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Alfadeild
2019-2021.
Starfsárið 2019-2020
Starfsárið hjá Alfadeild hófst á heimsókn okkar til umboðsmanns barna. Þar tók Salvör Nordahl
á móti okkur og sagði okkur frá starfi og verkefnum umboðsmanns. Hlutverk umboðsmanns
barna er skilgreint í lögum um embættið og er meginhlutverk hans að vinna að bættum hag
barna og standa vörð um hagsmuni, þarfir og réttindi þeirra. Umboðsmanni er m.a. ætlað að
vekja athygli á réttinda-og hagsmunamálum barna almennt og felast helstu verkefni hans í að
veita fræðslu, ráðgjöf og aðstoð til þeirra sem leita til embættisins. Salvör sagði okkur m.a. frá
einu af verkefnum umboðsmanns, Barnaþingi 2019, sem haldið var í Hörpu í tilefni af 30 ára
afmæli Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þátttakendur voru börn víðsvegar að valin með
tilviljunarkenndu úrtaki. Er þetta í fyrsta sinn sem slíkt þing er haldið um málefni barna en
stefnt er að því í framtíðinni að halda slíkt þing annað hvert ár. Kynning umboðsmanns var
afskaplega áhugaverð og fræðandi fyrir okkur Alfa-konur og markaði ánægjulegt upphaf
starfsársins.
Nóvemberfundurinn var haldinn í Hofstaðaskóla í Garðabæ. Fundurinn var sameiginlegur
fundur Alfadeildar og Lamdadeildar. Hafdís Bára skólastjóri Hofstaðaskóla og stjórnarkona í
Alfadeild tók fallega á móti okkur og skapaðist strax góð stemning á fundinum. Ingibjörg
Ásgeirsdóttir í Lamdadeild flutti orð til umhugsunar og sagði okkur frá skólaheimsókn
Grandaskóla til Riga. Skólinn sem heimsóttur var leggur áherslu á úti-og skógarkennslu og er
það stór hluti af námi nemenda. Að loknu orði til umhugsunar var komið að megin efni
fundarins. Hjördís Þorgeirsdóttir ræddi um starfendarannsóknir bæði almennt en greindi
einnig frá starfendarannsóknum sem kennarar í Menntaskólanum við Sund hafa unnið að.
Kynning Hjördísar var áhugaverð og gaman að sjá að slík vinnubrögð séu viðhöfð í
framhaldsskólum.
Jólafundurinn var haldinn á Mími restaurant á Radisson Blu – Hótel Sögu. Fundurinn var
hádegisverðarfundur þar sem tími gafst til að spjalla og njóta góðra veitinga. Gerður Kristný
rithöfundur las úr ljóðabókum sínum, bæði eldri verkum en einnig úr níundu ljóðabók sinni
Heimskauti sem út kom nú fyrir jólin. Gerður Kristný sem er ekki aðeins ástsælt samtímaskáld
og frænka Sjafnar í Alfadeild var afskaplega skemmtileg og var góður rómur gerður að upplestri
hennar. Að loknum upplestri var dregið í árlegu jólahappdrætti Alfadeildar með aðstoð
jólasveins.
Janúarfundurinn var svokallaður vinkonufundur. Það er nýlunda hjá Alfadeild en þá máttu
félagskonur taka með sér einn gest (vinkonu, systur, dóttur eða móður) á fundinn. Efni
fundarins var núvitund en áður en að því kom flutti Árný Inga Pálsdóttir skólastjóri í Korpuskóla
og gjaldkeri Alfadeildar orð til umhugsunar. Orð Árnýjar til umhugsunar var hvíld. Hún minnti
okkur á mikilvægi útiveru og talaði þá sérstaklega um fjallgöngur í því sambandi og þær
áskoranir sem þeim fylgja. Hún kom inn á mikilvægi þess að við hættum ekki að leika okkur en
minnti okkur líka á að gæta þess að hvílast vel. Orð Árnýjar töluðu beint til fundarmanna og
mörkuðu ekki aðeins frábært upphaf fyrsta fundar ársins heldur voru þau einnig í góðu
samhengi við það sem á eftir kom. Bryndís Jóna Jónsdóttir ráðgjafi og aðjúnkt á
menntavísindasviði tók síðan við og sagði frá því hvað núvitund er og hvernig við getum nýtt
okkur hana í dagsins önn, lífi okkar og starfi. Þá ræddi hún sérstaklega um núvitund í
skólastarfi. Fundurinn sem haldinn var í Austurbæjarskóla var ágætlega sóttur.
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Á febrúarfundi Alfadeildar sem haldinn var í Austurbæjarskóla var Birna Sigurjónsdóttir úr
Lamdadeild með orð til umhugsunar. Umfjöllunarefnið var Háskóli þriðja æviskeiðsins U3A.
Gerði Birna í máli sínu grein fyrir félagsskapnum sem er alþjóðlegur og ætlaður fólki allt frá
fimmtugu. Flestir félagar hafa þó lokið störfum fyrir aldurs sakir. Í Háskóla þriðja æviskeiðsins
er m.a. boðið upp á fræðslufyrirlestra, hópastarf og námkseið auk þess sem félagar hafa
fjölmennt í kynnisferðir og ferðalög bæði innanlands og utan. Fyrirlesari fundarins var Elva Ýr
Gylfadóttir framkvæmdastjóri Fjölmiðlanefndar. Fjallaði hún um miðlalæsi og var erindi
hennar afar upplýsandi og áhugavert. Þess má geta að í framkvæmdaráætlun
Landssambandsins 2019-2021 er fræðsla um miðlalæsi fyrir félagskonur með það að markmiði
að þær geti nýt það í sínum störfum og miðlað áfram eitt af áherslumálum stjórnar. Fundinum
lauk með vali í uppstillingarnefnd deildar og gáfu þær Kristín Jóhannesdóttir, Kristín Björk
Gunnarsdóttir og Málfríður Þórarinsdóttir kost á sér. Þeirra hlutverk er að stilla upp formanni
og stjórn sem tekur við af þeirri sem nú situr.
Á fundi Alfadeildar sem haldinn var í Austurbæjarskóla í marsmánuði kynnti María Kristín
Gylfadóttir verkefnastjóri Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og hvernig Kópavogsbær hefur
innleitt þau í starfsemi og stefnumótun bæjarins. Vakti erindið mikinn áhuga félagskvenna og
væri áhugavert að skoða þessi markmið nánar og þá hvort og hvernig hægt er að tengja þau
markmiðum DKG. Þess má geta að kynning á Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna er, líkt
og miðlalæsi eitt af áhersluþáttum stjórnar Landssambandins 2019-2021. Í lok fundar gerði
formaður grein fyrir því að Uppstillingarnefnd deildar hefði lokið störfum og hefði þegar skilað
tillögum að nýjum formanni og stjórn til fráfarandi stjórnar.
Aðalfundur átti að vera þann 1. apríl 2020. En sakir Covid-19 og tilheyrandi samkomubanns
var fundinum frestað fram í september. Þá var fundað en sakir farsóttar fór hann fram í
gegnum fjarfundabúnað. Fyrir fundinn hafði formaður sent félagskonum skýrslu stjórnar 20182020, afrit af reikningum félagsins og ferilskrá Steinunnar Ingu Óttarsdóttur sem sækist eftir
inngöngu í Alfadeild. Fundurinn hófst á því að formaður setti fund og bauð félagskonur
velkomnar. Var síðan gengið til hefðbundinna aðalfundarstarfa. Lögð var fram skýrsla stjórnar.
Formaður gerði grein fyrir henni og sagði að fráfarandi stjórn hefði sl. tvö ár lagt sig fram um
að hafa efni funda fjölbreytt og boðið hefði verið upp á erindi sem fjölluðu um það sem er efst
á baugi í umræðu um menntamál. Þá hefði stjórnin einnig lagt sig fram um að efla tengsl við
aðrar deildir og halda sameiginlega fundi með þeim. Fundarmönnum var gefinn kostur á að tjá
sig um skýrsluna og var almenn ánægja með störf stjórnar og fundi sl. tveggja ára. Því næst
lagði gjaldkeri fram reikninga félagsins og skýrði þá. Voru þeir samþykktir. Loks fór fram
stjórnarkjör. Var formaður Erna Árnadóttir borin fyrst upp til samþykktar og var kjör hennar
samþykkt með lófataki. Voru þær Hrund Logadóttir, Sigrún Erla Hákonardóttir, María Sólveig
Héðinsdóttir, Kristín Axelsdóttir bornar upp sem meðstjórnendur og var það einnig samþykkt
með lófataki. Að lokum var ný félagskona Steinunn Inga Óttarsdóttir borin upp til samþykktar
og var samþykkt að bjóða hana velkomna í Alfa deild. Yrði það verk nýrrar stjórnar. Að lokum
óskaði fráfarandi formaður nýrri stjórn velfarnarnaðar og var fráfarandi stjórn þökkuð góð
störf í þágu félagsins. Fundi slitið.
Starfsárið 2020 - 2021
Veturinn frá 1. sept. 2020 hefur verið óvenjulegur. Ný stjórn var kosin 1. september og er
formaður hennar Erna Árnadóttir. Hún hélt fljótlega stjórnarfund en ákvað að bíða með
fundarhöld um tíma Við í stjórn vorum svo bjartsýnar að við héldum að hægt væri að halda
fund fljótlega í ,,raunheimi” en svo varð ekki. Enginn jólafundur var haldinn en stjórn sendi
jólakveðju til félagskvenna. Eftir áramót blasti við að ekki yrði um venjubundna fundi að ræða
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og ákveðið að halda zoomfund en um svipað leyti barst boð frá Gamma deild um að halda
semeiginlegan fund og var það gert í mars. Sá fundur var ágætlega sóttur, fjölmennur og
fyrirlesari var Sígríður Hulda Jónsdóttir sem fjallaði um seiglu, efni sem átti vel við á þessum
einkennilega tíma. Alfadeild hélt svo fund 20. apríl og þar fjallaði Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir
um nýútkomna bók sína, Aldrei nema kona. Kristín Jóhannesdóttir var með Orð til umhugsunar
og fjallaði um sorgina og mikilvægi þess að búa börn undir það sem komið getur fyrir í lífi
þeirra. Formaður flutti nokkur orð á undan henni. Góður rómur var gerður að efni fundarins
og var hann fjölsóttur. Síðasta fund vetrar vonast stjórn til þess að geta haldið í lok maí og þá
utan dyra en staður og stund hefur ekki verið ákveðin.
Erna Árnadóttir, formaður.
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Betadeild
2019-2021.
Starfsárið 2019-2020
Vetrarstarf Beta-deildar hófst með krafti 19. september 2019 með árlegri haustferð að þessu
sinni til Dalvíkur. Beta-konur fengu kynningu á súrdeigsbakaríinu á Böggvisstöðum og nutu þar
á eftir kvöldstundar á veitingahúsinu Gísla, Eiríki og Helga. Þar fór Sigríður Magnúsdóttir
formaður yfir vetrarstarfið framundan og kynnti yfirskrift þess: Verum vakandi og virkar.
Skapast hefur sú góða hefð að Beta- og Mý-deild sameina krafta sína og halda alþjóðlegum
degi kennara hátt á lofti með málþingi. Á alþjóðadegi kennara laugardaginn 5. október 2019
bar þingið yfirskriftina: Hvenær mætast draumar kennarans og nemandans? Dýrleif Skjóldal
hélt erindi þar sem hún velti þessu fyrir sér. Skemmtikraftar stigu á stokk, Eiríkur Stephensen
og Hjörleifur Hjartarson sungu og sögðu gamansögur.
Alls urðu fundirnir fimm þetta starfsár 2019-2020. Tveimur fundum var aflýst vegna
heimsfaraldursins en þar fyrir utan gekk vetrarstarfið hnökralaust. Útbreiðslunefnd vann að
því að bjóða nýjum konum í deildina, boðið var upp á fjölbreytt fræðsluerindi og jólafundurinn
var haldinn með Mý- og Ný-deild. Ýmsir góðir gestir heimsóttu okkur þetta starfsárið og
fræddu okkur um margvísleg málefni sem tengdust markmiðinu og einkunnarorðunum. Meðal
gesta þennan vetur var Svanfríður Larsen sem kynnti bók sína Á réttri leið – Uppbygging og
þróun í málefnum fatlaðra á Norðurlandi sem hún skrifaði ásamt Bjarna Kristjánssyni.
Brynhildur Þórarinsdóttir rithöfundur og kennari við HA sagði frá nýútkominni bók sinni Ungfrú
fótbolti og ræddi læsi og lestur í víðu samhengi. Á aðalfundi vorið 2019 sögðu Alma
Oddgeirsdóttir og Vala Fannell frá nýrri sviðslistabraut við Menntaskólann á Akureyri. Á þessu
stjórnartímabili var góð mæting á fundi eða að meðaltali um 20 félagskonur á hverjum fundi.
Félagskonur voru virkar og tilbúnar að vinna að verkefnum samtakanna. Betakonur hafa verið
öflugar í að taka þátt í nefndum á vegum landssambandsins og má nefna að Aníta Jónsdóttir
og Jónína Hauksdóttir sitja báðar í Landssambandsstjórn. Á aðalfundi 15. maí 2020 fóru
stjórnarskipti í Beta-deild fram.
Starfsárið 2020–2021
Ný stjórn Betadeildar tók til starfa í ágúst 2020 og hélt sinn fyrsta stjórnarfund. Nýja stjórn
skipa Hildur Hauksdóttir formaður, Helena Sigurðardóttir varaformaður, Hugrún
Sigmundsdóttir gjaldkeri, Elín Elísabet Magnúsdóttir ritari og Sigríður Magnúsdóttir
meðstjórnandi.
Mikil óvissa ríkti um hvernig haga skyldi starfi deildarinnar komandi vetur en ákveðið var að
skipuleggja vetrarstarfið rétt eins og enginn væri heimsfaraldurinn. Vetrardagskráin var birt á
vefsíðu okkar, skipað í undibúningshópa en allt gert með fyrirvara um sóttvarnir og almenna
aðgát. Einkunnarorðin okkar voru í þessum anda því við tókum upp þráðinn frá fyrra starfsári
með viðbót: Verum vakandi og virkar, förum varlega. Upphafsfundur Beta-deildar starfsárið
2020-2021 var haldinn 19. september 2020 á Icelandair-hótelinu. Þar nutu Beta-konur ljúfra
veitinga, endurfunda og hlýddu á Sveinbjörgu Sveinbjörnsdóttur kennara og skáldkonu lesa
upp úr bók sinni Aldrei nema kona. Þennan tiltekna dag fóru smit á landinu í hæstu hæðir og
á næsta fundi, 10. október, skiptu Beta-konur fimlega yfir í útivist og héldu óformlegan fund í
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Kjarnaskógi. Gengið var í núvitund með 2 m bili og hlýtt á ljóð um haustið eftir valdar konur.
