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Frá ritstjórn
Kæru systur
Á hverju ári undra menn sig yfir því hve sumarið

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.

var fljótt að líða en haustið er óumflýjanlegt
með alla sína töfra, fallega liti og sérstakan ilm.
Kertaljós eru kveikt og allt lífið fer aftur í fastar
skorður eftir óhefðbundna daga sumarfrísins.
Haustið gefur fyrirheit um ýmis konar breytingar,

MARKMIÐ SOROPTIMISTA

saumaklúbbar hittast, leikhúsin keppast við að

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.

lokka áhorfendur til sín og síðast en ekki síst byrja

SOROPTIMISTAR SKULU BEITA SÉR FYRIR:

Haustfundurinn er alltaf spennandi, þar hittast

Að veita þjónustu í heimabyggð,
heimalandi og á alþjóðavettvangi.
Að taka virkan þátt í ákvarðanatöku
hvarvetna í þjóðfélaginu.

Soroptimistasystur að hittast að nýju en það er
alltaf spennandi að hitta systur sínar eftir hlé,
takast á við ný verkefni og kynnast nýrri stjórn.
konur úr öllum klúbbum, læra nýja hluti um
starfsemi samtakanna, endurnýja gömul kynni
og kynnast nýjum systrum. Undirbúningur
fundarins er spennandi; hvað á klúbburinn að
selja, hverjar koma með og hverjar verða saman
í herbergi. Það er svo mikilvægt að taka þátt því
það eflir mann og gleður.
Í þessu 119. tölublaði Fregna er gefin smá innsýn
í hin fjölbreyttu og frumlegu verkefni og viðfangsefni okkar Soroptimista á Íslandi ásamt því
að umfjöllun er um sendifulltrúafundinn í Zagreb
og alheimsþingið í Kuala Lumpur. Við kynnumst
verðandi forseta SIÍ sem á eftir að marka sín spor
í sögu okkar. Spennandi er að fylgjast með SNLS

Ritnefnd, frá vinstri: María Karlsdóttir, Guðný Hinriksdóttir, Kristjana
Jónsdóttir ritstjóri, Svanfríður Hjaltadóttir, Eiríka Ásgrímsdóttir og
Sigrún Arnardóttir.
Fregnir er málgagn Soroptimistasambands Íslands.
Heimasíða: www.soroptimist.is
Netfang: soroptimist@soroptimist.is

og mentor verkefnunum. Við Árbæjarsystur
erum stoltar af skólastyrksþega SIE sem segir
frá breyttri framtíðarsýn en ritstjóri var svo
heppinn að fá að fylgjast með henni þroskast
og eflast frá unga aldri.

Ritnefndin óskar eftir greinum í næsta blað Fregna. Vinsamlegast sendið
efnið á netfangið www.fregnir2018@gmail.com fyrir 10. nóvember 2019.

Við viljum færa öllum þeim sem sendu okkur

Forsíðumynd: Haustlitir í Heiðmörk © Mats Wibe Lund.
Prófarkalestur: Jón Baldvin Halldórsson
Umbrot og hönnun blaðs: Gígja Ívarsdóttir - gigja@kompanhonnun.is

óskum þess að vetrarstarf klúbbanna verði gjöfult

efni í blaðið kærar þakkir fyrir þeirra framlag og
og gefandi.
Með systrakveðju
Ritnefndin
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Í Selárdalnum um sumartíð
við sælunnar njótum í bjarkarhlíð.
Yndis njótið á alla lund
ástar þakkir hverja stund.
Vigdís Einarsdóttir

Kæru systur
Haustið nálgast og vetrarstarf klúbbanna komið af
stað. Alltaf er jafn gaman að hitta klúbbsystur eftir
viðburðaríkt sumar, heyra fréttir og ræða um menn
og málefni.
Stjórn SIÍ er að undirbúa haustfundinn sem haldinn
er að Laugarbakka helgina 25.-27. september nk.
Einnig er hún sem og stjórnir klúbbanna að undirbúa stjórnarskiptin 1. október 2019.
Markmið haustfundar er að efla innra starf, efla
tengsl milli klúbba og systra, kynna starf Soroptimista á alþjóðavísu og síðast en ekki síst kynna og
styrkja verkefni okkar. Haustfundir voru upphaflega
embættismannafundir, ætlaðir til að fræða, efla og
styrkja þá embættismenn sem eru að taka við keflinu.
Það góða er að þessir embættismannafundir eru
opnir öllum systrum og hefur þátttaka aukist jafnt
og þétt undanfarin ár. En mikilvægt er að klúbbar
hvetji sína embættismenn til að mæta.
Að þessu sinni skiptist fundurinn ekki upp í margar
litlar vinnustofur heldur verða tvö meginerindi sem
brotin verða upp með hópvinnu. Sendifulltrúar kynna
og stýra umræðu um framtíðarsýn og verkefnastjórar
ásamt talskonu og fleiri aðilum stýra umræðu um
verkefni okkar í víðum skilningi, framtíðarsýn og
hvernig við náum betur til nærumhverfisins.
Einnig verða svokölluð „vinnuhorn“, þar sem systur
geta skráð sig til að fá aðstoð, meðal annars til að
setja efni inn á klúbbavefi og gera verkefnaskýrslur.
Söluborðin verða á sínum stað sem og embættismanna-

