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Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug við fráfall og útför föður
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Tómasar Grétars Ólasonar
verktaka,
Borgarholtsbraut 73,
Kópavogi,

sem var jarðsettur frá Hvalsneskirkju þann 17. október
síðastliðinn. Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki
Sunnuhlíðar í Kópavogi fyrir frábæra umönnun, vinsemd
og hlýhug í gegnum árin.
Margrét Tómasdóttir
Matthías G. Pétursson
Anna Guðrún Tómasdóttir
Matthías Kjartansson
Guðlaug Þóra Tómasdóttir
Daníel Þór Ólason
Magnea Tómasdóttir
Pétur Gauti Valgeirsson
afabörn og langafastrákarnir.

Elsku fallegi engillinn okkar,

Jenný Lilja Gunnarsdóttir
Ásakór 5,Kópavogi,

lést af slysförum
24. október síðastliðinn.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.
Til minningar um Jenný Lilju hefur fjölskyldan
stofnað minningarsjóð sem mun verða nýttur
til að styrkja þá viðbragðsaðila sem komu að
slysinu. 0101-15-381975, kt. 210383-3879.
Gunnar Lúðvík Gunnarsson Rebekka Ingadóttir
Júlía Klara og Dagmar Lilja
Ingi Örn Geirsson
Soffía S. Sigurðardóttir
Gunnar L. Björnsson.

Elskuleg móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Helga Margrét
Sigurjónsdóttir

Hríseyjargötu 17, Akureyri,
lést á dvalarheimilinu Hlíð 4. nóvember.
Sigríður Jóna Þorvaldsdóttir
Eyjólfur Einarsson
Sigurjón Þorvaldsson
Daníela Guðmundsdóttir
Ellen Margrét Þorvaldsdóttir
Ármann Þórir Björnsson
og ömmubörnin.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi, langafi og langalangafi,

Sigurður Bjarnason
frá Hlemmiskeiði,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands
miðvikudaginn 4. nóvember. Útförin
verður auglýst síðar.
Bjarni Sigurðsson
Björn Sigurðsson
Yngvi Sigurðsson
Þráinn Sigurðsson
og afabörn.

Jóhann Stefánsson
Hanna Björk Hálfdánardóttir
Jóhanna Björk Helgadóttir
Sigríður Bergsdóttir
Ingibjörg M. Guðmundsdóttir

Við erum til staðar
þegar þú þarft á
okkur að halda
MEÐ VIRÐINGU
OG KÆRLEIK Í 66 ÁR

Eygló brá sér suður yfir heiðar í gær til að geta tekið þátt í stuðinu hér syðra í dag. Ljósmyndarinn tók á móti henni á flugvellinum.
FréttabLaðið/ViLhELm

Höfum lagað starfsemina
að okkar aðstæðum
Konur í samtökunum Delta Kappa Gamma gleðjast í dag yfir 40 ára afmæli félagsskaparins á Íslandi. Þær geta líka fagnað því að eiga fjölmennasta landssambandið í Evrópu.
Delta Kappa Gamma eru alþjóðleg sam
tök kvenna í fræðslustörfum og þau voru
stofnuð í Texas árið 1929 til að berjast
fyrir auknum réttindum kvenna innan
menntakerfisins.
„Við hér á Íslandi höfum alltaf lagað
starfsemina eftir okkar veruleika og
aðstæðum í stað þess að einblína á ein
hverja uppskrift frá þeim í Ameríku.
Þannig uppfyllir félagsskapurinn bæði
félagslega og fræðilega þörf kvenna,“ segir
Eygló Björnsdóttir forseti íslenska lands
sambandsins sem heldur upp á það í dag
að 40 ár eru frá stofnun fyrstu íslensku
deildarinnar. Nú eru félagsmenn 332
á landinu í 12 deildum og tæpur þriðj
ungur er búinn að skrá sig í afmælisfjörið.
Dagskráin hefst með málþingi í Þjóðar
bókhlöðunni þar sem yfirskriftin er Unga
nútímakonan. Fjórar kjarnakonur úr
ýmsum geirum segja þar frá sýn sinni á
framtíðina. Móttaka verður í boði Illuga
Gunnarssonar menntamálaráðherra í
Tjarnargötunni og síðan hátíðarkvöld
verður með skemmti atriðum í Rúg
brauðsgerðinni. Eygló segir félagskonur
borga allt sjálfar, bæði ferðir og annað,
þannig að ljóst sé að áhuginn sé fyrir
hendi.

Það er gaman að segja
frá því að í höfuðstöðvunum er mjög mjög litið til
íslensku landssamtakanna af
því að okkur hefur gengið vel að
eflast. Ég hitti alþjóðaforsetann
á þingi í sumar og hún sagði að
við værum í uppáhaldi!

Íslensku samtökin eru þau fjölmenn
ustu í Evrópu að sögn Eyglóar. „Svíar
voru lengi með vinninginn en nú erum
við komnar upp fyrir þá,“ segir hún og
tekur fram að íslenskar konur séu trygg
ar félagsskapnum, þó auðvitað séu þær
misjafnlega virkar. En um hvað er talað
á fundum?
„Við fáum yfirleitt fyrirlesara eða
förum eitthvert til að kynna okkur efni
sem tengist fræðslumálum. Á fundum
fjöllum við um það sem efst er á baugi,
ef nýjar námskrár koma fram förum við
yfir þær og sendum jafnvel inn ábend
ingar meðan þær eru í mótun. Ekkert er

Elskuleg móðursystir mín,

Vilborg Ólafsdóttir
lést á Landspítalanum í Fossvogi
22. október. Útför hefur farið fram
í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Útfarar- og lögfræðiþjónusta
www.útför.is

Framtíðarkonurnar
Fríða Rós Valdimarsdóttir, formaður
Kvenréttindafélags Íslands, Auður
Magndís Auðardóttir, framkvæmdastjóri Samtakanna 78, Kristín Vala
Matthíasdóttir, framkvæmdastjóri Auðlindagarðs og formaður Jarðhitafélags
Íslands, og Kristín Halla Einarsdóttir
kvikmyndaleikstjóri. Slóðin á síðu samtakanna er: http://dkg.muna.is.

okkur óviðkomandi sem tengist skóla
málum og fræðslugeiranum í víðum
skilningi.“
Spurð hvort mikið sé um að alþjóða
samband Delta Kappa Gamma styrki
íslenskar konur svarar Eygló: „Auðvitað
styrkir það ekki allar sem sækja um en
við eigum ekkert síður möguleika en
aðrar. Það er gaman að segja frá því að
í höfuðstöðvunum er mjög mjög litið
til íslensku landssamtakanna af því að
okkur hefur gengið vel að eflast. Ég hitti
alþjóðaforsetann á þingi í sumar og hún
sagði að við værum í uppáhaldi!“
gun@frettabladid.is

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug vegna andláts og útfarar
ástkærs föður míns,

Jóns Leifs Magnússonar
frá Akbraut.

Fyrir hönd aðstandenda,

Fyrir hönd aðstandenda,

Jóhanna Ottesen

Linda Ósk Jónsdóttir