Ljóðin flutti undirbúningshópurinn á eftirminnilegan hátt á völdum stöðum í skóginum.
Hefðbundinni dagskrá vegna alþjóðadags kennara var slaufað en undirbúningsnefndin árið
2020 dó ekki ráðalaus þrátt fyrir heimsfaraldur og sendi frá sér myndband þar sem nemendur
á leikskólastigi áttu sviðið.
Jólafundurinn var rafrænn og sameiginlegur með Mý- og Ný-deildum. Konur hittust prúðbúnar
í skýjunum, hlýddu á hugleiðingu Ragnheiðar Sigurðardóttur úr Beta-deild um bernskujól á
prestsetrinu að Grenjaðarstað og spiluðu rafrænt jólabingó. Gestur fundarins var Óskar Þór
Halldórsson rithöfundur sem ræddi við okkur um bókina Á Ytri-Á. Stórmerkileg bók sem segir
sögu Mundínu Þorláksdóttur og Finns Björnssonar á Ytri-Á á Kleifum í Ólafsfirði en þau
eignuðust saman tuttugu börn á árunum 1917 til 1945.
Nýtt ár færði okkur nýjar sóttvarnarreglur og bókafundur Beta-deildar fór rafrænt fram 19.
janúar 2021. Undirbúningshópurinn skipulagði fundinn og stýrði honum lipurlega þannig að
þegar upp var staðið höfðu nítján konur rætt fjórtán bækur á rétt um klukkustund. Allir Betafundir eru tilhlökkunarefni en bókafundurinn í Beta-deild hefur þá sérstöðu að allar konur taka
virkan þátt sem gerir hann einkar ánægjulegan. Fundum febrúar- og marsmánaða var slegið
saman og hittust Beta-konur á veitingahúsinu Bryggjunni 9. mars 2021. Beta-konur snæddu
kvöldverð og fóru yfir málin. Gestur fundarins var Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri.
Hún sagði frá sjálfri sér og störfum sínum vítt og breitt um landið. Ásthildur ræddi sérstaklega
menntamál á sveitastjórnarstigi og áskoranir þar að lútandi.
Þegar þessi skýrsla er rituð hafa tveir fundir fallið niður eða verið frestað árið 2021. Enn er
stefnt að lokafundi Beta-deildar 20. maí með inntöku og tilheyrandi hátíðleika.
Fyrsta starfsár nýrrar stjórnar hefur gengið glettilega vel miðað við allt og allt. Við höfum haft
varkárni að leiðarljósi en félagsauðinn má ekki vanrækja. Rafrænir fundir standa fyrir sínu þó
svo að ekkert komi í stað endurfunda auglitis til auglitis. Ekki er hægt að grípa alla bolta í því
ástandi sem nú hefur ríkt í heiminum. Beta-konur hafa á hverjum fundi skilað smá framlagi í
pyngju sem í lok starfsár er látið renna til UNICEF. Pyngjan hefur verið dálítið létt í vetur en
enn er von því einn fundur er jú á dagskrá í maí nk.
Undirbúningshóparnir hafa staðið sig frábærlega þetta fyrsta starfsár nýrrar stjórnar og fyrir
það ber að þakka. Þátttakan í vetur hefur verið afar góð, fæstar voru 19 konur á fundi en
yfirleitt í kringum 23 konur.
Eftir lokafundinn í maí og vonandi nærandi sumar stefnir keik stjórnin á að bjóða upp á
skemmtilegt og fræðandi starfsár Beta-deildar 2021-2022. Þar ber hæst að fjölga konum í
deildinni, halda kennaradeginum 5. október 2021 hátt á lofti og halda áfram að hlúa að
félagsauðinum með fræðandi og nærandi félagsstarfi. Að lokum vil ég þakka félagskonum í
Beta-deild og stjórn Beta-deildar á yfirstandandi starfsári fyrir gefandi samveru á undarlegum
tímum. Beta-konur hafa sýnt jákvæðni, verið uppbyggjandi og úrræðagóðar í vetur, rétt eins
og þeim einum er lagið.
Hildur Hauksdóttir, formaður.
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Gammadeild
2019-2021.
Starfsárið 2019-2020
Seinna kjörtímabil stjórnarinnar sem í voru María Pálmadóttir formaður, Edda Pétursdóttir,
Hertha W. Jónsdóttir og Hildur Skarphéðinsdóttir. Björg Eiríksdóttir starfaði með stjórninni
sem gjaldkeri.
Fyrsti fundur haustsins var 2. september og haldinn á Árbæjarsafni. Þar fengum við leiðsögn
Önnu Þorbjargar Þorgrímsdóttur, þjóðfræðings, um sýninguna Saga hjúkrunar á Íslandi í 100
ár. Þar var rakin sú þróun sem orðið hefur frá því að umönnun hvíldi að mestu á heimilum og
góðgerðasamtökum og allt til okkar tíma þegar hjúkrunarfræðingar sinna fjölbreyttum
störfum sem breyst hafa í takt við framfarir í tækni og vísindum. Þrátt fyrir þær framfarir sem
orðið hafa í samfélaginu veltu konur fyrir sér hvernig auka mætti hlut karla á þessum vettvangi
og hvort hugmyndir samfélagsins varðandi hjúkrun og stöðu kynjanna ættu þar hlut að máli.
Eftir fróðlega leiðsögn héldu konur í Dillonshús og fundur settur. Sagt var frá
Alþjóðaráðstefnunni sem haldin hafði verið í júlí og margar konur úr Gammadeild sóttu auk
þess sem Gammadeild átti fulltrúa sem komu að skipulagi ráðstefnunnar. Vorum við stoltar af
okkar konum. Gerður var góður rómur að ráðstefnunni sem konum þótti í alla staði vel
heppnuð. Áður en fundi var slitið var dagskrá vetrarins kynnt en stjórnarkonur ákváðu, eftir að
hafa leitað eftir hugmyndum Gammasystra, að halda áfram í anda síðasta starfsárs en hafa
yfirskriftina Áskoranir 21. aldar.
Annar fundur vetrarins var haldinn þann 1. október í húsnæði menntavísindasviðs HÍ þar sem
Dr. Kristín Jónsdóttir, Gammasystir, flutti erindi um Mikilvæg tengsl heimilis og skóla í
nútímasamfélagi. Erindið var fróðlegt og varpaði nýju ljósi á ýmis sjónarmið í samstarfi heimilis
og skóla. Á fundinum minntust Gammakonur látinnar Gammasystur og stofnfélaga, Bryndísar
Steinþórsdóttur, með hlýhug og virðingu en Bryndís lést síðsumars. Farið var yfir
framkvæmdaáætlun DKG 2019 – 2021 og samskipta- og útgáfunefnd kynnt en sú nefnd kom í
hlut Gammakvenna. Eftir glæsilegt kaffihlaðborð var fundi sliti og konur héldu heim á leið.
Þriðji fundurinn var haldinn 6. nóvember að Einholti 12. Eftir hefðbundna fundarliði og
umræður um félagsstarfið var komið að aðalerindi kvöldsins. Enn var leitað til félagskvenna og
á fundinum flutti Dr. Sigrún Aðalbjarnardóttir fróðlegt erindi sem bar heitið Hvernig getum vð
búið æskuna sem best undir að takast á við samtíð sína og framtíð. Eftir erindið spunnust
fjörugar samræður um efni Sigrúnar, svo líflegar voru samræðurnar að heldur dróst á langinn
að slíta fundi sem tókst þó að lokum.
Fjórði fundur vetrarins og jólafundur deildarinnr var haldinn þann 4. desember að heimili
Gerðar. Gammakonur komast alltaf í jólaskap þegar þær hittast heima hjá Gerði. Að venju var
boðið upp á léttan drykk við komu og eftir hefðbundin fundarstörf tókum við á móti gesti okkar
sem að þessu sinni var Sæunn Kjartansdóttir, sálgreinir, og las hún upp úr bók sinni Óstýriláta
mamma og ég. Það var spennandi að heyra hvað Sæunn hafði að segja og upplesturinn varð
kveikja að fróðlegum og skemmtilegum samræðum og vangaveltum. Í kaffihléi svignaði borðið
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undan gómsætum kræsingum í boði Gammakvenna sem kvöddust glaðar á þessum síðasta
fundi ársins.
Fimmti fundurinn sem verið hafði á dagskrá þann 7. janúar var afboðaður vegna óhagstæðra
veðurskilyrða og því haldinn síðar, eða þann 15. janúar. Gammasystur hittust á heimili
Ingibjargar Jónasdóttur. Eins og hefð er fyrir byrjuðum við árið á bókafundi og að þessu sinni
urðu fyrir valinu ungmennabækur og höfðu konur val um tvær bækur sem voru Nornin eftir
Hildi Knútsdóttur og Fjallaverksmiðja Íslands eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur. Anna
Þorbjörg Ingólfsdóttir, lektor við menntavísindasvið HÍ, var gestur okkar og fylgdi hún
bókunum úr hlaði. Síðan skiptu konur sér í hópa og deildu skoðun sinni á þeirri bók sem þær
höfðu valdið. Ekki var annað að sjá en að ungmennabókmenntirnar hefðu fallið vel í kramið
enda Gammakonur léttar í lund og ungar í anda.
Sjötti fundur vetrarins var haldinn í Setbergsskóla þann 6. febrúar. Gestur fundarins var Auður
Anna Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar. Ræddi hún m.a. um sjálfbæra þróun,
loftslagsmálin, og um tengsl milli loftslagsbreytinga og hverfandi tungumála heimsins og minni
menningarfjölbreytni. Á fundinn buðum við með okkur konum úr öðrum deildum en einnig
konum sem áhuga höfðu á að kynna sér starf DKG.
Sjöundi fundur var haldinn þann 2. mars að Einholti 12. Dagskrá fundarins bar yfirskriftina
Hvað brennur á ungu kynslóðinni. Fulltrúar tveggja félagasamtaka, Unicef og Amnesty
International, sögðu frá starfi sínu. Það var fróðlegt og lærdómsríkt að hlusta á framsögu
fulltrúa ungu kynslóðarinnar og þær umræður sem sköðuðust eftir kynningu þeirra
áhugaverðar. Eftir kaffihlé voru konur settar í hópa og fjölluðu þær um innra starf deildarinnar.
Er það hugsað sem innlegg stjórar í félagsstarfið með það að markmiði að heyra raddir
Gammakvenna um starf deildarinnar og framtíð hennar.
Áttundi fundur sem fyrirhugaður var þann 2. apríl féll niður vegna samkomubanns. Á þeim
fundi ætluðum við að hittast í Dalskóla og fræðast um Landgræðsluskólann en fyrirhugað var
að Dr. Hafdís Hanna Ægisdóttir yrði gestur fundarins.
Vor- og aðalfundur Gammadeildar var haldinn 3. júní að Hliði
á Álftanesi. Gammasystur voru glaðar að hittast eftir fjarveru
vegna samkomubanns. Mjög góð mæting var á fundinn sem
hófst með tónlistaratriði hljómsveitarinnar Polifolia frá
tónlistarskóla Garðabæjar. Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir,
forseti landssambands DKG, var gestur okkar og aðstoðaði við
inntöku nýrra félagskvenna, þeirra Bjarndísar Fjólu Jóndóttur
og Rósu Bjargar Jónsdóttur. Gammasystur eru nú 43 talsins. Í
tilefni 100 ára afmælis Rannveigar Sigurðardóttur sem fagnað
var á fundinum, ákvað stjórn að heiðra Rannveigu með 100 þúsund króna gjöf til
Fjölsmiðjunnar. Rannveig bauð upp á glæsilega afmælistertu og Gammakonur kvöddust sáttar
og sælar eftir vel heppnaðan fund.
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Starfsárið 2020-2021
Fyrra kjörtímabil nýrrar stjórnar: Í stjórn eru Edda Pétursdóttir formaður, Hildur
Skarphéðinsdóttir, Hrefna Sigurjónsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir. Hanna Halldóra
Leifsdóttir starfar með stjórninni sem gjaldkeri.
Nýja stjórnin hittist á fallegum sumardegi og lagði grunn að vetrarstarfinu. Umræður okkar um
þema funda vetrarins og innihald þeirra fannst okkur rúma vel yfirskriftina Tími tækifæra,
veganesti – velferð. Þegar dagskrá fram yfir áramót var mótuð og hún send út til félagskvenna
var fyrsta viðburði haustsins aflýst, en það var ráðstefna DKG sem vera átti í Borgarnesi.
Októberfundurinn féll einnig niður vegna nýrra tilmæla um fjarlægðarmörk og fjölda
innandyra. Ætlunin var að hittast í Gerðarsafni, Kópavogi og fræðast um líf og list Gerðar
Helgadóttur. Við hugðumst beita króki á móti bragði og skoða styttur bæjarins utandyra með
Svönu Friðriksdóttur Gammasystur, en daginn fyrir gönguna voru fjöldatakmörk hert enn
frekar og því sjálfhætt.
Ekki blés byrlega hjá okkur nýju stjórninni með fyrstu skref okkar. Við settumst á rökstóla og
teiknuðum upp sviðsmyndir. Niðurstaðan var sú að stinga sér í djúpu laugina, prófa tæknina
og halda zoom fjarfund.
Fyrsti zoom fjarfundurinn var haldinn 3. nóvember. Með dyggum stuðningi og tæknihjálp frá
Ingibjörgu Elsu forseta og Ingibjörgu Jónasdóttur Gammsystur fór fyrsti fjarfundirnn vel af
stað. Miklu skipti um tæknimálin að konur gátu prófað að fara inn á prufufund nokkrum dögum
fyrr. Umgjörð fundarins og dagskrá var með hefðbundnum hætti þrátt fyrir að félgskonur væru
á skjánum. Við hlýddum á fyrirlestur Elvu Ýrar Gylfadóttur, framkvæmdastjóra
fjölmiðlanefndar, um falsmiðla og fjölmiðlalæsi. Fyrirlesturinn var á áætlaðri dagskrá
vorfundar landssamtaka DKG og er aðgengilegur á heimasíðunni. Góðar umræður spunnust
eftir erindið m.a. um persónuupplýsingar og hegðun sem orðin er að söluvöru og verðmætum
sem nota má og misnota á ýmsa vegu. Mæting fór fram úr björtustu vonum.