fundir en fundurinn er sem áður sagði til að efla
systur og hafa gaman saman.
Nýr vefur mun líta dagsins ljós nú í mánuðinum og
erum við fullar eftirvæntingar að hefja nýtt starfsár í
nýju tækniumhverfi. Breytingar eru svo örar á þessu
sviði og þurfum við að vera viðbúnar þeim.
Sendifulltrúafundurinn var haldinn í Zagreb í Króatíu
í maí og heimsþingið í Kuala Lumpur í Malasíu í júlí.
Þessir fundir voru báðir mjög áhugaverðir og afar
áhrifaríkt að sækja þá. Þessum fundum verða gerð
skil ásamt verkefnum sem eru í farvatninu. Þar má
meðal annars nefna mentor verkefni, en það hefur
farið hægar af stað en við vonuðumst til. Ekki er ástæða
til að ana út í hlutina. Ásta Snorradóttir stýrir uppbyggingunni hér á landi í samstarfi við stjórn og hafa
nokkrar konur lýst yfir áhuga á því að vera í fyrsta
hópnum. Verkefnið felst í því að styrkja ungar konur
að fóta sig í starfi og fá leiðsögn reyndari kvenna.
Ég hlakka til, kæru systur, að vinna með ykkur eitt ár í
viðbót. Það er afar gefandi að kynnast því öfluga starfi
sem unnið er hér, eins er það hvetjandi að kynnast
því sem unnið er á alþjóðavísu á fundum og í gegnum
vefsíður samtaka okkar. Minni ég ykkur enn og aftur
á að hafa samband við stjórn og aðra embættismenn
ef ykkur vanhagar um eitthvað eða viljið koma einhverju á framfæri. Við erum hér vegna ykkar og fyrir
ykkur.
September 2019
Ingibjörg Jónasdóttir
Forseti SIÍ 2018-2020
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Best Practice Awards 2019

Viðurkenning

Evrópusambands Soroptimista
Evrópusamband Soroptimista veitir árlega
viðurkenningu vegna verkefna Soroptimista á eftirfarandi sviðum: Menntun,
Styrking kvenna, Ofbeldi gegn konum,
Heilsa og fæðuöryggi og Stuðningur til
sjálfshjálpar.
Soroptimistaklúbbur Kópavogs lagði inn
umsókn til SIE vegna verkefnis klúbbsins
„Stuðningur við bágstaddar einstæðar
mæður í Kópavogi.“
Verkefnið, sem hófst 2016, felst í því að
styðja ungar einstæðar mæður í Kópavogi
til betra lífs. Hjálpa þeim að byggja upp
sterka sjálfsímynd, hvetja þær til að öðlast
menntun og færni til að sinna störfum í
þjóðfélaginu sem falla að þeirra áhugasviði og getu. Stúlkurnar eiga það allar
sameiginlegt að hafa lítið bakland og/eða
hafa á einhvern hátt átt við erfiðleika að
stríða í lífi sínu.
Á sendifulltrúafundi 2019, sem haldinn
var í Zagreb í Króatíu nú í vor, var upplýst
hvaða verkefni fengju viðurkenningu.
Systrum Kópavogsklúbbsins til mikillar
gleði var tilkynnt við hátíðlega athöfn að
framangreint verkefni fengi viðurkenningu
frá SIE í flokknum „WINNER ECONOMIC
EMPOWERMENT“.
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Þrátt fyrir að það hafi verið Kópavogsklúbburinn sem hlaut að
þessu sinni viðurkenninguna hlýtur það að efla allt starf Soroptimista á Íslandi. Viðurkenningin sýnir að við, Soroptimistar, erum
að gera hluti sem tekið er eftir.
Við getum verið stoltar af verkefnum okkar og það er von okkar
að þessi viðurkenning hvetji alla Soroptimista til dáða.

