimistar.
Um leið og við óskum ykkur
gleðilegra jóla og farsældar á nýju
ári, viljum við þakka fyrir frábæra
samveru á haustfundinum á
Laugarbakka.

Kær kveðja,
Soroptimistaklúbburinn
Við Húnaflóa

SOROPTIMISTASAMBAND
ÍSLANDS
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Jól 2017

Uppáhalds

JÓLAKAKA RITSTJÓRANS

Þessi jólakaka er í mjög miklu uppáhaldi hjá mér.
Hún hefur verið í boði á aðventu og jólum á mínu
heimili í tæp tuttugu ár, alltaf jafn vinsæl.
250 gr smjör (mjúkt)
250 gr sykur
5 egg
250 gr hveiti
1 tsk ger
100 gr kúrenur eða rúsínur
125 gr brytjaðar döðlur
50 gr kokteilber
100 gr heslihnetur
1-2 dl koníak (má sleppa)
Hræra smjör og sykur vel saman, bæta einu og einu
eggi út í hræruna og setja u.þ.b. matskeið af hveiti
á milli eggja til þess að deigið jafnist betur. Gott að
blanda 2-3 msk af hveitinu saman við ávextina og
hneturnar (í skál) til þess að koma í veg fyrir að ávextirnir setjist í botninn á forminu. Eftir að blandan og
koníakið er komið í deigið er best að hræra létt með
sleif. Setja deigið í vel smurt form og baka við 150° í
60-75 mín. neðarlega í ofninum.

Kæru systur,
Hjartanlegar óskir um gleðileg jól
og farsæld á komandi ári.
Þökkum ánægjulegar samverustundir
á liðnum árum.
Soroptimistaklúbbur Hafnarfjarðar og Garðabæjar

Systur í Soroptimistaklúbbi Keflavíkur
senda bestu jóla- og nýárskveðjur t
il systra og fjölskyldna þeirra með þökk
fyrir ánægjulegar samverustundir
á árinu sem er að líða.

Soroptimistaklúbbur Kópavogs
sendir systrum og fjölskyldum þeirra um land allt
hugheilar jóla- og nýárskveðjur.
Þökkum samstarf og ánægjulegar samverustundir
á árinu sem er að líða og þá sér í lagi
á Landssambandsfundinum í Kópavogi í vor.
Hittumst hressar á nýju ári!
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SOROPTIMISTASYSTUR

Á BESSASTÖÐUM

Í tilefni af fjörtíu ára afmæli Soroptimistaklúbbs Seltjarnarness bauð
forseti Íslands Guðni Th. Jóhannesson Soroptimistasystrum til móttöku
á Bessastöðum þann 5.október síðastliðinn. Klúbburinn var stofnaður
24.september árið 1977 og fagnaði því fjörtíu ára afmæli á dögunum.
Sjöfn Þórðardóttir formaður Soroptimistaklúbbs Seltjarnarness færði
forsetanum Guðna fyrir hönd systra tvær svuntur handa þeim hjónum
með lógó systra - þakklætisvott fyrir höfðinglegar móttökur. Jafnframt
færði heiðursfélagi klúbbsins, Ingibjörg Bergsveinsdóttir forsetanum
ljóðabókina Tilfinningar fyrir hönd klúbbsins. Systur voru alsælar með
ánægjulega heimsókn á Bessastaði og ánægðar með forseta fólksins
sem kann svo sannarlega að taka á móti gestum og vel það.
Málfríður Pálsdóttir ritaði textann
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Finndu okkur á Facebook
orkusalan.is
orkusalan@orkusalan.is
422 1000

Við gefum Grænt ljós
Ekki gefa bara eitthvað,
gefðu frekar hvað sem er.
Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