Annar zoom fjarfundurinn var haldinn 2. desember og var það jólafundur með hefðbundnu
sniði við óhefðbundnar aðstæður. Félagskonur mættu í rauðu við skjáinn með freyðandi í glasi.
Rithöfundurinn Vilborg Davíðsdóttir kom í skjáheimsókn og kynnti nýútkomna bók sína Undir
Yggdrasil. Hún las einnig kafla úr bókinni og fengum við að hlýða á brot úr sögunni um Þorgerði
Þorsteinsdóttur, barnabarn Auðar Djúpúðgu. Bókin veitir innsýn í heim norrænnar heiðni um
leið og hún tekur til umfjöllunar ýmis efni sem enn er glímt við í samtímanum. Í umræðum var
víða komið við; kettir, fylgjur og trjámynstur, gyðjufræði og sjamanismi. Hildi Jóhannesdóttur
blés í lúður jólalag í lok fundar áður en slökkt var á kertum þremur.
Þriðji zoom fjarfunduirnn var haldinn 11. janúar. Þorgerður Agla Magnúsdóttir og María Rán
Guðjónsdóttir reka bókaforlagið Angústúru sem þær stofnuðu haustið 2016 og var Agla gestur
fundarins. Hún kynnti bókaútgáfuna og bókaklúbbinn sem þær reka. Það má með sanni segja
að bækurnar frá Angústúru opni glugga út í heim þar sem þær koma frá öllum heimshornum.
Lagt er upp úr vönduðum þýðingum fyrir fólk á öllum aldri og einnig eru gefnar út bækur eftir
íslenska höfunda. Á leslista fyrir fundinn voru nokkrar bækur úr bókalúbbi forlagsins, þar á
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meðal Einu sinni var í austri (Kína), Glæður við fæðingu (Suður-Afríka) og Litla land (Búrundi).
Einnig urðu umræður um bækurnar: Kona í hvarfpunkti (Egyptaland) og Tíkin (Kolumbía). Það
má með sanni segja að Gammakonur hafi ferðast til ýmissa heimsálfa í áhugaverðu
bókmenntaspjalli þessa kvöldstund.
Fjórði zoom fjarfundurinn var haldinn 3. febrúar. Eftir því var kallað meðal Gammasystra að
halda vakandi umræðunni frá nóvemberfundinum þegar Elva Ýr Gylfadóttir fjallaði um
falsmiðla og fjölmiðlalæsi. Við leituðum í okkar rann og fráfarandi framkvæmdastjóri Heimilis
og skóla, Hrefna Sigurjónsdóttir fræddi félagskonur um SAFT verkefnið. SAFT stendur fyrir
samfélag, fjölskyldu og tækni og er vakningarátak um örugga tækninotkun barna og unglinga
á Íslandi. Hrefna greindi einnig frá glóðvolgum niðurstöðum kannana um stafræna
borgaravitund meðal foreldra og Smartbus sem gerð var meðal 13-16 ára ungmenna.
Foreldrar vilja almennt upplýsingar um aðferðir til að verja persónuupplýsingar á netinu, hvað
eigi að gera í neteineltismálum og hvernig megi forðast og greina falsfréttir og/eða
hatursorðræðu á netinu. Meira en helmingur ungmenna segist vilja fá frekari upplýsingar m.a.
um réttindi sín og skyldur á netinu, hvernig eigi að breyta persónuverndarstillingum, hvaða
upplýsingar séu geymdar á netinu og hvar þær eru niðurkomnar. Einnig hvernig eigi að athuga
hvort vefsíða eða upplýsingar á netinu séu áreiðanlegar og hvað þau eigi að gera þegar þau sjá
neteinelti. Heildarniðurstöðurnar má lesa á heimasíðu Heimilis og skóla. Í lokin fjallaði Hrefna
um áskoranir í kjölfar heimsfaraldursins, þar á meðal tælingarmál á netinu. Slík tilfelli í
Reykjavík urðu til þess að Reykjavíkurborg, SAMFOK og Heimili og skóli skrifuðu bréf til allra
grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu sem var einnig dreift á landsvísu. Í kjölfar þess upplýstist
um nokkur mál og tókst að stoppa atburðarás börnum til heilla. Fundurinn svaraði mörgum
spurningum og kveikti aðrar.
Fimmti zoom fjarfundurinn var haldinn 2. mars. Var það sameiginlegur fundur með Alfadeild.
Sigríður Hulda Jónsdóttir var
gestur fundarins. Hún er eigandi
og
framkvæmdastjóri
SHJ
ráðgjafar og félagi í Kappadeild
og hefur sérhæft sig í fræðslu og
ráðgjöf um lífsánægju fólks,
velferð, styrkleika og þrautseigju.
SHJ stendur fyrir seiglu, hugrekki
og jákvæðni auk þess að vera
upphafsstafirnir hennar. Sigríður
flutti erindi sem ber heitið
Þrautseigja í lífi og starfi. Þar
velti hún upp spurningunni hvað þrautseigja væri og hvernig mætti efla þrautseigju með okkur.
Fræðilegar skilgreiningar þrautseigju og seiglu hafa breyst í tímans rás en í grundvallaratriðum
er átt við úthald, aga, jákvæða aðlögun og getuna til að halda áfram. Seigla snýst líka um að
lifa, njóta og að næra sig og í henni felst einnig endurnýjun. Erfðir og umhverfi hafa áhrif á
seiglu og geta ýmist dregið úr henni eða aukið hana. Sigríður sagði mikilvægt að velta fyrir sér
hvernig við eflum seigluvöðvann? Hægt sé að þjálfa þrautseigju með því að vinna með eigið
hugarfar og tók Hún fór í tíu gagnlegar leiðir til að rækta með sér þrautseigju sem hún talaði
10

um sem tíu mola konfektkassa og bauð að lokum þátttakendum að velja sér einn mola og velja
fyrir hvað við ætluðum að vera fyrirmyndir. Lokaorð Sigríðar voru: Vertu góð við sjálfa þig og
njóttu lífsins! Góð áminning við fordæmalausar aðstæður. Með þetta veganesti lauk
fjölmennum fundi.
Sjötti zoom fjarfundurinn var haldinn 12. apríl. Á síðasta fundi sáum við ekki hvernig hægt
væri að hafa umræður í svo fjölmennum hópi. Við söknuðum þess að hafa ekki náð að ræða
saman um hagnýtu ráðin til að efla þrautseigju og seiglu í kjölfar erindis Sigríðar Huldu. Upp
kom sú hugmynd að prófa að skipta
félagskonum í hópa á netinu (breakout
rooms) til að fá tækifæri til að ræða saman
og í leiðinni kynnast betur. Þetta gekk eftir
og urðu fjörugar umræður í fjögurra manna
hópum. Í lokin mættust allar á skjánum og
kynntu helstu þanka og niðurstöður frá
hverjum hópi fyrir sig. Fyrir fundinn sendi
stjórn
nokkrar
spurningar
og
umræðupunkta ásamt lesefni, m.a. grein
Sigrúnar Aðalbjarnardóttur um seiglu ungmenna. Almenn ánægja var með þetta fyrirkomulag
fundarins og var kærkomið að prófa nýja nálgun á fjarfundi.
Orð til umhugsunar hafa verið fjölbreytt og með í dagskrá hvers fundar.
Eins og sjá má mættu ýmsar áskoranir nýrri stjórn strax á haustmánuðum. Uppskeran er
ánægjuleg þegar horft er til jákvæðrar þátttöku félagskvenna en að meðaltali hefur 31
félagskona mætt á sex zoom fundi vetrarins. Aldursforsetinn okkar 100 ára gömul hefur ekki
látið sig vanta og einnig haft á orði að hún heyri betur í fyrirlesurum og umræðum á
fjarfundum. Jafnframt hefur ein okkar sem býr úti á landi getað sótt alla fundina okkar sem er
einkar ánægjulegt. Þannig hefur þetta fyrirkomulag sína kosti.
Vorið er framundan og ætlunin var að skunda á Landssambandsþing í Reykjanesbæ. Þá fer
augljóslega eftir gangi mála í veirufaraldrinum hvernig við Gammakonur ljúkumstarfsárinu.
Vonandi í nánd og fallegu umhverfi íslenskrar náttúru.
María Pálmadóttir, formaður 2019-2020.
Edda Pétursdóttir, formaður 2020-2021.
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Deltadeild
Yfirskrift frá framkvæmdaáætlun samtakanna:
Verum vakandi og virkar
2019-2021.
Starfsárið 2019-2020
Alþjóðaráðstefnan
Segja má, að fyrsta verkefni Deltadeildar á starfsárinu 2019-2020 hafi verið virk þátttaka í
Alþjóðaráðstefnu DKG, sem haldin var í Reykjavík dagana 25.-27. júlí 2019. Yfirskrift hennar
var: Professional Research and Practices in enhancing the Learning Community and the 6 Cs,
Character Education, Citizenship, Collaboration, Communication, Creativity, Critical Thinking.
Mikill áróður hafði verið hafður uppi í deildinni um að sækja ráðstefnuna og Deltakonur voru
ánægjulega virkar á henni, tóku þátt í undirbúningi og framkvæmd auk þess að njóta vel þess,
sem fram fór. Til gamans má geta þess að Þórunn Reykdal, okkar konar, var ráðin til að
ljósmynda á ráðstefnunni ásamt Guðlaugi Óskarssyni, “hirðljósmyndara” deildarinnar.
Myndirnar eru vel varðveittar og sýnilegar á netinu og sýna vel, hve ráðstefnan öll var vel
heppnuð. Þar ríkti gleði, kærleikur og mikill mannauður sveif um sali. Ómetanlegt fyrir þær,
sem hafa ekki komist erlendis á slíkar ráðstefnur.
Framkvæmdaráðsfundur Landssambandsins
Haustið fór að með framkvæmdaráðsfundi Landssambandsins 14. september, sem formaður
sótti ásamt Jensínu, gjaldkera sambandsins og Theodóru stjórnarkonu. Þar var sett ríkulega í
nestispoka deildarformanna og meðal annars vorum við brýndar á að við…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

látum til okkar taka, gerum samtökin sýnileg og höldum t.d. opna fræðslufundi í nafni
samtakanna. Stjórnin hefur heitið okkur stuðningi við slíka framkvæmd.
tökum þátt í umræðu um menntamál á okkar svæði, sendum frá okkur greinar og
ályktanir þegar það á við
bjóðum nýjum konum í deildina og breikkum bakgrunn samtakanna – hugum að því
að sem flestir þættir menntakerfisins birtist í okkar röðum
vekjum athygli á því þegar félagar okkar skrifa greinar eða birta eitthvað,
setjum efni undir þekkingarhnappinn á heimasíðunni
birtum áætlun um starfið okkar á heimasíðunni,
vekjum athygli á því þegar konur í samtökunum hljóta viðurkenningu í samfélaginu,
kynnum okkur heimsmarkmið Sameinuðu Þjóðanna og tengjum þau markmiðum
okkar samtaka,
sækjum um styrki samtakanna og bjóðum óhræddar fram krafta okkar til þátttöku í
alþjóðlegu starfi
skoðum með Landssambandsstjórninni, hvort ástæða sé til fyrir okkur hér á Íslandi að
setja langtímaáætlun eins og alþjóðasamtökin hafa gert, sem sagt til lengri tíma en
tveggja ára. Ef af þessu verður, kallar stjórnin okkur til samráðs um þetta.
skoðum Heimsmarkmið SÞ og hvernig þau samræmast markmiðum okkar.
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Fyrsti fundur
Starf vetrarins hófst með hefðbundnum hætti, fyrsti fundur var haldinn í Reykholti 24. október
í vitlausu veðri. Áætlað hafði verið að hefja fund með reiðkennara á Skáney, Randi Holaker, en
hún afboðaði þá heimsókn, sem bíður þá betri tíma.
Á fundinum var sungið, lesin fundargerð vorfundarins 2019, starfsáætlun vetrarins lögð fram
til umræðu, sagðar fréttir af Landssambandinu og erindum þeim, sem formaður bar frá
framkvæmdaráðsfundinum, sem að ofan greinir, hlýtt á frásögn Sigrúnar Jóhannesdóttur af
ráðstefnu sumarsins, rætt var um framkvæmd væntanlegs vorþings samtakanna í Borgarnesi,
sem Deltadeildin hafði verið beðin um að halda utanum og að lokum var starf
uppstillingarnefndar fyrir stjórnarskipti vorsins sett í gang. Auk þessa var minnt á breytingar á
innheimtu félagsgjaldanna.
Annar fundur
Næsti fundur var haldinn í Grunnskóla Borgarfjarðar á Varmalandi þar sem deildarstjórinn,
Ingibjörg Adda Konráðsdóttir sagði okkur frá áhugaverðu starfi í skólanum og fengið hefur
yfirskriftina “Smiðjuhelgar” Það felst í því að veita elstu nemendum innsýn í alls kyns þætti í
atvinnu- og áhugamálum með því að taka nokkrar rispur yfir veturinn með vinnustofum og
samveru. Þannig er nemendum bætt upp skert skólasókn vetrarins og hlutverki skólans sinnst,
sem snýr að náms- og starfsfræðslu auk lífsleikni. Þá sögðu nokkrir félagar frá móður sinni og
jólunum, húsæði skólans var skoðað og ekki má gleyma því að vorráðstefnan var skeggrædd
og konur skráðu sig í vinnuhópa, sem hægt væri að ýta af stað þegar ástæða væri til. Tenglar
stjórnar voru settir í hvern hóp. Þá var einnig ákveðið hvaða bækur við læsum yfir jólin, til að
fjalla um á bókafundi eftir jólin.
Þriðji fundur
Fundurinn eftir áramótin var haldinn í Borgarnesi á Hótel B59. Fyrst flutti Hrafnhildur
Tryggvadóttir verkefnisstjóri í umhverfismálum Borgarbyggðar fræðsluerindi um flokkun sorps
og stefnu sveitarfélagsins í sorp-málum. Miklar umræður spunnust um erindið. Þá var umræða
um bækurnar Systa eftir Vigdísi Grímsdóttur og Innflytjandann eftir Ólaf Jóhann Ólafsson.
Okkur hefur þótt gaman að biðja einhverjar tvær að tala saman fyrir framan hópinn um aðra
bókina í einu. Síðan er opnað á umræður og vangaveltur, eða þær fléttast sjálfkrafa inní samtal
þeirra tveggja. Mjög góður þáttur í starfinu. Umræða fór fram um undirbúning að
vorráðstefnunnar og til glöggvunar farið yfir verkefni hvers hóps. Við sungum saman,
borðuðum frábæran kvöldverð og spiluðum í happdrættinu, sem er okkar fasti punktur.