Sigurrós Þorgrímsdóttir
Verkefnastjóri Kópavogsklúbbsins

SKÓMESSA

á Akureyri
Soroptimistaklúbbur Akureyrar efndi til skómessu
laugardaginn 31. ágúst sl. og hóf þannig fjáröflun sína
til styrktar konum sem búsettar eru í litlu þorpi,
Ittoqqortoormiit, brothættri byggð á Austur-Grænlandi. Systur, vinkonur þeirra og vandamenn gáfu
notaða skó, slæður, veski og töskur í öllum stærðum
og gerðum sem við seldum svo í portinu á Götubarnum
og vakti þessi sala mikla athygli. Þar sem Akureyrarvaka var haldin þennan dag var margt um manninn í
bænum og fengum við mikinn fjölda fólks í heimsókn
og var salan góð en einnig var áhugi fólks á verkefninu
og stöðu þorpsins vakin.
Hugmyndin að þessu verkefni varð til fyrir nokkrum
árum að frumkvæði systur okkar, Helenu Dejak, sem
á löng og falleg tengsl við þetta litla þorp, Ittoqqortoormiit, og býr þar hluta úr ári. Verkefnið er tvíþætt,
annars vegar að kenna konum að hreinsa og verka
selskinn til að nota í þjóðbúninginn, sem aðeins
örfáar eða jafnvel bara ein kona kann að gera, en
búningurinn er frábrugðinn þeim sem fólk klæðist
á Vesturströndinni. Hins vegar er áhugi á að vinna
úr sauðnautsull en sú ull er einstök í heiminum og
aðeins á færi nokkurra Grænlendinga að spinna úr
henni þráð til að nota í flíkur og mikilvægt að sú þekking
glatist ekki.
Ittoqqortoormiit, þorpið sem telur aðeins um 350
íbúa, er eitt afskekktasta þorp í heimi, liggur við
Scoresbysund á austurströnd Grænlands. Fólksfækkun er hröð og spekilekinn mikill. Því skiptir
máli að viðhalda þessari þekkingu.
Soroptimistaklúbbur Akureyrar horfir til heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna við val á þessu verkefni,
menntun fyrir alla, nýsköpun og uppbygging, engin
fátækt, sjálfbærni og jafnrétti kynjanna.
Það sem aflast af peningum fer í að kosta þessa kennara
til þess að kenna fleiri ungum og eldri konum til þess
að þær verði sjálfbærar í sinni framleiðslu og að þekkingin glatist ekki.
Eyrún S. Ingvadóttir
Akureyrarklúbbi
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STYRKTARGOLFMÓT

Soroptimistaklúbbs Seltjarnarness á Nesvelli 15. ágúst 2019
Árlegt styrktargolfmót Soroptimistaklúbbs Seltjarnarness var haldið fimmtudaginn 15. ágúst sl. á
Nesvellinum í áttunda sinn og tóku 52 konur þátt. Eins og undanfarin tvö ár rennur allur ágóðinn til
byggingar nýs húss Kvennaathvarfsins. Veðrið lék við okkur og ekki var amalegt að enda mótið inni í
fallega endurnýjuðum sal golfskálans og njóta góðra veitinga. Að venju voru veitt glæsileg verðlaun og
teiggjafir. Fjölmörg fyrirtæki styrktu mótið með veglegum gjöfum og fór enginn þátttakandi heim án
vinnings. Góður dagur og vel heppnað kvennagolfmót.

FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ

Seltjarnarnessbæjar í Gróttu 31. ágúst 2019
Á Fjölskylduhátíð Seltjarnarnesbæjar í Gróttu voru systur í Soroptimistakúbbnum fengnar að venju til
að sjá um veitingasölu. Stóðu 18 systur vaktina við vöfflubakstur, pylsugrill og vitavörslu frá kl 10:30
til 14:30 og nutu aðstoðar þriggja eiginmanna og sonar. Nokkur hundruð manns lögðu leið sína út í
Gróttu. Nutum við systur samverunnar og þátttöku í Fjölskyldudeginum. Allur ágóði af sölunni rennur
til byggingar húss fyrir Kvennaathvarfið.
Ingibjörg Halldórsdóttir
Seltjarnarnessklúbbi
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NÆSTA SKREFIÐ ERT ÞÚ
Höfundur: Lilja Dögg Jónsdóttir

Framþróun gervigreindar og tengdrar tækni á undanförnum árum hefur verið slík að margir vísa orðið til
nýrrar iðnbyltingar, hinnar fjórðu. Er þá ekki síst átt
við sjálfvirknivæðingu og það hvernig hún birtist í
atvinnulífi og á vinnumarkaði. Við finnum það flest
nú þegar í okkar daglega lífi hve ört hlutur tækni sem
byggir á gervigreind vex, þótt reyndar sé víst óhætt að
fullyrða að þær breytingar sem við ekki gerum okkur
grein fyrir, til dæmis í læknavísindum, séu jafnvel enn
veigameiri.
Á öld gervigreindar minnkar í sífellu bilið sem skilur á
milli þess sem fólk getur gert og þess sem tækni getur
gert. Ný störf verða til, sum störf hverfa og önnur breytast.
Í skýrslu nefndar forsætisráðherra um fjórðu iðnbyltinguna, sem kom út fyrr á þessu ári, kom meðal annars
fram að áætlað er að um 58% starfa á Íslandi komi til
með að taka talsverðum breytingum á næsta áratug
vegna framþróunar tækni. Hér er mikilvægt að ítreka
að þessi 58% starfa, störf um 113 þúsund einstaklinga,
hverfa ekki heldur breytast. Þessar breytingar geta
gerst hratt eða hægt og ef marka má þróun hingað til
þá munu þær oft einkennast af tvennu; aukinni kröfu
um getu til að vinna samhliða nýrri tækni og hins
vegar aukinni kröfu um þverfaglega kunnáttu. Í
ýmsum hönnunarstörfum og viðskiptastörfum má
nú til dæmis sjá færnikröfur sem áður hefðu aðeins
tilheyrt tölvunarfræði, svo sem færni til flókinnar gagnavinnu eða forritunar. Í hefðbundnum tæknistörfum er
jafnframt síaukin áhersla lögð á „mýkri“ færni svo
sem að starfsfólk sé vel skrifandi, hæft í samskiptum
og skapandi.
Til þess að við sem einstaklingar getum verið þátttakendur í þessum breytingum er fátt mikilvægara en
að við tileinkum okkur hugarfar eilífðarstúdenta.
Höldum sífellt áfram að læra og bæta við okkur nýrri
færni og tökum breytingum með opnum hug. Bæði
vinnuveitendur og hið opinbera bera þar ábyrgð í að
skapa svigrúm og tækifæri svo það sé hægt, ýmist
formlega eða óformlega, en það stendur þó og fellur
að lokum með okkur sjálfum að bera okkur eftir
björginni. Í því er gaman að minna á að Evrópusamtök Soroptimista veita styrki til kvenna sem vilja
auka við menntun sína eða breyta um starfsferil.
Undirrituð naut reyndar sjálf stuðnings úr þessum sjóði
árið 2014 og nýtti til að ljúka MBA námi við Harvard
háskóla í Bandaríkjunum. Þaðan hefur vegurinn

legið í framtíðarstúderingar, þátttöku í ritun skýrslu
forsætisráðherra sem hér var vísað til og áframhaldandi vinnu í þágu þess að undirbúa land og þjóð fyrir
breytingar er tengjast fjórðu iðnbyltingunni. Það eru
forréttindi að taka þátt í þeirri vinnu og ég færi Soroptim
istum þakkir fyrir ómetanlegan stuðning á vegferðinni.

Lilja

Dögg

ríkisstjórnina

sinnir
um

ráðgjafarstörfum
fjórðu

fyrir

iðnbyltinguna

og

framtíðaráhrif hennar á Íslandi. Hún lauk árið
2015 MBA leiðtoga- og viðskiptastjórnunarnámi
frá Harvard háskóla í Bandaríkjunum en námið
þykir það virtasta sinnar gerðar á heimsvísu.
Lilja Dögg býr í Boston, ásamt eiginmanni sínum
og syni.
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Frá vinstri: Svanhildur Árnadóttir formaður Árbæjarklúbbs, Anna H. Pétursdóttir formaður Mæðrastyrksnefndar og gjaldkeri Menntunarsjóðsins, Guðríður Sigurðardóttir formaður Menntunarsjóðsins, Svanfríður Hjaltadóttir Árbæjarklúbbi,
Þórhildur Svavarsdóttir Árbæjarklúbbi og Magnea Ragna Ögmundsdóttir Árbæjarklúbbi.