Starf við erfiðar aðstæður í Covid-fraraldri
Þegar kom að næsta fundi, sem átti að vera á Akranesi hjá Valgerði Janusardóttur var
faraldurinn svokallaður, Covid-19, skollinn á og þegar við bættist afleitt veður 12. mars var
hætt við fundinn og honum frestað í góðri trú um að hann gæti orðið áður en alltof langt liði.
Eftir því sem leið á vorið kom æ betur í ljós að faraldurinn myndi ekki létta tökin á mannlífinu
og smátt og smátt var öllum fundum og öllu starfi í samtökunum slegið á frest:
Akranesfundinum, aðalfundi, samveru með Lamdadeild í sveitasælunni og síðast en ekki síst
vorráðstefnu samtakanna, sem við höfðum einsett okkur að halda vel utanum með alls kyns
uppákomum og skemmtilegheitum.
Fyrsti fjarfundur framkvæmdaráðs
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Til að bregðast við þessu undarlega ástandi, að okkur var bannað að hittast, hélt stjórnin
sambandi sín á milli og við félagana með netpóstinum. Síðan var tæknin tekin skrefi lengra og
haldinn var framkvæmdarráðs-fjarfundur á Facebook-Messenger fimmtudaginn 16. apríl kl.
17. Þar voru rædd úrræði, sem okkur væru tiltæk til að halda félagsstarfinu á floti þó svo að
við gætum ekki hist. Ákveðið var að framkvæmdaráðið skipti með sér félögum til að hringja í
og heyra hljóðið, láta félaga finna að samstaðan rofnar ekki þó faraldurinn breyti starfinu og
sýna umhyggju í verki. Í samtalinu var leitað eftir samþykki félaga fyrir tillögu
Uppstillingarnefndar að nýrri stjórn, sem lagðar höfðu verið fram og sendar með tölvupósti til
félaga. Þá var einnig ítrekað að greiða félagsgjöldin og að stjórnin gerði ráð fyrir að formlegt
starf hæfist ekki fyrr en með komandi hausti, ca 20. ágúst – þá undir forystu nýrrar stjórnar.
Vorfundur framkvæmdaráðs í raunheimum
Þriðjudaginn 9. júní þegar u.þ.b. mánuður var frá afléttingu strangasta samkomubannsins hélt
framkvæmdaráð Deltadeildar fund hjá Jónínu í Reykholti.
Þar var farið yfir hvernig gengið hefði að hringja í félagana og hvort þeir hefðu samþykkt tillögu
uppstillingarnefndar. Félagar voru almennt mjög glaðir að fá upphringingu, samþykktu
einróma tillögu og enginn þeirra hafði sýkst af veirunni.
Sóley gjaldkeri fór yfir reikninga og þeir hafa þó ekki enn verið endurskoðaðir.
Þar sem þetta var ekki eiginlegur aðalfundur var skýrsla um starfið látin bíða, enda ekki tilbúin.
Hún yrði flutt þegar næðist að halda félagsfund. Ljóst var að ný stjórn hafði verið kjörin í
óhefðbundinni kosningu og formaður tók að sér að tilkynna Landssambandsstjórninni það.
Vorverkin færð til haustsins að mesu leyti og sambandi haldið við félaga í gegnum netpóst,
Facebook og heimasíðu samtakanna: dkg.is
Áætlaður var fundur með nýrri stjórn þ. 20. ágúst og félagsfundur þ. 27. ágúst. Það ætti að
duga til að geta undirbúið vorráðstefnuna góðu, sem frestað hafði verið til 12. september.
Þannig lauk starfsárinu 2019-2020 og jafnframt stjórnarsetu sitjandi stjórnar. Tómleiki er
kannski orðið, sem lýst getur tilfinningunni þegar kaflaskil verða án þess að þau séu áþreifanleg
eða hefðbundin. Fundurinn var samt mjög gefandi og hlýlegur og það var mikill styrkur að nýr
formaður hafði verið varaformaður og hluti af stjórninni á þessum erfiðu tímum. Þess vegna
var hún vel inni í málunum og gat tekið við stjórnartaumunum án vandræða. Þá ber einnig að
geta þess að vegna þess, hve uppstillinganefnd var snemma tilbúin með tillögur sínar, gátum
við byggt á frábærum tillögum þeirra og kosið nýja stjórn eins og að drekka vatn, þó það
kostaði nokkur heilabrot hvernig skyldi að því staðið.
Við lok stjórnarsetunnar ber að þakka það Grettistak, sem vefararnir okkar Ásta Egilsdóttir og
Guðlaug Sverrisdóttir hafa lyft í því að endurraða atriðum á Deltavef samtakanna og koma
skikki á efni, sem þar er inni. Þegar færi gefst, þarf að gefa þeim pláss á fundi til að fara yfir
þær breytingar, sem þær hafa unnið að, sýna félögum þær á tjaldi og stofna til umræðna. Þá
er einnig eftir að safna saman efni á flakkara, sem deildin hefur eignast þannig að þar sé inni
allar fundargerðir, myndir og annað, sem tilheyrir deildinni og samtökunum.
Sameiginlegur fundur fráfarandi og nýs framkvæmdaráðs
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Fundurinn var haldinn í Reykholti þ. 20. ágúst og var hugsaður til að ný stjórn tæki formlega
við og hægt væri að leggja sameiginilega á ráðin um næstu skref. Nokkrar blikur vour þá á lofti
um að framundan væru auknar samkomutakmarkanir og mjög óvíst um að hægt yrði að halda
fundi með hefðbundnu sniði. Þó hafði vorráðstefnunni ekki verið aflýst svo ljóst yrði að deildin
stæði sína vakt við hana eftir því sem á þyrfti að halda og færð yrði. Fundurinn var sammála
um að standa ekki fyrir almennum deildarfundi þann 27. ágúst eins og ráðgert hafði verið og
hlýða þannig fyrirsjáanlegum samkomutakmörkunum. Framkvæmd ráðstefnunnar yrði svo að
vera annar kapituli. Fundurinn var góður í alla staði og gamla og nýja stjórnin náðu að spjalla
vel saman og treysta vináttu- og hjálpsemisböndin. Þar með hafði nýja stjórnin tekið formlega
við taumunum.
Starfið fór einkennilega af stað hjá nýju stjórninni í ljósi samkomutakmarkanna og t.d. var
vorráðstefnunni (haustráðstefnunni) sem átti að vera hjá okkur í Borgarnesi bara alveg aflýst.
Við létum þó ekki deigan síga og færðum okkur yfir á netið.
Við héldum fjóra fundi í vetur, þrjá netfundi og einn í raunheimum og fyrirhugaður er fundur í
maí. Það á eftir að koma í ljós hvort hann verður í netheimum eða hvort við náum að hittast.
Starfsárið 20120- 2021
Fyrsti fundur vetrarins var 19. nóvember á Zoom og var Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir
landssambandsforseti gestur fundarins og hjálpaði okkur með tæknimál og flutti okkur smá
pistil. Einnig ræddum við um netöryggi og hvað ber að varast, en Deltakonur höfðu hlýtt á
fyrirlestur sem var á netinu frá Elvu Ýr Gylfadóttur framkvæmdastjóra fjölmiðlanefndar um
Falsfréttir og fjölmiðlalæsi. Þetta var mjög fróðlegt og sköpuðust heilmiklar umræður um
þetta efni. Einnig voru á dagskrá fastir liðir eins og að félagskona segir frá sér, orð til
umhugsunar og svo vorum við með happdrætti.
Annar fundur
Fundurinn var jólafundur 9. desember, sömuleiðis á Zoom. Þá sagði Valgerður Janusdóttir
okkur frá sínu starfi sem forstöðukona skóla- og frístundasviðs Akraness. Þar er margt
spennandi í gangi og hún sagði okkur m.a. frá uppbyggingu á nýjum leikskóla og íþróttasvæði
á Jaðarsbökkum. Lesin var jólasaga og orð til umhugsunar voru á sínum stað.
Þriðji fundur
Fundurinn var 27. janúar, einnig netfundur. Þá fjölluðum við um tvær bækur sem við lásum;
Dauði skóga eftir Jónas Reyni Gunnarsson og Gata mæðranna eftir Kristínu Marju
Baldursdóttur. Spunnust skemmtilegar umæður um þessar bækur. Einnig fengum við Sigrúnu
Elíasdóttur til að fjalla um hlaðvarpið Myrka Ísland sem hún heldur úti ásamt stöllu sinni Önnu
Dröfn Sigurjónsdóttur. Þetta var mjög áhugavert og þær hafa einnig gert hlaðvarpið Þjóðlegir
þræðir um hannyrðamenningu. Orð til umhugsunar og „Hver er ég“ voru einnig á sínum stað.
Fjórði fundur
Þessi fundur var haldinn í raunheimum á Breið-nýsköpunarsetri á Akranesi 17. mars 2021. Við
vorum allar mjög glaðar að fá að hittast loksins og mætingin var góð. Við byrjuðum á því að
Gísli Gíslason stjórnarformaður setursins tók á móti okkur, sýndi okkur húsið og hélt smá erindi
um hvaða starfsemi er fyrirhuguð í húsinu. Inga Dóra Halldórsdóttir framkvæmdastjóri
Símenntunarmiðstöðvar Vesturlands hélt erindi fyrir okkur um starf Símenntunarmiðstöðvarinnar sem er umfangsmikið, en þau hafa einmitt aðsetur á Breið. Orð til
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umhugsunar, „Hver er ég“ og happdrættið voru á sínum stað og við borðuðum saman góðan
mat frá veitingastaðnum Galito. Frábært kvöld!
Eins og kemur fram hér fyrir framan, þá ákváðum við að sjá aðeins til með aprílfundinn og
höfum nú ákveðið að aflýsa honum og eiga það efni bara inni í haust, einnig er fyrirhuguð
sumarbústaðaferð í haust en loka fund „vetrarins“ ætlum við að reyna að halda núna í maí og
reyna að hittast í raunheimum.
Jónína Eiríksdóttir, formaður 2019-2020.
Jónín Erna Arnardóttir, formaður 2020-2021.
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Epsilondeild
2019-2021.
Starfsárið 2019-2020
12.9.2019 var haldinn fundur í Fjölheimum Selfossi.
Eydís Katla Guðmundsdóttir kynnti þá fjölþættu starfsemi sem fer fram í Fjölheimum og sat
svo fyrir svörum. Nokkrar konur sögðu frá Heimsþingi (-ráðstefnu) DKG sem haldið var þá um
sumarið.
12.10.2019 fjölmenntu konur úr Epsilondeild til Reykavíkur. Þar skoðuðum við Veröld Vigdísar
og fengum góða leiðsögn. Síðan funduðum við á Eyja Guldsmeden Hótel. Þar sagði Vera
Valgarðsdóttir okkur frá dvöl sinni og skólastjórn á Skagaströnd þar sem hún ætlaði að dvelja
í 1 ár en árin urðu alls 5.
23.11.2019 var afmælisfögnuður Epsilondeildar en hann var haldinn á Hótel Eldhestum. Guðni
Gunnarsson flutti erindi og hann kom víða við. Aðalinntakið var að við ræktuðum okkur sjálfar
og gleymdum ekki að við værum kraftaverk - kraftur í verki. Elinborg Sigurðardóttir fór síðan
yfir sögu deildarinnar og var frásögn hennar skemmtileg og upplýsandi.
18.1.2020 var bókafundurinn. Hann var haldinn heima hjá Elinborgu Sigurðardóttur að Iðu í
Biskupstungum. Bókarýnin var aðalefni fundarins.
28.5.2020 var aðalfundurinn og hann var haldinn í Skálholti. Stjórnarskipti voru.
Starfsárið 2020-2021
Ný stjórn tók við í júlí sl. en hana skipa Eydís Katla Guðmundsdóttir, gjaldkeri, Ester
Hjartardóttir, Guðrún Sigríks Sigurðar ritari, Guðríður Egilsdóttir og Ingibjörg Ingadóttir
formaður.
Fyrsti fundur stjórnar var haldinn 9. september þar sem dagskrá vetrarstarfsins var skipulögð
fram að áramótum og ákváðum við 1 fund í mánuði og bókafund í janúar.
Það er skemmst frá því að segja að við urðum að fella niður alla þá viðburði, það var enginn
hljómgrunnur fyrir einu né neinu sem nefndist samkoma, því var sjálfhætt.
Undirrituð var viðstödd bæði gagnlegan og ákaflega fróðlegan formannafund DKG í
Hannesarholti í október sl.
Stjórnin ,,hittist" á Zoom á fundi síðari hl. október til þess að ræða framhald á starfseminni í
vetur en allar vorum við sammála um að doka við og sjá til með framhaldið.
Undirrituð hef verið í sambandi við systur í gegnum Fésbókarsíðu Epsilon Deildar og þar höfum
við skipst á skoðunum og eins og áður er tíundað ákváðum við að halda að okkur höndum
þangað til bólusetningar koma til með að einfalda okkur lífið.
Bókafundur var þó haldinn á Teams þann 18. febrúar, þar var góð þátttaka og systur almennt
glaðar en spjallað var fram og tilbaka um góðar bókmenntir og skipst á skoðunum. Margar
systur tjáðu sig að fundi loknum, fannst ljómandi að ,,hittast" aftur og flestar nefndu að það
hefði verið gott að sjá kunnugleg andlit.
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Vegna Kórónuveirunnar hefur starfsemi Epsilon Deildar legið niðri, við höfum skipst á
skoðunum þegar svo ber undir en við bíðum flestar eftir betri tíð þegar líður að hausti.
Ég tala fyrir munn flestra okkar systra þegar ég tiltek að það verður ákaflega gleðilegt að hefja
starfið núna næstkomandi haust þegar lífið í samfélaginu verður komið í eðlilegt horf á ný.
Ingibjörg Ingadóttir, formaður.
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Zetadeild
2019-2021.
Starfsárið 2019-2020
Fyrsti fundur haustið 2019 var haldinn á Reyðarfirði. Stjórnin hafði áður fundað og lögð var
fram starfsáætlun vetrar. Allar konur í félaginu taka þátt í að skipuleggja og halda utan um
fundi starfsársins. Margrét Björk Björgvinsdóttir var með orð til umhugsunar. Þar sagði hún
okkur frá gönguferð sinni um Jakobsveginn. Virkilega áhugaverð ferð sem krefst mikils
undirbúnings og af umfjöllun hennar og myndum að sjá má ljóst vera að þessi ferð er bæði
nærandi fyrir sál og líkama. Hún endaði ferðasögu sína á orðum um mikilvægi þess að burðast
ekki með of mikið í bakpokanum og eiga þau orð hennar vel við og auðvelt að yfirfæra þau á
lífið sjálft.