STYRKUR

til ungra kvenna
Myndin er frá afhendingu styrks í Menntunarsjóð Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur og er tekin þegar
fulltrúar Soroptimistaklúbbs Árbæjar heimsóttu nefndina núna í júní s.l.
Á myndinni eru fulltrúar Menntunarsjóðsins og fulltrúar Soroptimistaklúbbs Árbæjar. Þetta var í
þriðja skipti sem klúbburinn styrkir sjóðinn. Alls nemur styrkurinn 1,5 milljónum króna.
Menntunarsjóður Mæðrastyrksnefndar hefur það hlutverk að efla menntun kvenna og stúlkna til aukinna atvinnutækifæra og til að geta séð sér farborða.
Svanhildur Árnadóttir
Árbæjarklúbbi
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Takk Fregnir
Þakklát er ég ritnefnd Fregna að gefa mér tækifæri á að kynna mig
í hópi okkar systra.
Ég heiti Guðrún Lára Magnúsdóttir og bý á Melstað í Miðfirði. Ég
er fædd 12. apríl 1964 og uppalin í Reykjavík. Ég er leikskólakennari að mennt og starfa sem leikskólastjóri í leikskólanum Ásgarði á
Hvammstanga. Eiginmaður minn heitir Guðni Þór Ólafsson og er
sóknarprestur í Melstaðarprestakalli. Ríkidæmi okkar hjóna byggir
á því að við eigum samanlagt 10 börn og barnabörnin telja nú 20.
Þar fyrir utan er mín mesta ánægja og gleði að ganga úti í náttúrunni
hérlendis sem erlendis, að eiga góðar stundir með fjölskyldu og vinum
og að elda mat og bjóða til veislu.
Nú á haustfundi Soroptimista mun ég taka sæti í stjórn sambandsins
og hefja mitt undirbúningsár að því að verða forseti samtakanna.
Það geri ég af auðmýkt og tilhlökkun og er tilbúin að takast á við
áskoranir sem því fylgja næstu mánuðum og misserum. Það er okkur
öllum hollt og gott að stíga út fyrir þægindarammann og takast á
við ný og krefjandi verkefni og ég vil hvetja allar systur til að taka
þeim áskorunum sem ykkur mæta í lífinu. Ég er sannfærð um að
það getur aukið á þekkingu og ekki síður hamingju.
Svo ég tali nú fyrir hönd okkar systra í mínum Soroptimistaklúbbi,
„Við Húnaflóa,“ þá er tilhlökkun því tengd að forseti komi úr okkar
röðum og ein af mínum systrum í klúbbunum mun standa þétt
við bakið á mér sem ritari en sú er Sigríður Bjarney Aadnegard,
skólastjóri í leik- og grunnskóla Húnavallaskóla.
Ég á eftir að marka mér stefnu í embætti og mun nota undirbúningsárið til þess að ígrunda hvert leið okkar systra liggur saman
inn í framtíðina. Ég er full tilhlökkunar og hlakka til ferðarinnar
með ykkur á vit ævintýranna.
Kærleikskveðja
Guðrún Lára Magnúsdóttir
Verðandi forseti 2020-2022
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25. HAUSTFUNDUR SIÍ

að Laugarbakka í Miðfirði 27.- 29. september 2019
FÖSTUDAGUR 27. SEPTEMBER 2019
19:00-20:00

Skráning, samvera, heilsað upp á systur

20:00

Óvænt uppákoma

21:00

Þeir formenn sem mættar eru hitta forseta í óformlegu spjalli

LAUGARDAGUR 28. SEPTEMBER 2019
8:15 -9:10

Skráning

9:15
Fundur settur
		
1. Ávarp forseta
		2. Verkefni stjórnar							
		
3. Sendifulltrúar, kynning og vinnuhópar
		Matarhlé		 								
		
		

4. Verkefnastjórar, María Björk Ingvadóttir talskona SIÍ og Hildur Jónsdóttir fjalla um verkefni,
heimsmarkmiðin og boðun. Vinnuhópar

		

5. Önnur mál

		6. Stjórnarskipti
		7. Fundi slitið									
		
Að lokinni dagskrá hefjast embættismannafundir
		

• Formenn, varaformenn og verkefnastjórar

		

• Ritarar og veftenglar

		• Gjaldkerar
		• Fulltrúar
19:30

Hátíðarkvöldverður

SUNNUDAGUR 29. SEPTEMBER
9:00
		
		

Stjórnarfundur Landssambandsins
Formenn klúbba og nefnda eru boðnar inn á stjórnarfund milli kl. 9:00 og 10:00
Aðrir hópar og nefndir hittast eftir samkomulagi

Mikilvægt er að embættismenn klúbba eða þeirra fulltrúar mæti á fundinn.
Ath: Hver klúbbur borgar fyrir sínar systur sem eru skráðar en mæta ekki.
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STJÓRN SIÍ

2019-2020

Ingibjörg Jónasdóttir
forseti 2018-2020

Valgerður Þórðardóttir
ritari 2018-2020

Jóna Th. Viðarsdóttir
gjaldkeri 2018-2020

Hugrún Jóhannesdóttir
1. varaforseti 2019-2021

Ósk G. Bergþórsdóttir
2. varaforseti 2018-2021

Guðrún Lára Magnúsdóttir
verðandi forseti 2020-2022
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Mentor verkefni
að fara í gang
- FUNDUR MEÐ VERÐANDI MENTORUM HALDINN 21. OKTÓBER 2019

Á síðasta vetri var hafist handa við að setja af stað mentor

Nú þegar hafa tvær systur meðal okkar gefið sig fram til

verkefni sem hefur verið starfrækt meðal Soroptimista í

að gerast mentorar og stefnt er að því að hefja verkefnið

nokkrum löndum með góðum árangri. Hugmyndin að

á þessu starfsári.

verkefninu er að Soroptimistasystur veiti leiðbeiningu
sem mentorar til kvenna sem vilja vinna að ákveðnu og
afmörkuðu markmiði sem t.d. getur tengst starfsvettvangi þeirra eða félagsstarfi. Þarna er ein af þeim leiðum
sem Soroptimistar geta nýtt til að stuðla að enn frekari
samfélagslegri umræðu, bæði innlendri og alþjóðlegri.