Veðrið lék enn við okkur þegar boðað var til næsta fundar sem haldinn var í nóvember á
Fáskrúðsfirði. Veður og færð skipta okkur öll á þessu litla landi miklu máli. Við erum búin að fá
að kynnast því í vetur að kári hefur ekki blásið blíðlega og síðustu áföll, snjóflóðin á Flateyri,
vekja upp erfiðar minningar hjá okkur hér fyrir austan. Á fundinum hlýddum við á fræðslu
Sigrúnar Birnu Björnsdóttur, fræðslustjóri hjá Alcoa, Reyðarfirði. Hún sagði okkur frá því hvað
felst í starfi fræðslustjóra í álveri og fjallaði um Stóriðjuskólann. „Verum vakandi“ voru orð til
umhugsunar á fundinum, Björg Þorvaldsdóttir talaði um samkeppni við hin ýmsu áreiti og
áhrifavalda á netmiðlum. Hún fjallaði um mikilvægi þess að styðja við og vekja foreldra til
umhugsunar um mikilvægi lesturs og að snjalltæki komi ekki í staðinn fyrir bækur.
Jólafundur okkar var svo haldinn í Neskaupstað á Hotel Capitano og áttum við þar afar notalega
stund. Það er eitthvað við jólafundina, þessi árstími vekur upp sterkar minningar. Við fengum
fróðleik um húsið sem við héldum fundinn í. Þar hafði áður verið starfrækt Kaupfélag en í dag
er þar rekið hótel. Góðar umræður voru um bækur sem við vorum að lesa eða höfðum nýlega
lesið. Ég vil enda pistilinn á orðum Bjargar um mikilvægi lesturs og minna okkur á
menningararfinn okkar sem við erum svo stolt af. Lesum meira og njótum. Það er víst hægt að
segja að starf deildarinnar hafi verið með öðru sniði í vetur og árið 2020, gleymist seint. Ekki
er annað hægt að segja en að mánuðirnir janúar til apríl hafi verið einkennilegir og jafnvel
óraunverulegir. Fyrsti fundur ársins átti að vera á Egilsstöðum í febrúar en honum var aflýst,
vegna veðurs. Sama er að segja um næsta fund sem halda átti á Seyðisfirði í mars. Það var því
næst á dagskrá samkvæmt starfsáætlun Zetadeildar að halda aðalfund í apríl. Stjórnin hittist í
mars og skipulagði aðalfund, en svo kom kórónaveiran og tók af okkur öll ráð. Stjórnin kannaði
áhuga hjá félagskonum með að nýta tæknina til þess að halda fund og kom í ljós að félagskonur
voru meira en tilbúnar að prufa nýtt fundarform. Við höfðum ekki haldið fund síðan í
desember. Netfundur í Zetadeild var síðan haldinn 15. apríl 2020 í gegnum Google Meet
fjarfundarkerfi á tímum samkomubanns vegna Covid-19. faraldurs. Góð dagsetning þar sem
fundinn bar upp á 90 ára afmælisdag Frú Vigdísar Finnbogadóttur fyrrverandi forseta og
heiðursfélaga í DKG. Tíu félagskonur mættu á fundinn. Haldið var í hefðir og kveikt á kertum
og við fengum gest til okkar á fjarfundinn. Ásthildur Kristín Garðarsdóttir grunnskólakennari
og MA í jákvæðri sálfræði fræddi okkur um leiðir til að vinna bug á neikvæðni með jákvæðni
að leiðarljósi. Fundurinn tókst vel og konur sammála um að ekkert væri því til fyrirstöðu að
halda aðalfundinn með þessum hætti í vor en við vonuðum jafnframt að til þess þyrfti ekki að
koma. Það er svo miklu skemmtilegra að hittast allar á sama stað. Ekki var um sameiginlega
máltíða að ræða á þessum fundi, upplifun af matarlykt og bragði berst víst enn ekki í gegnum
netheima.
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Aðalfundur Zetadeildar var haldinn í Bókakaffi í Fellabæ Egilsstöðum 2. júní 2020. Þar sem búið
var að losa um samkomubannið þá hittumst við. Almenn aðalfundarstörf fóru fram. Harpa
kveikti á kertunum og sá um fundarstjórn. Ruth las upp markmiðin og Unnur leiddi félagskonur
í dásamlega hugleiðslustund. Skýrsla stjórnar lesin og að lokum var ný stjórn kosin. Í stjórn
Zetadeildar 2020-2022 eru þær: Guðmunda Vala Jónasdóttir, formaður, Margrét Björk
Björgvinsdóttir og Jórunn Kristín Sigurbjörnsdóttir meðstjórnendur.
Starfsárið 2020-2021
Fyrsti fundur vetrarins var haldinn í september í Seyðisfjarðarskóla. Stjórn var búin að funda
áður og vinna drög að skipulagi vetrarins sem síðan var afgreidd á þessum fundi. Allar
félagskonur í Zetadeild taka þátt í að skipuleggja og hafa umsjón með fundum deildarinnar.
Diljá Jónsdóttir var gestur fundarins og sagði hún frá kínverskum nálastungum sem hún hefur
verið að læra og stunda og því lærdómsferli sem hún hefur verið að ganga í gegnum í námi
sínu og áhrif þess á líf hennar og heilsu. Ólafía Stefánsdóttir var með orð til umhugsunar, hún
sagði okkur frá Vilborgu Dagbjartsdóttur rithöfundi sem fædd er á Vestdalseyri við Seyðisfjörð
en á þeim tíma sem hún var að alast upp geisuðu berklar sem höfðu mikil áhrif á Vilborgu en
hún m.a. missti þrjár systur úr þessum illvíga sjúkdómi og var vísað frá skóla á Seyðisfirði og
send í fóstur í kjölfarið til vandalausra. Ólafía sagðist oft hugsa til Vilborgar og örlaga hennar
sem barns ekki síst á þeim tímum sem við lifum núna er við tökumst á við nýja farsótt, covid19. Vegna sóttvarnaraðgerða varð nokkur röskun á fundarhaldi hjá deildinni.
Ákveðið var að halda teams-fund í nóvember og var Bryndís Fiona Ford skólameistari
Hallormsstaðaskóla gestur fundarins. Hún fór með okkur í gegnum áhugaverða sögu
Hússtjórnarskólans á Hallormsstað og því stóra skrefi sem stigið var er ráðist var í
endurskipulagningu á námsframboði skólans og hann í framhaldinu færður yfir á háskólastig
en í dag útskrifar Hallormsstaðaskóli. Helga Guðmundsdóttir vakti athygli fundarins á því að
Zetadeild var stofnuð í Hallormsstaðaskóla, nokkrar umræður urðu um tengsl fundarmanna
við staðinn og rætt um að vilji væri til þess að heimsækja skólann í vor ef aðstæður í
samfélaginu leyfa. Guðrún var svo með orð til umhugsunar þar sem hún las ljóð eftir Steinunni
Dagmar Björgvinsdóttur ungt ljóðskáld frá Reyðarfirði. Sögusvið ljóðsins er 2064 og segir frá
vangaveltum barns og afa þess varðandi ábyrgð á verndun jarðarinnar.
Í desember héldum við annan teams-fund og fengum á hann góðan gest, Benný Sif Ísleifsdóttur
rithöfund og þjóðfræðing með meiru en hún er frá Eskifirði. Hún las upp úr nýútkominni bók
sinni Hansdætur en aðalpersóna bókarinnar, Gratíana þráir breytta tíma og betra líf, að lestri
loknum sagði höfundur okkur að hún sæi líkindi með aðalpersónunni og DKG þ.e. þegar hún
heyrði markmiðin lesin fannst henni að þau gætu verið lýsing á sögupersónunni Gratíönu sem
lýsa má sem fræðara, hún vill efla konur og stuðla að umbótum þeim til handa. Hún hafði
einnig orð á að þetta sé og hafi verið erli kvenna í umhyggjuhagkerfi sem þær hafa skapað.
Björg Þorvaldsdóttir var með orð til umhugsunar og las ljóð Stefáns frá Hvítadal, Jól. Í framhaldi
sögðu hver og ein fundarkona frá fallegum æskuminningum um jól bernskunnar þar sem
kærleikur og umhyggja var ofarlega í frásögnunum.
Á árinu 2021 höfum við haldið einn fund en hann var í mars í Vök baths á Héraði þegar
ákveðnar tilslakanir voru í gildi. Gestur fundarins var Íris Lind Sævarsdóttir listþerapisti, hún
sagði frá því í hverju starf hennar felst og hvernig það getur verið að nýtast t.d. einstaklingum
með undirliggjandi vanda. Hún er m.a. að vinna hjá STARFA og er bæði með
einstaklingskennslu og hópkennslu. Erindið var afar áhugavert og fundarkonur sammála um
að þessi aðferð gæti örugglega verið að nýtast mörgum. Helga Guðmundsdóttir var síðan með
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orð til umhugsunar þar sem hún kom meðal annars inn á mótun sjálfsmyndar og tengdi það
við erindi Írisar. Samkvæmt þeirri áætlun sem sett var fram í september væru tveir fundir eftir
á vorönn en ákveðið var að sameina þá í einn lengri vorfund sem haldinn verður í maí og er
stefnan á að hafa hann í Hallormsstað líkt og hugmyndir voru uppi um á nóvemberfundi
deildarinnar. Þó þessi tími sem við lifum í dag sé um margt sérstakur og ýmsar aðgerðir í gangi
sem hefta hefðbundið félagsstarf hefur verið magnað að upplifa hversu jákvæðar og
lausnamiðaðar konur í Zetadeild eru þar sem við höfum nánast náð að halda þeirri áætlun sem
við lögðum upp með í upphafi þessa starfsárs þó við höfum ekki getað haldið þá fundi sem
fyrirhugað var að bjóða gestum og kynna starfsemi félagsins í þeim tilgangi að fjölga
félagskonum og styrkja með því deildina okkar, en næsta starfsár mun örugglega gefa okkur
tækifæri til þess.
Guðmunda Vala Jónasdóttir, formaður.
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Etadeild
2019-2021.
Starfsárið 2019-2020
Að jafnaði eru í Etadeild sex fundir á hverju starfsári, alltaf gefandi og almennt vel sóttir.
Leiðarljós starfsins eru markmið DKG ásamt gildum og markmiðum Etadeildar. Starfsárið 2007
mótuðu Etakonur stefnu deildarinnar, sem enn er í fullu gildi. Þar eru gildin okkar frumkvæði,
fagmennska og samkennd. Um hlutverkið segir að í Etadeild viljum við fylgjast með þróun í
menntamálum, kryfja mál til mergjar og stuðla að menntun og fræðslu. Deildin er vettvangur
okkar til að kynnast, deila reynslu og njóta ánægjustunda. Markmiðin eru: Að hafa forystu í
faglegri umræðu; Að efla innbyrðist tengsl okkar; Að velja verkefni utan deildar til að vinna að;
Að auka samskipti við konur í öðrum deildum, innan lands sem utan.
Enn og aftur á 22 ára starfstíma ETAdeildar gerðist það vorið 2020 að ekki tókst að fá nógu
margar konur til að taka við keflinu og taka sæti í stjórn. Í slíkri stöðu er alltaf möguleiki að
sameinast annarri deild en við ákváðum í stjórn ETA að taka áskorun um að sitja áfram næstu
tvö ár.
Vissulega er ástæða til að velta fyrir sér hvers vegna konur eru svo hikandi við að taka sæti í
stjórn og taka ábyrgð á félagsstarfinu. Með því fyrirkomulagi, sem við höfum í ETAdeild og
hefur gefist vel, að hópar sjái um fundi ásamt stjórn dreifist ábyrgð og álag. Ég tek undir orð
fráfarandi formanns um að þetta hefur verið alls ekki verið svo íþyngjandi en við mælum hins
vegar ekki með svo langri stjórnarsetu og teljum það ekki æskilegt fyrir félagsstarfið.
Í ETA-deild eru skráðar 30 konur. Tvær nýjar konur bættust í hópinn sem er alltaf gleðilegt en
tvær sögðu sig úr hópnum vegna vissra ástæðna. Það verður áfram verkefni okkar allra að efla
hópinn enn frekar, auka breiddina, lækka meðalaldurinn og fá til samstarfs konur úr fleiri
kimum mennta-og fræðslustarfa. Við mættum einnig vera duglegri að bjóða gestum á fundi
án allra skuldbindinga. Með því aukum við kynni út á við og styrkjum netið okkar. Við gætum
einnig nýtt okkur þá hugmynd að bjóða konum úr öðrum deildum á fund til okkar.
Miðvikudagur 6. febrúar 2019. Heimssókn á Sögusafnið. Ágústa Hreinsdóttir sem rekur
sögusafnið ásamt eignmanni sínum, Ernst Bachmann bauð hópinn velkomin. Í þessu
fjölbreytilega safni rifjuðu fundarkonur upp Íslandssöguna á skemmtilegan hátt. Í safninu er
rakin saga íslensku þjóðarinnar frá upphafi landnáms og að siðaskiptum. Sýningin
samanstendur af tæplega 20 sviðsmyndum í samtímahíbýlum viðkomandi atburða. Gestir voru
leiddir í gegnum atburði í sögu okkar með hljóðleiðsögn þar sem eftirmyndir af sögufrægum
persónum tóku á móti þeim. Að lokinni þessari yfirferð spjallaði Ágústa um safnið og svaraði
spurningum. Einnig sýndi hún myndband sem lýsir öllu ferli við gerð á leikmyndum og styttum.
Orð til umhugsunar var í höndum Ingibjargar M. Möller sem sagði frá þremur skáldum og las
eftirtalin ljóð eftir þau:
Ljóðið breyttir tímar eftir Aðalstein Ásberg Sigurðsson(segðu mér og segðu...útg 2009.
Ljóðið Strákarnir sjö og innbrotsþjófurinn eftir Elísabetu Jökulsdóttur(Galdrabók Ellu Stínu,
útg, 1998)
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Ljóðið Kápur og Hugarhimin eftir Ólaf Ragnarsson (Agnarsmá brot úr eilífð, útg. 2008)
Síðan var sameiginlegur kvöldverður á veitingastaðnum Matur og drykkur sem er í sama húsi
og safnið.
Þriðjudagur 13.mars 2019. Fundurinn var í Hannesarholti. Bryndis Guðmundsdóttir var sett
fundarstjóri og byrjaði á nafnakalli. Síðan flutti hún aðfaraorð að dagsskrá. Þema fundarins
var: Samskipti-samvera í þeim anda að blanda geði, kynnast betur og gefa öllum fundarkonum
kost á að flytja sitt eigið orð til umhugsunar; tjá sig um það sem þeim væri ofarlega í huga og
hverju þær langaði að deila.