Ásta Snorradóttir í Reykjavíkurklúbbi hefur haft umsjón með verkefninu og henni til halds og trausts er
Steinþóra Eir Hjaltadóttir í Keflavíkurklúbbi.
Þann 21. október kl. 18:00 verður haldinn fyrsti fundur
með þeim sem hafa áhuga á að gerast mentorar.

Grundvöllurinn er að láta gott af sér leiða til samfélagins

Þær systur sem hafa áhuga á að taka þátt eru beðnar

og kynna Soroptimistahreyfinguna á sama tíma. Kostir

um að hafa samband við Ástu (astasnorra@hi.is) eða

þess að vera í hlutverki mentors eru einnig margir eins

Steinþóru (steinthoraeir@gmail.com).

og að njóta þeirrar ánægju sem hlýst af því að miðla af

Ásta Snorradóttir
Reykjavíkurklúbbi

kunnáttu sinni og reynslu til kynsystra sem getur verið
þroskandi og gefandi. Þarna skapast einnig tækifæri
fyrir báða aðila til að læra og taka framförum á sama
tíma og tengslanetið er stækkað. Systur í hlutverki
mentors hafa einnig lýst þessu sem dýrmætri reynslu
bæði persónulegri sem og fyrir eigin vöxt í starfi.
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Steinþóra Eir Hjaltadóttir
Keflavíkurklúbbi

SENDIFULLTRÚAFUNDUR

í Zagreb

Það var gaman að vera sendifulltrúi í Zagreb 25.-26. maí. Á
þessum fundi var mikil umræða um nýja framtíðarsýn Soroptimista. Eins og þið hafið heyrt þá standa til miklar breytingar á
lögunum okkar, þau verða einfaldari og það er blásið til nýrra
sóknar við að fjölga Soroptimistum. Þessar breytingar eiga að
ganga í gegn á næsta sendifulltrúafundi, skv. tímaplani stjórnar
SIE, sem verður í París í júní næsta sumar. Þetta ætlum við
sendifulltrúar að kynna á næsta haustfundi og svo getið þið
lesið betur um þetta í sendifulltrúaskýrslunni sem kemur á
heimasíðuna fyrir haustfundinn.
En það var fleira skemmtilegt í Zagreb. Kópavogsklúbbur vann
Best Practice Awards 2019 í flokknum Empowerment fyrir
verkefnið „Að styrkja einstæðar mæður í Kópavogi.“
http://www.soroptimisteurope.org/now-available-bestpractice-awards-2019-brochure
Alveg glæsilegt hjá þeim! Það var skemmtilegt fyrir Hafdísi
og Þóru að vera á staðnum til að taka á móti þessari viðurkenningu.
Við þurftum að fara aftur upp á sviðið til að taka á móti annarri
viðurkenningu fyrir hönd ykkar, allra systra á Íslandi. Okkur
fjölgaði um 2,9% á milli ára og hrepptum þriðja sætið. Vel
gert! En við ættum auðvitað að getað náð þessu markmiði á
hverju ári. Það þýðir um það bil 20 systur á ári. Í uppkasti
af nýjum klúbbalögum er gert ráð fyrir að hver klúbbur hafi
útbreiðslunefnd.
Eitt af því nýja sem var verið að kynna á þessum sendifulltrúafundi var netsvæði fyrir Soroptimista sem eru í einhvers konar
rekstri. Þarna er góð leið til að kynna sig og sína starfsemi. Það
er nóg að einn eigandi sé Soroptimisti.
https://www.soroptimist-entrepreneurs.org/
Í dag er ekkert fyrirtæki skráð frá Íslandi. En ég skora á ykkur
konur sem eru í rekstri að drífa í því að koma ykkur á framfæri
á þessari flottu síðu!
Hlakka til að hitta ykkur á haustfundi.
Margrét Rögnvaldsdóttir
Sendifulltrúi
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Einu sinni var.....
Í október 1996 fór Soroptimistaklúbbur Árbæjar til Hollands í heimsókn til
Guðfinnu Jóhannsdóttur, systur okkar, sem bjó þar. Við vorum 20 systur sem
flugum til Amsterdam og tók Guðfinna á móti okkur og skipulagði ferðina. Við
heimsóttum Soroptimistaklúbb sem hún hafði starfað með og sátum fund þar.
Systur í þeim klúbbi voru 53 en um 25 mættu reglulega á fundi hjá þeim.
Elsta systirin var 92 ára. Mjög fróðlegt og skemmtilegt en fundarhöld voru
ekki hefðbundin eins og hjá okkur. Við fórum inn til Amsterdam á söfn og í
búðir og eins eyddum við einu kvöldi hjá Guðfinnu og Henk eiginmanni hennar
en þau ráku þá bar í litlu þorpi, Sparndam. Einn af hápunktum ferðarinnar
var þegar við fórum til Volendam, ferðamannabæjar rétt við Amsterdam,
klæddumst hollenskum þjóðbúningum og meðfylgjandi mynd var tekin af
þeim viðburði.
Guðný Hinriksdóttir
Árbæjarklúbbi