Ragnheiður reið á vaðið og las ljóð eftir Hannes Hafstein með sterkum boðskap sem á vel við í
dag. Síðan tók við hver af annarri og bar margt á góma. Nokkrar fjölluðu um starfslok og frelsið
sem þau veita til að haga tíma sínum að vild en einnig kom fram eftirsjá eftir skemmtilegu
starfi. Vandarmál heimsins voru nokkrum hugleikið og má þar nefna umhverfismál,
matarsóun, fatasóun og fleira. Einnig kom fram áhyggjur af framtíð barna, sérstaklega þeirra
sem búa við erfiðar aðstæður. Áskoranir daglegs lífs komu til umræðu eins og að takast á við
sjóndepru eða jafnvægið milli einkalífs, vinnu og tómstunda. Loks var rætt um hve miklu skipti
að rækta tengsl, gefa af sér ,sýna samúð og samkennd og eiga góð samskipti við aðra. Á milli
frásagna var borinn fram ljúffengur kvöldverður.
Maí 2019 Þriðji fundur ETA-deildar var í maí á Hótel Íslandi þar sem Aðalsteinn Arnarsson
skurðlæknir tók á móti okkur og sagði frá Klínikinni og starfi sínu. Klínikin hefur verið mikið í
þjóðfélagsumræðunni undanfarið og vildum við fræðast ögn nánar um starfssemina og fá betri
innsýn í það hvernig rekstrinum er háttað. Aðalsteinn sagði okkur einnig frá því að nú væri
fyrirtækið í eigu starfsfólks sem eru bæði læknar og hjúkrunarfræðingar. Að loknum fyrirlestri
sýndi hann okkur aðstöðuna, sjúkrarými sem og skurðstofur en aðstaðan þarna er ótrúlega
flott. Að lokum borðuðum við saman léttan kvöldverð.
Miðvikudagur 10.október 2019 Þessi fundur var haldin heima hjá formanni ETA-deildar í
Bleikjukvísl 24. Auður Torfadóttir og Kristín Helga Guðmundsdóttir sögðu frá helstu
niðurstöðum Alþjóðafundar DKG sem haldin var á Íslandi um sumarið. Var margt mjög fróðlegt
sem þar kom fram, góðir fyrirlesarar og allt skipulag til fyrirmyndar.
Orð til umhugsunar flutti Auður Elín Ögmundsdóttir og sagði frá starfi sínu sem
grunnskólakennari sem vakti mikla athygli, Hún fer greinilega ekki troðnar slóðir og var
áhugavert að hlusta á hvernig hún brýtur upp kennslu nemendum til mikillar gleði. Við
fundarmenn hrifumst mjög af erindi Auðar Elínar og í framhaldinu sögðu fundarkonur frá sjálfri
sér ogn störfum sínum sem var áhugavert að hlusta á. Fundi lauk með léttum veitingum.
Fimmtudagur 2. nóvember 2019. Fundurinn var haldin í Litlu Brekku. Á undirbúningsfundi
nefndarinnar var einhugur um að beina sjónum að einhverju málefni sem er ofarlega á baugi
nú, og urðu loftslagsmál fyrir valinu. Ákveðið var að leita til einhverra þeirra ungmenna sem
hafa verið virk í umræðum og athöfnum um þau mál. Til okkar kom Nóam Óli Stefánsson 14
ára nemandi í Hlíðaskóla. Hann kvaðst ekki mikið hafa velt fyrir sér loftslagsmálum áður en
Greta Thunberg kom fram á sjónarsviðið. En síðan þá hefur hann tekið virkan þátt í
föstudagsmótmælum á Austurvelli og beitt sér i þágu álstaðarins á öðrum sviðum, t.d. með því
að ræða við aðrar nemenur og reyna að hafa áhrif á viðhorf þeirra. Hann gagnrýndi stjórnvöld
fyrir andvaraleysi og aðgerðaleysi og hafði á orði að ýmsum fullorðnum fyndist unga fólkið ekki
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hafa mikið vit á málinu. En það er ekki framtíð hinna fullorðnu sem málið snýst um.
Fundarkonur voru fullar aðdáunar á þessum unga manni sem flutti mál sitt óhikað og af mikilli
sannfæringu, studdist ekki einu sinni við minnispiunkta og svaraði öllum spurningum
hikstalaus. Eftir að Nóam yfirgat fundinn spunnust áfram miklar umræður.
Bergþóra flutti orð til umhugsunar og gerði að umtalsefni þær breytingar sem orðið hafa á
ýmiss konar þjónustu. Fólki hafi verið útrýmt og vélar tekið við.
Mánudagur 9. desember 2019. Fundur haldinn í Hannesarholti .
Margrét Hallgrímsdóttir þjóðminjavörður var með erindi. Margrét er menntuð í fornleifafræði
frá Stokkhólmsháskóla og sagnfræði og opinberri stjórnsýslu frá Háskóla Íslands. Fyrirlestur
Margrétar nefndist Samfélagslegt hlutverk safna. Ný viðmið í safnastarfi 21. Aldarinnar.
Fyrirlestur Margrétar var fjölþættur og skemmtilegur. Hún rakti m.a. sögu Þjóðminjasafn
Íslands. Það var stofnað 1863, hét upphaflega Forngripasafnið en síðar Þjóðminjasafn Íslands.
Við stofnun þess var stórt skref í sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar. Við stofnun Lýðveldisins 1944
var álveðið að byggja yfir safnið við Suðurgötu við hlið háskóla Íslands og var það húsnæði
tekið í notkun 1950. Meginhlutverk Þjóðminjasafnsins er að stuðla sem best að varðveislu
íslenskra menningarminja og miðla sögu þjóðarinnar m.a. með því að móta stefnu um söfnun,
skráningu, rannsóknir og miðlun menningar og þjóðminja. Ennfremur fjallaði Marfgrét um
fjölbreytt sýningarhald og safnfræðslu. Varðveislu-og rannsóknarmiðstöð var vígð 5.desember
2019 í Hafnarfirði, þar eru kjöraðstæður til varðveislu og rannsókna á fornminjum. Að loknu
fyrirlestri Margrétar voru umræður og fyrirspurnir. Síðan var sameiginlegt borðhald. Að lokinni
máltíð ræddi Sigríður Heiða ETA-systir um nýbirta PISA könnun. Frammistaða nemenda á
Íslandi í lesskilningi er mun lakari en á öðrum Norðurlöndum. Ástæður þessa taldi hún vera
nokkrar en lagði áherslu á að það ætti að vera samfélagslegt verkefni að bæta úr þessu, við
þurfum að láta heyra í okkur ekki tala niðurstöðurnar niður.
Þriðjudaginn 5.febrúar 2020 Fundur haldinn á Marina Hótel Slippbarnum.
Fyrirlesari var Edda Björk Þórðardóttir nýdoktor við Miðstöð í lýðheilsuvísindum. Erindið
fjallaði um rannsóknina, Á fallasaga kvenna. Verið er að vinna upp úr spurningalista sem lagður
var fyrir konur frá 18 ára til 69 ára en einnig ssvöruðu honum konur 70 ára og eldri
Það eru þær Unnur Valdimarsdóttir og Edda Hauksdóttir sem stýra rannsókninni en Edda Björk
ert að vinna með þeim að rannsókn og fyrstu niðurstöðum úr spurningalistum en gagnasöfnun
lauk sumari 2019. Samstarf er við Karolinska sjúkrahúsið í Svíþjóð og hafa þær aðgang að
gagnagrunni þar. Í erindu Eddu Bjarkar kom fram að stutt er síðan farið var að huga að hverjar
geta verið afleiðingar áfalla sem fólk verður fyrir á lífsleiðinni. Byrjað er að skoða nokkra þætti
eins og t.d. hvað er það sem spáir fyrir um bata og þrautseigju þeirra sem verða fyrirt áföllum
á lífsleiðinni. Það sem virðist hafa afgetandi áhrif eru umhverfisþættir og heilsufar og
mikilsverð eru sterk tengsl einstaklinga við einhvertn í umhverfi sínu. Auðlind okkar varðandi
rannsóknarferli er hversu góður aðgangur er að kennitölum og öðrum gagnagrunnum hér á
landi til gagnasöfnunnar. Gagnagrunnur er eins og lyfjagagnagrunnur,Íslendingabók og .fleira.
32000 konur tóku þátt í rannsókninni, Áfallasaga kvenna. Þá er einnig farið að gera rannsókn,
Áfallasaga karla. Erindi Eddu Bjarkar var afar fróðlegt og verður áhugavert að fylgjast með
áframhaldandi vinnu og niðurstöðum úr þessari merkilegu rannsókn. Í lok erindis spunnust
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skemmtilegar umræður. Við færðum okkur svo úr stað þar sem við nutum góðs matar og
ánægjulegrar samveru.
Eftir þennan fund kom COVID og fundarhöld bönnuð. Þrír síðustu fundir féllu niður á vorönn
2020 þar á meðal var aðalfundur.
Starfsárið 2020-2021
18. nóvember ZOOM fjarfundur. 20 félagskonur voru bókaðar og 18 mættu til leiks.
Ágústa Unnur Gunnarsdóttir ritari ETA var með orð til umhugsunar og fræddi okkur um hvernig
nemendur og kennarar í framhaldsskóla á dögum Covid 19 takast á við námið.
Við fengum einnig fyrirlesara, Birnu Sigurjónsdóttur úr LAMBDA-deild til að segja okkur frá
starfssemi Háskóla þriðja æviskeiðsins. Mjög áhugaverður fyrirlestur.
Vonandi verður næsti fundur með eðlilegum hætti en fjarfundir geta vel gengið með góðum
stjórnanda og við í ETA-deild eru svo heppnar að varaformaðurinn okkar Ragnhildur Björg
Konráðsdóttir tölvunarfræðingur er með þetta á hreinu.
Ágústa Unnur Gunnarsdóttir kynningarstjóri Fjölbrautaskólans í Breiðholti sagði okkur frá
skólalífinu á tímum Covid. Skólinn er bæði bóknáms, listnáms-og verknámsskóli. Vegna
samkomutakmarkana var einungis hægt að leyfa list-og verknámsnemum að mæta í skólann
með ákveðnum takmörkunum þó. Þá fengu nemendur starfsbrautar einnig að mæta í skólann.
Miklar áskoranir mættu kennurum og öðru starfsfólki sem tengdust bæði kennsluháttum og
vellíðan nemenda. Kennarar voru ótrúlega fljótir að aðlaga bóklegar greinar að fjarkennslu og
andlegi og félgagslegi þátturinn kallaði á nýjar lausnir og hugmyndauðgi. Sem dæmi hefur
skólinn boðið nemendum sínum upp á skemmtanir og hvatningu í gegnum fjarbúnað. Sem
dæmi þá efndu nemendur fata-og textílbrautar til
rafrænnar tískusýningar. Nemendur og starfsfólki
hafa tekist vel á við hverja þraut og flestir hafa nú náð
góðum tökum á tækninni en því verður ekki neitað að
nemendur tala mikið um að þeir sakna skólans,
samveru með félögum sínum og þess að ræða við
kennara og annað starfsfólk í raunheimum.
Á myndinni má sjá dæmi um flíkur frá tískusýningunni.
Þessar flíkur voru unnur upp úr gömlum gluggatjöldum og litaðar með jurtalitum, rauðrófum og
rauðlauk.
Birna Sigurjónsdóttir, formaður félagsins U3A
Reykjavík kynnti félagsskapinn og starfssemi hans.
U3A Reykjavík er skammnefni fyrir Háskóla þriðja æviskeiðsins og hluti samtakanna University
of the Third Age sem starfrækt er um allan heim.
Heiti félagsins felur ekki í sér að félagsmenn skulu vera með háskólamenntun að baki. Allir eru
velkomnir sem vilja miðla eða bæta við sig þekkingu.
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Þriðja æviskeiðið má kannski kalla „hin gullnu fullorðinsár“. Þessi tími einkennist af minni
ábyrgð en fyrr á ævinni, oft viðunandi fjárhagsstöðu og góðri almennri heilsu. Þau ár sem
tengja má þessu æviskeiði eru breytileg frá einum einstaklingi til annars en starfi samtakanna
U3A, Reykjavík er beint að árum eftir fimmtugt. Félagsmenn hér eru nú um 890 og hefur
fjölgað um hundrað á ári síðan 2012 þegar það var stofnað á Íslandi.
U3A eru eins og áður kemur fram samtök fólks á þriðja æviskeiðinu eða 50+ sem vill afla sér
og miðla þekkingu. Starfið fer fram með námsskeiðum, fyrirlestrum, hópastarfi, kynnisferðum
og ferðalögum. Engin skilyrði eru fyrir þátttöku og engin próf tekin. Heimasíða félagsins er
www.u3a.is og þar er hægt að gerast félagi. Í faraldrinum hefur fyrirlestrum verið streymt til
félagsmanna.
Eftir þennan fund voru hefðbundin fundarhöld bönnuð um skeið vegna COVID.
Fundur haldinn 8. mars 2021, kl. 17:00 – 19:00, gegnum Zoom.
Björg formaður setti fundinn og kveikti á kertum vináttu, trúmennsku og hjálpsemi.
Magnea Ingólfsdóttir flutti Orð til umhugsunar. Hún ræddi um flóttafólk bæði fullorðið og
börn, mismunandi aðstæður þeirra og mikilvægi þess að tekið sé á móti þeim miðað við þarfir
þeirra.