14

SO RO PTIMISTAS AMBAN D ÍS L AN D S

NORRÆNA LEIÐTOGANÁMSKEIÐIÐ
haldið í þriðja sinn í Finnlandi

- SOROPTIMIST NORDIC LEADARSHIP ACADEMY (SNLA)
Fyrsta norræna leiðtoganámskeiðið sem Soroptimistar stóðu að og skipulögðu var haldið í Öland í
Svíþjóð í júní 2017 og þá voru sendar 3 stúlkur frá
Íslandi. Noregur var næstur í röðinni og til Röros
fóru 5 stúlkur í júní 2018. Þriðja námskeiðið var
svo haldið í Helmiranta í Finnlandi í sumar og líkt
og áður var markmið námskeiðsins að efla leiðtogafærni ungra kvenna, undirbúa þær undir hugsanlegar stjórnunarstöður og efla tengslanet þeirra.
Stúlkurnar sem fóru voru:
Thelma Kristinsdóttir, 23 ára, var að klára
þriðja ár í læknisfræði við HÍ en meðmælandi er
Soroptimistaklúbbur Snæfellsness.
Þórheiður Elín Sigurðardóttir, 27 ára
þroskaþjálfi og vinnur við grunnskólann í Ólafsvík.
Meðmælandi er Soroptimistaklúbbur Snæfellsness.
Björg Ingólfsdóttir, 25 ára nemi í viðskiptafræði
við HÍ með áherslu á markaðs og alþjóðaviðskipti.
Meðmæli frá systrum í Hóla- og Fellaklúbbi.
Monika Rögnvaldsdóttir, 22 ára móttökustjóri
í World Class og er að hefja nám í verkefnastjórnun
í HR haustið 2019. Meðmælandi er Soroptimistaklúbbur Akureyrar.

Í heildina voru 23 þátttakendur frá öllum
Norðurlöndunum og samkvæmt skipuleggjendum
verkefnisins gekk framkvæmdin vel og voru
íslensku þátttakendurnir okkar landi og þjóð til
sóma. Könnun var gerð meðal þátttakenda í lok
námskeiðsins og kom þar fram að námið hefði verið
mjög gott, krefjandi og vel skipulögð dagskrá. Þeir
voru ánægðar með fjölbreytileikann í dagskránni;
heildræn en fjölbreytt nálgun á verkefnunum,
markþjálfun, sjálfsskoðun, hópefli, núvitund,
jóga og kynning á soroptimistastarfinu. Umsagnir
þátttakenda voru meðal annars; „Ég er svo þakklát
fyrir að hafa verið valin og að hafa fengið að upplifa
þetta ævintýri. Þetta gerði miklu meira fyrir mig en
ég hefði giskað á. Námskeiðin voru frábær og þvílíkt
sem þetta voru flottar ungar konur og vitneskjan
sem kom frá þeim, þetta var alveg magnað.“
Námskeiðið var stúlkunum að kostnaðarlausu en
styrkir fengust til verkefnisins, ásamt því að Soroptim
istasamband í hverju landi greiddi ferðakostnað og
hluta í uppihaldi.
Eyrún S. Ingvadóttir			
Verkefnisstjóri/tengiliður SNLA Ísland

Anna Dís Arnardóttir, 26 ára tölvunarfræðingur.
Meðmælandi er Soroptimistaklúbbur Grafarvogs.
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Mikilvægar dagsetningar
og viðburðir næstu ára
2019

2020

2021

27

27. - 29. SEPTEMBER. Haustfundur að Laugarbakka í Miðfirði.
3. OKTÓBER. Vinadagur Soroptimista.
24. OKTÓBER. Dagur Sameinuðu þjóðanna, Kvennafrídagurinn.
10. DESEMBER. Alþjóðadagur Soroptimista og mannréttindadagur Sameinuðu þjóðanna.

8. MARS. Alþjóðlegur baráttudagur kvenna fyrir jafnrétti og friði.
22. MARS. Alþjóðlegur dagur vatnsins.
24.- 26. APRÍL. Landssambandsfundur í Snæfellsbæ.
5. - 7. JÚNÍ. Norrænir vinadagar í Ringerike í Noregi.
26. - 28. JÚNÍ. Sendifulltrúafundur í París.

2. - 4. JÚLÍ. Evrópuþing og 100 ára afmælishátíð í Kraká í Póllandi.
1. - 3. OKTÓBER. 100 ára afmælishátíð Soroptimista í San Francisco.