Þórunn kynnti fyrirlesara fundarins Dr. Berglindi Rós Magnúsdóttur, dósent við Háskóla
Íslands. Fyrirlestur Berglindar nefndist: Ástarkraftur, umhyggja og valdatengsl í
markaðssamfélagi. Fyrirlesturinn var mjög fjölþættur og fróðlegur og hér koma nokkrir
punktar úr honum. Berglind ræddi um ástarkraft og samstöðu ekki síst á tímum veirufaraldurs
og sagði að árangur samfélaga byggi ekki síst á óeigingjarnri umhyggju- og tilfinningavinnu sem
oft sé ósýnileg öðrum en þeim sem njóta góðs af. Samkvæmt Berglindi þróaði Anna Guðrún
Jónasdóttir hugtakið ástarkraft (love power) sem tilfinningaauðmagn sem vð búum yfir og
getur ástarkrafturinn orðið arðráni að bráð. Berglind talaði um að í kapitalisku samfélagi væri
efnahagslegt varnarleysi ávísun á að hægt væri að þvinga fólk til að vinna fyrir ósanngjarnt
fjárframlag sem hinn efnameiri gæti svo nýtt sér í eigin þágu. Samkvæmt Önnu Guðrúnu mætti
heimfæra þetta á ójöfnuð í ástarsamböndum og í kynjuðu samfélagi væru konur oftar í
undirskipaðri stöðu efnahgslega og táknrænt. (Berglind sendi okkur jafnframt link á texta eftir
hana sem birtist í Kjarnanum 9. apríl 2020 (sjá í fundarboði) um þetta efni ef þið viljið kynna
ykkur þetta nánar)
Þá ræddi Berglind um skólasöguna og að tilurð skóla hafi byggst á aðgreiningu sem hafi byggst
á stétt (hér skilgreindi hún stétt út frá menntunarstigi). Framan af öldinni var stöðug tregða
til stétta- og kynjunarblöndunar (sérstaklega á efri stigum skólastarfs). Þetta hafi breyst en
spurning er hvort enn megi ekki finna aðgreiningu? Berglind sagði að „Á síðustu áratugum
hefur skólinn orðið mikilvægur liður í félags- og menningarlegri aðgreiningu milli hópa samfara
auknu aðgengi að framhaldsskóla, vaxandi samkeppni og stéttaskiptingu í samfélögum. Allir
geti nú sótt framhaldsskóla en ekki hvaða framhldsskóla sem er“ (BRM og & UEG).
Að loknum fyrirlestri voru umræður og fyrirspurnir og jafnframt dreyptu fundarkonur á hinum
ýmsum drykkjum. Fundi slitið kl. 19:00.
Zoom fundur í Eta-deild haldinn 20. apríl 2021 kl. 18:00
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Björg Kristjánsdóttir formaður kveikti á kertum og setti fundinn. Hún greindi frá því að það
verður Landssambandsþing 7. maí og áætlað er að það verði í Keflavík. Henni finnst líklegt að
sá fundur verði fjarfundur.
Orð til umhugsunar flutti Ólöf Helga Þór. Þar ræddi hún um þá málfarsbyltingu sem á sér stað
og við höfum öll orðið vör við og birtist sem enskuslettur í daglegu máli. Í sinni skemmtilegu
umfjöllun tók hún mörg lýsandi dæmi sem vörpuðu ljósi á hvað enskuslettur eru í raun
algengar.
Gunnar Þór Bjarnason, sagnfræðingur fjallaði um bókina Spænska veikin sem hann skrifaði og
kom út fyrir síðustu jól.
Ástæðan fyrir því að Gunnar ákvað að skrifa þessa bók er að hann hefur verið að skrifa bækur
um það tímabil sem spænska veikin herjaði, fyrri heimstyrjöldina og fullveldi Íslands 1918.
Þannig að það lá nokkuð beint við að gera spænsku veikinni skil. Gunnar kvaðst hafa velt mikið
fyrir sér hvernig hægt væri að gera þessa sögu aðgengilega fyrir almenning, þ.e. læsilega bók
en ekki vísindalegt rit. Hann valdi þann kost að segja sögur fólks með því að fylgja
einstaklingum og vekja þetta fólk þannig til lífsins. Viðtökur hafa verið góðar þannig að það
virðist hafa verið þörf fyrir þessa bók. Þetta er fyrsta frásögnin í bók af spænsku veikinni sem
verður að teljast mjög sérkennilegt því það er mikið til af heimildum um veikina. Svo virðist
sem fólk hafi ekki haft áhuga á að fjalla um þetta mikla áfall sem veikin var. Spænska veikin
kemur aftur á móti við sögu í ýmsum skáldsögum sem gerast á þessum tíma.
Spænska veikin er skæðasta farsótt mannkynssögunnar því engin farsótt hefur drepið svo
marga á jafn skömmum tíma. Fyrst sjúklingurinn dó 1. nóvember 1918 og svo hrundi fólk niður
næstu vikurnar. Reykjavík var bara eins og borg dauðans. Fórnarlömb veikinnar voru langflest
á besta aldri eða í kringum þrítugt og þessu fylgdi náttúrulega að mörg hundruð börn misstu
foreldri sitt. Einn kafli í bókinn heitir Hetjur. Þar er fjallað um hóp fólks, aðallega konur sem
lögðu fram ómælda vinnu við hjúkrun og fleira. Allar aðstæður voru mjög erfiðar. Sjúkrarúm
voru fá og flestir dóu heima hjá sér. Þáttur fólks sem lagði sig fram sjálfviljugt er
aðdáunarverður. Forsíðumynd bókarinnar vísar til þessa fólks.
Læknar voru ráðalausir gagnvart veikinni og töldu að hún myndi ganga yfir eins og aðrar pestir.
Landlæknir fékk á sig mikla gagnrýni fyrir aðgerðarleysi en hann hélt því fram að þetta væri
sama veikin og kom sumarið áður og ekkert væri hægt að gera. Fólk í fjarlægari landshlutum
greyp aftur á móti til ráðstafana til að hindra samgang t.d. var alveg bannað að fara yfir Jökulsá
á Sólheimasandi og yfir Holtavörðuheiði. Þannig tókst að verja stóran hluta landsins.
Við lok framsögu Gunnars spurðu Eta-systur hann um ýmsa þætti varðandi bókina og í
framhaldi af því var fundi slitið.

Björg Kristjánsdóttir, formaður.
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Þetadeild
2019-2021.
Starfsárið 2019-2020
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Iotadeild
2019-2021.
Starfsárið 2019-2020
Við höfum haldið fimm deildarfundi í vetur, eins og í fyrra ákvað stjórnin að halda fundina á
mismunandi stöðum sem hefur tekist vel. Áformaðir voru sjö fundir einum fundi þuftum við
að aflýsa vegna veðurs og ófærðar, apríl fundurinn er haldinn núna og er sá síðasti á starfstíð
þessarar stjórnar. Stjórnin hefur aðallega verið í tölvusamskiptum.
Fyrsti fundur vetrarins var á Suðureyri þar koma Guðni Einarson til okkar, fræddi hann okkur
um sögu Suðureyrar sem hófst um aldamótin 1900. Það var mjög fróðlegt að hlusta á Guðna
en hann rakti söguna alveg fram til dagsins í dag og lauk yfirferðinni með að syngja. Farið var í
skoðunarferð um skólann, fæstar höfðu heimsótt Grunnskóla Suðureyrar áður. Það var mjög
ánægjulegt að rölta um, skoða aðstöðuna og kynnast starfseminni. Edda Kristmunds var með
orð til umhugsunar, fjallaði hún um almenningsbókasöfn og breytingar sem hafa orðið á
hlutverki þeirra.
Annar fundur vetrarins var haldinn á nýju Bókakaffi í Bolungarvík. Á þessum tíma var ekki búið
að fullmóta starfið, engar bækur komnar en þær voru væntanlegar.
Dagný Sveinbjörnsdóttir var með orð til umhugsunar og fjallaði hún um námskeiðið Listin að
lifa – lífsgæði og sjálfsrækt sem hún hafði nýverið sótt hjá Fræðslumiðstöðinni. Halldóra Dagný
Sveinbjörnsdóttir nýráðinn skólastjóri Grunnskóla Bolungarvíkur var gestur fundarins. Kynnti
hún mastersritgerð sína – Horft í baksýnisspegilinn – ungt fólk á norðanverðum Vestfjörðum.
Í máli Halldóru kom fram að neikvætt viðhorf til náms og vanlíðan í grunnskóla skilaði sér ekki
endilega inn í framhaldsskólann. Hluti af þeim nemendum sem hún talaði við áttu góð ár í
framhaldsskóla og skiluðu góðum árangri þar þrátt fyrir erfið grunnskólaár.
Við höfðum sama háttinn á og síðasta ár með jólafundinn hann var á Hótel Ísafirði með
smurbrauði.
Anna Lind Ragnarsdóttir, Orð til umhugsunar: fjallaði hún um skólamál í tengslum við
niðurstöður úr PISA, spurði hún hvers vegna alltaf skólinn af hverju ekki foreldrarnir/heimilin.
Uppeldið og fræðslan eiga að byrja á heimilinum, síðar taka skólarnir að sér lögbundið nám og
kennslu. Lagði Anna áherslu á mikilvægi þess að kenna börnum samkennd, framkomu og að
bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum.
Una Þóra Magnúsdóttir var gestur fundarins. Una sagði frá skemmtilegri gönguferð sem hún
fór í til Nepal ásamt sjö öðrum konum héðan að vestan. Sagði hún að það hafi verið margt að
sjá, en erfitt og tekið á en að sama skapi mjög skemmtilegt. Frásögn Unu var einstaklega lifandi
og fróðleg.
Skemmtileg tilbreytin var að þessu sinni en við sungum nokkur jólalög við undirleik Olgu
skólastjóra grunnskólans á Ísafirði.
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Bókafundurinn í janúar var haldinn á heimili Barböru. Eins og svo oft áður kom á óvart hve
margar áhugaverðar bækur höfðu verið lesnar og var einstaklega ánægjulegt að hlýða á
frásagnir og endursagnir systranna. Góður fundur.
Síðasti fundurinn sem við hittumst á var haldinn í leikskólanum Sólborg á Ísafirði.
Orð til umhugsunar var á hendi Helgu Bjarkar Jóhannsdóttur leikskólastjóri Sólborgar. Hún
kynnti fyrir okkur bókina Ómetanlegt eftir Eyglóu Egilsdóttur, fjallar bókin um hvernig hægt er
að koma núvitund inn í daglegt líf. Sagði Helga ómetanlegt að hafa þessa bók við höndina í
dagsins önn og amstri og liti hún oft í hana.
Jóna Ben sagði okkur frá einstaklega færðandi og skemmtilegum ferðum hennar til
höfðustöðva Delta – Kappa – Gamma í Austin í Texas og þátttöku sinni í starfi samtakanna.
Ekki var síður skemmtilegt og fróðlegt að heyra hana segja frá upplifun hennar á að búa á
heimavist með bláókunnugri konu, Jóna tekur þátt í störfum Golden Gift nefndarinnar og
hvatti hún konur til að gefa kost á sér í alþjóðlegar nefndir ef þær mögulega gætu.
Eins og kom fram hér í upphafi þá var ætlunin að halda mars fundinn og átti hann að vera í
Súðuvík. Vonandi tekst okkur að halda fund þar í haust.
Á flestum fundum var farið yfir einkunnarorð samtakanna, fluttar fréttir frá landssambandinu,
rætt um ýmislegt er hæst bar hverju sinni í skólasamfélaginu, menningu og viðfangsefnum
okkar í smærri hópum.
Starfsárið 2020-2021
Ný stjórn hittist í ágúst til að leggja drög að vetrarstarfinu með áherslu á þemað Verum vakandi
og virkar sem lagt var til á framkvæmdaráðsfundi. Settar voru niður dagsetningar funda
vetrarins auk þess sem staðsetningar og erindi fyrstu fundanna voru ákveðin. Fljótlega kom þó
í ljós að gera þurfti ýmsar breytingar og aðlaganir vegna sóttvarna.
Fyrsti fundur starfsársins átti að vera 4. október í Súðavíkurskóla en var frestað um viku, til 12.
október og jafnframt færður yfir á Zoom þar sem sóttvarnareglur komu í veg fyrir heimsókn í
skólann. Gestur fundarins var Sigrún Klara Hannesdóttir sem var með kynningu á DKG,
samtökum og markmiðum. Afar áhugavert var að heyra frásögn hennar og reynslusögur úr
starfi með samtökunum í gegnum tíðina.
Vilborg Ása Bjarnadóttir var með orð til umhugsunar. Hún fjallaði um gleðina í núinu, í því sem
við erum að gera dagsdaglega og lagði áherslu á að betra sé að sjá glasið hálffullt en hálftómt.
Hún hvatti konur að velja jákvæði og gleði.
Annar fundur starfsársins var þriðjudaginn 3. nóvember á Zoom. Í upphafi fundar voru færðir
fréttir frá Landssambandi varðandi Lansambandsþing sem verður haldið vorið 2021 í
Reykjanesbæ. Bent var á þrjá ráðstefnur sem eru á dagskrá DKG í Bandaríkjunum, Evrópu og
Finnlandi.
Undir liðnum Kona kynnir sig sagði Pernilla Rein frá sjálfri sér, fjölskyldu og störfum. Hún er
fædd og uppalin í Gautaborg í Svíþjóð en hefur búið lengur á Íslandi en í Svíþjóð. Hún er
upplýsingafræðingur og starfar á Bókasafni Ísafjarðarbæjar, hjá Háskólasetri Vestfjarða en er
landvörður í Hornstrandafriðlandinu yfir sumarið.
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Á fundinum var hlustað á fyrirlestur af heimasíðu DKG þar sem Elva Ýr Gylfadóttir
framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar fjallar um Falsfréttir og fjölmiðlalæsi. Hún ræddi um
mikilvægi miðlalæsis sem færni 21. aldarinnar í upplýsingaóreiðu en upplýsingaóreiða getur
verið leið til að reyna að hafa áhrif og breyta hegðun fólks.
Kristín Björk Jóhannsdóttir var með orð til umhugsunar. Hún las fyrir okkur ljóðið „Ég er svona
stór“ úr ljóðabókinni Þorpið sem kom út 1946 eftir Jón úr Vör. Hann fæddist á Patreksfirði 21.
janúar 1917. Þetta ljóð er á gafli íþróttahússins á Patreksfirði. Jón sagði að bókasöfn væru hans
skóli en hann stofnaði lestrafélög og bókasöfn bæði á Patreksfirði og í Kópavogi. Þetta ljóð
vakti hjá henni hughrif og gleði.
Þriðja fundinum, sem samkvæmt skipulagi átti að halda 3. desember og var jólafundurinn, var
aflýst. Ástæða þess var sú að jólafundirnir okkar hafa verið sérstaklega hátíðlegir og taldi
stjórnin að fjarfundur myndi ekki endurspegla það andrúmsloft og stemmingu sem við viljum
hafa jólafundinum.
Fjórði fundur starfsársins var haldinn 20. janúar á Bókasafninu á Ísafirði. Það var mikil
tilhlökkun hjá félagskonum að geta loksins hist í eigin persónu eftir langan tíma og ekki
skemmdi það fyrir að flestum konum finnast bókafundir með skemmtilegri fundum. Á
fundinum sögðu konur frá hvað þær hefðu helst verið að lesa og kenndi þar ýmissa grasa eins
og von var. Fjölbreytnin var mikil og sköpuðust oft miklar og skemmtilegar umræður um
bækurnar. Umsagnir um bækur sem konur hafa lesið koma oft að góðum notum við val að
lesefni.