Gjafapokar
Hér er hugmynd af fjölnota gjafapokum. Það má gefa
pokana eða óska eftir að þeim sé skilað til baka.
Um að gera að nýta þá vel. Merkimiða má t.d. setja
í vasana eða hnýta þá á pokann eða jafnvel merkja
pokann þeim sem gjöfina á að fá. Leitið í skápunum.
Notið hugmyndaflugið.
Góða skemmtun.
Erla Frederiksen
Árbæjarklúbbi
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ALÞJÓÐARÁÐSTEFNA
SOROPTIMISTA Í KUALA LUMPUR 19. - 21. JÚLÍ 2019
Ráðstefna alþjóðasambands Soroptimista var haldin
í Kuala Lumpur í Malasíu 19.-21. júlí 2019 og sóttu
hana níu Soroptimistar frá Íslandi.
Drottning Malasíu var heiðursgestur á opnunarathöfn
ráðstefnunnar og setti sinn svip á athöfnina með öllum
þeim siðareglum sem fylgja svo háum embættum í þessum heimshluta. Það var einnig hátíðlegt þegar fánaberar frá 125 löndum gengu inn með sinn þjóðfána.
Yvonne Simpson, fráfarandi forseti alþjóðasambands
Soroptimista, opnaði ráðstefnuna en Mariet VerhoefCohen, forseti alþjóðasambands Soroptimista, SI,
talaði síðan um áherslur sínar á konur, vatn og forystu.
Hún sagði það tilhlökkunarefni árið 2020 að augu
heimsins munu þá beinast að 25 ára afmæli Pekingyfirlýsingarinnar um jafnrétti kynjanna. Einnig nefndi
hún að fimmta heimshlutasamband SI verði stofnað
í Afríku, SIAF í apríl 2020.
Forsetar heimshlutasambandanna kynntu markmið sín, gestafyrirlesarar voru með afar áhugaverða
fyrirlestra og töluðu um efni með áherslu á markmið Soroptimista. Að því loknu fóru fram mjög
áhugaverðar umræður. Einnig var tvisvar boðið upp
á val á milli fimm vinnustofa (workshops). Öll dagskráin var afar áhugavekjandi.
Má til dæmis geta um frásögn konu sem hefur starfað
lengi sem stríðsfréttaritari fyrir Sunday Times og flutti
afar átakanlegar frásagnir um nauðganir og frelsissviptingar kvenna í stríði en hún hefur heimsótt mörg
stríðssvæði.
Annar fróðlegur fyrirlestur fjallaði um rétt múslimskra
kvenna (Sisters in Islam) en fyrirlesarinn var stofnandi
og framkvæmdastjóri alheimshreyfingarinnar fyrir
jafnrétti og réttlæti í múslimafjölskyldunni.

Einnig var fjallað um vatnsþörf og fæðuöryggi, langlífi,
lausafjárstöðu kvenna og arfleifð og jafnrétti og alls
staðar var minnst á mikilvægi menntunar, þ.e. að hún
sé lykillinn að því að fólk hafi möguleika í lífinu.
Verðandi forseti SI, Sharon Fisher frá Kanada, sem
tekur við nú í haust (2019-2021), kynnti áherslur sínar
en hún býður okkur í ferðalag sem leiðir til jafnréttis,
The Road to Equality. Hún gerði það afar skemmtilega, líkingin var rúta og leiðin var um markmið Sameinuðu þjóðanna. Sharon
bauð okkur öllum far með
sér. The Road to Equality
eða Vegferðin að jafnrétti
fjallar um hvernig Soroptimistar geta stuðlað að jafnrétti kynjanna með því
að koma auga á og vekja
athygli á vandamálum
sem koma í veg fyrir að
konur fái tækifæri til að
Sharon Fisher forseti SI 2019-2021
hljóta menntun og njóta
sín til fulls. Nánari upplýsingar koma fram þegar
átakinu verður hleypt af stokkunum 1. október 2019.
Sharon Fisher kynnti einnig 100 ára afmælishátíð
Soroptimistasambandsins í San Francisco 1.-3.
október 2021 og næsta alþjóðaþing, sem verður í
Dublin á Írlandi í júlí 2023.
Það er mikil upplifun að taka þátt í svona viðburði
og þátttakendur héldu heim ríkari af fróðleik, nýjum
tengslum og krafti til að takast á við verkefni í heima
landinu, stoltar af því að tilheyra þessum glæsilega
hópi.
Ingibjörg Jónasdóttir
Forseti SIÍ
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ÚR LJÓÐASAFNI TÓMASAR GUÐMUNDSSONAR
Útgefið árið 1953
Það var aðeins annar tíðarandi fyrir 65 árum.

Þér ungu konur
Þér ungu konur með hvítar og grannar hendur,
sem horfið virðingarfyllst á lífsins eilífa grín.
Ég vil fara með yður um fjarlæg úthöf og strendur,
þar sem fjólublá nóttin lykur um ástir, tunglskin og vín.
Því nýmálað fólk og nætur í mánaskini
er nafnið á því, sem hjarta mitt dáir og ann.
Ég vil sitja í djúpum stól undir stoltum hlyni
með stóra flösku af víni og konu, sem elskar mann.
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