Fimmti fundur var haldinn 9. febrúar í Fræðslumiðstöð Vestfjarða. Á fundinum var
inntökuathöfn þar sem Jónína Hrönn Símonardóttir var loksins tekin formlega í Iota deild DKG
en það hafði dregist því félagskonum þótti ekki viðeigandi að hafa inntökuathöfnina í gegnum
Zoom.
Gestur fundarinns var Elsa Arnardóttir, forstöðumaður Textílmiðstöðvar Íslands og fyrrverandi
félagskona í Iota deild. Hún var á Zoom frá Blönduósi og kynnti fyrir okkur starfsemi og hlutverk
miðstöðvarinar. Textílmiðstöðin varð til við samþættingu á Textílsetri Íslands og
Þekkingarsetursins á Blönduósi í byrjun árs 2019 en tilgangur miðstöðvarinnar er m.a. að vera
alþjóðleg miðstöð öflugrar rannsóknar- og þróunarstarfssemi í textílframleiðslu, textíllistum
og handverki í textíl.
Aðalbjörg Sigurðardóttir var með orð til umhugsunar. Í tilefni þess að hún mun flytja til
höfuðborgarsvæðisins næsta sumar rifjaði hún upp breytingar á þeim árum sem eru liðin síðan
hún flutti til Vestfjarða fyrir um 40 árum. Henni voru sérstaklega hugleiknar þær miklu
breytingar sem orðið hafa í samgöngum og í skólastarfinu.
Sjötti fundur fór fram í Grunnskólanum í Súðavík þann 23. mars. Anna Lind Ragnarsdóttir
skólastjóri tók á móti okkur og sagði frá starfsemi og byggingarsögu skólans. Í skólahúsnæðinu
eru grunnskóli, leikskóli og tónlistarskóli. Í lok fundar var farið í skoðunarferð um skólann.
Bryndís Gunnarsdóttir kynnti doktorsverkefni sitt sem fjallar um félagsleg samskipti tveggja
ára barna í leikskóla. Hún fylgdi eftir börnum í leikskóla í níu mánuði og notaði m.a.
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myndbandsupptökur í frekari greiningarvinnu. Hún er að skrifa greinar sem verða birtar og
vinnur að því að klára ritgerðina.
Hildur Halldórsdóttir var með orð til umhugsunar. Hún talaði um borðspil, hvernig þau geta
skapað samverustundir og minningar fyrir fjölskylduna, en einnig hvernig þau geta verið
námstæki t.d. til að halda einbeitingu, læra að fylgja reglum, leysa vandamál og bæta
ímyndunaraflið.
Sjöundi og síðasti fundurinn var á skemmtilegum nótum og haldinn 19. apríl í Dokkunni brugghúsi á Ísafirði. Gunnhildur Gestsdóttir, ein af eigendum Dokkunnar, hefur fengist við
ýmislegt í gegnum árin og deildi reynslu sinni með okkur. Hún er meðal annars jógakennari og
leiddi okkur í gegnum nokkrar jógaæfingar í upphafi fundar. Síðan kynnti hún okkur
bruggferlið, sagði frá starfseminni og bauð upp á bjórsmakk.
Orð til umhugsunar voru í umsjón Steinunnar Guðmundsdóttir þar sem hún talaði um sköpun.
Í Iota deild eru 25 félagskonur. Á timabilinu voru haldnir 6 fundir af 7.
Barbara Gunnlaugsson,formaður.
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Kappadeild
2019-2021.
Starfsárið 2019-2020
Kappasystur voru 25 í lok starfsársins 2021 en urðu mest 26 fyrra árið þegar að fjölgað um
eina og Júlíana S. Hilmisdóttir gekk aftur til liðs við deildina. Síðara árið fækkað um eina þegar
Erla Guðjónsdóttir boðaði forföll. Heildarfjöldi er því 25 konur og rætt hefur verið um að minna
fyrri félagskonur á að endurnýja sína félagsaðild og í kjölfar þess að skoða hvort bjóða eigi
nýjum konum inn í deildina.
Fyrirkomulag funda í Kappadeild er með þeim hætti að stjórn deildarinnar býr til starfsáætlun
fyrir árið á haustin og leggur fyrir fyrsta deildarfund til umræðu og afgreiðslu. Konum í deildinni
er skipað í umsjónarhópa með einstaka fundum og í raun falin dagskráin. Um fjórar til fimm
konur skipuleggja hvern fund í samráði við formann. Þess er gætt að allar konur taki þátt.
Stjórnin hefur umsjón með fyrsta og síðasta fundi starfsársins og allt er vel og vendilega kynnt
á netinu og í tölvupóstum. Þetta skipulag hefur reynst vel og fundirnir verið fjölbreyttir,
fræðandi
og
skemmtilegir.
Fasti dagskrárliðurinn á öllum fundum deildarinnar er Orð til umhugsunar sem er af mörgum
talinn sérstaklega gefandi þar sem þær útleggingar sem þar koma fram eru fullar af
frásagnargleði og gefa innsýn inn í margskonar góða eiginleika eins og bjargráð, útsjónarsemi
og ómælda visku. Mörg góð heilræði voru gefin undir þessum lið í heimsfaraldri sem skók bæði
starfsárin. Undir liðnum Önnur mál var oft farið yfir hagnýt atriði en einnig gefið rými til að
hvetja konur áfram með ráðum og dáðum.
Fundarkonur sammælast um þema til að vinna eftir og var það bæði árin Lýðræði og miðlalæsi
en segja má að framkvæmdaráð hafi komið því málefni á dagskrá með því að benda á
fyrirlesara og nálganir. Fundarkonur voru sammála um mikilvægi lýðræðislegu tengingarinnar
við miðlalæsi og að efnið væri það víðfeðmt að það tæki langan tíma að gera því skil. Undirtitill
síðari ársins var ákveðinn Að skapa heim og hafa áhrif og var það horft til allra þeirra ólíku
heima sem við búum í, störfum í og erum sérfræðingar í. Í daglegu tali er oft talið um
sagnaheim, hljóðheim, tækniheim, heim fátæktar osfrv. Gott væri að gera sér grein fyrir úr
hvaða heimi væri talað m.a. til að lenda ekki í „bergmálshelli“ sem er þekkt fyrirbæri á
samfélagsmiðlum í dag og getur komið í veg fyrir frumkvæði og nýskapandi hugsun.
Boðað var til sjö funda en af þeim féllu tveir niður vegna óviðráðanlegra ástæðna. Fyrstu fundir
ársins eru þó ævinlega fundur í framkvæmdaráði DKG sem haldnir voru 14. september 2019
og 3. október 2020, síðara starfsárið. Árið einkenndist af ýmsum óvæntum uppákomum sem
komu í veg fyrir fundarsókn og gáfu í raun tóninn fyrir næsta starfsár í miðjum heimsfaraldri.
Fundarkonur þurftu að aflýsa jólafundi og síðan marsfundi þegar kófið skall á með öllum sínum
þunga. Aðrir fundir voru haldnir og mætingar teknar saman.
Fyrsti fundur vetrarins var haldinn 1. október í Kvennaskólanum í Reykjavík. Hulda Anna
Arnljótsdóttir flutti samantekt frá framkvæmdaráðsfundi DKG á Íslandi og Guðrún Edda
Bentsdóttir og Sigríður Johnsen sögðu í stuttu máli frá Alþjóðaráðstefnunni sem haldin hafði
verið í júlí og hlaut töluverða umfjöllun fjölmiðla. Um 230 konur sóttu ráðstefnuna. Þessu næst
var fundarkonum boðið í efnafræðistofu Kvennaskólans þar sem Elva Björt Pálsdóttir
kennari sagði frá áherslubreytingum í efnafræðikennslunni sem hún og stalla hennar hafa
unnið að í 15 ár. Fundarkonur gæddu sér síðan á dýrindis smurbrauði frá Jómfrúnni og að því
loknu kynnti formaður tillögu stjórnar að starfsáætlun 2019 - 2020. Áætlunin var samþykkt og
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þema vetrarins Miðlalæsi og lýðræði. Áslaug Ármannsdóttir flutti orð til umhugsunar og ræddi
þar um þriðja æviskeiðið.
Annar fundur var haldinn 6. nóvember 2019 kl. 18 í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ. Gestur
fundarins var Bryndís Jóna Jónsdóttir með erindið „Núvitund í dagsins önn“. Fundarkonur
snæddu saman nepalskan mat sem góður rómur var gerður að og kom það síðan í hlut
Dagnýjar Broddadóttur náms- og starfsráðgjafa í FG að flytja nokkur orð til umhugsunar. Hún
lagði út af eigin verkefnum í dagsins önn, bæði persónulegum sem og faglegum.
Jólafundurinn sem vera átti 10. des. í Mosfellsbæ féll niður vegna veðurs.
Fjórði fundur starfsársins, bókafundur, var haldinn í Fræðslusetri Starfsmenntar í Skipholti 16.
janúar. Fyrir fundinn höfðu Kappakonur fengið hvatningu frá undirbúningshópnum um að lesa
bókina „Kviku“ eftir Þóru Hjörleifsdóttur, kynna sér Svikaskáldin og nýjustu ljóðabók þeirra
„Nú sker ég netin mín“. Herdís Anna Friðfinnsdóttir flutti orð til umhugsunar. Hún ræddi þar
um mikilvægi þess að líta til jákvæðra þátta í lífinu. Hildur Elín Vignir og Gunnlaug
Hartmannsdóttir kynntu síðan bækur í seinni hluta bókafundar. Í ljós kom að þær höfðu báðar
valið að fjalla um bókina „Tilfinningabyltingin“ eftir Auði Jónsdóttur. Skemmtilegt var að hlusta
á þær fjalla um sömu bókina hvor á sinn hátt.
Fimmti fundur starfsársins var haldinn í húsnæði Mixtúru 26. febrúar en þar er um að ræða
margmiðlunarver skóla- og frísundasvið Reykjavíkurborgar þar sem kennarar og starfsfólk
skóla fá leiðsögn og þjálfun í tæknimenntun. Þorbjörg Þorsteinsdóttir og Bjarndís Fjóla
Jónsdóttir sérfræðingar í upplýsingatækni kynntu stafræna möguleika og buðu upp í leik. Soffía
Vagnsdóttir leiddi fjöldasöng og Anna Kristín Sigurðardóttir var með orð til umhugsunar um
niðurstöður PISA könnunarinnar.
Sjötta fundi sem vera átti 31. mars var aflýst vegna samkomubannsins í kjölfar þess að
heimsfaraldur var skollinn á.
Vorfundi/aðalfundi sem vera átti 14. maí var frestað vegna heimsfaraldurs en venja er að
leggja land undir fót og fara í styttri ferðir út fyrir bæinn. Að þessu sinni var síðasti fundur
vetrarins haldinn í Þvottalaugunum og grasagarðinum í Laugardal þann 4. júní 2020.
Fundarkonur kynntu sér sögu þvottalauganna og þær aðstæður sem konur fyrri tíma unnu við
og þá merkilegu menningu sem þarna varð til. Erfitt var að ímynda sér hvernig verið hefur að
standa í þvottum í miklum frosthörkum og draga þvottahlössin á áfangastað. Konurnar voru
allar sammála um að formæður okkar hefðu sýnt mikinn hetjuskap og þrautseigju.
Fundurinn var jafnframt aðalfundur með venjulegum aðalfundarstörfum þar sem Ingibjörg S.
Guðmundsdóttir hætti sem formaður og var margþakkað fyrir gott og gefandi starf. Ný stjórn
var kosin en uppstillingarnefnd hafði stillt upp valmöguleikum um nýja stjórn og formann sem
fundarkonur samþykktu með atkvæðagreiðslu.
Starfsárið 2020-2021
Haldnir voru átta fundir á þessu starfsári sem allir voru með fjarfundaformi fyrir utan þann
síðasta sem stefnt er að 27. maí 2021 í raunheimum. Samkomutakmarkanir komu aftur í veg
fyrir hefðbundna fundi. Ýmist var fundað á Teams eða Zoom og fundarkonur voru fljótar að
tileinka sér ný vinnubrögð, enda allir í samfélaginu staddir á sömu blaðsíðu og Kappadeildin er
svo rík að búa að fremstu sérfræðingum í mennta- og fjarnámsmálum. Þrátt fyrir að geta ekki
hist þá var árið skemmtilegt og gefandi þó það væri öðruvísi. Það var því lærdómsríkt og verður
líklega eftirminnilegt. Alltaf var kveikt á kertum og rósum stillt upp til hátíðarbrigða.
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Fjarfundirnir voru oftast haldnir fyrr en ella og voru stundum aðeins styttri. Hér lögðust allar
fundarkonur á það eitt að sýna sveigjanleika og láta allt ganga upp.
Fyrsti fundur vetrarins var haldinn 6. október á Teams þar sem ástandið í samfélaginu gaf ekki
færi á að konur hittust á hefðbundinn hátt. Ný stjórn skipulagði fundinn og Hulda Anna
Arnljótsdóttir, nýr formaður, bauð fundarkonur velkomnar og kynnti nýja stjórn. Þá var farið
yfir fréttir frá framkvæmdaráði, helstu skilaboð rædd og farið yfir vefmál og ýmis hagnýt atriði.
Annar liður voru umræður um nýja starfsáætlun og ákveðið var að vinna áfram með þemað
Lýðræði og miðlalæsi. Ragnheiður Axelsdóttir flutti orð til umhugsunar og ræddi um seiglu,
sem fundarkonum fannst vel við hæfi í miðjum faraldri. Hún tengdi seigluna listilega vel við
móður sína og hennar sögu. Í lok fundar færði formaður rafrænar rósir og slökkti á kertum
vináttu, trúmennsku og hjálpsemi í fyrsta sinn. 21 kona mætti á þennan fyrsta fund og ekki
komust allar inn sem vildu vegna örlítilla tækniörðugleika.
Annar fundur vetrarins var haldinn 11. nóvember og þar fengu fundarkonur fyrirlestur frá
Hrafnhildi Tómasdóttur, sviðstjóra ráðgjafar og vinnumiðlunar hjá Vinnumálastofnun.
Hrafnhildur ræddi þjónustu við atvinnuleitendur vegna sögulegs atvinnuleysis og mikilvægi
menntunar og virkni á þannig tímum til að sporna við neikvæðum afleiðingum atvinnumissis.
Linda Hrönn Helgadóttir var síðan með orð til umhugsunar og fjallaði um þolgæði og leiðir til
að hlaða sig orku. Hún tiltók sex mikilvæg atriði þar sem gleðin var í fyrirrúmi. Undir liðnum
Önnur mál var gerð örstutt könnun á netinu um heppilega tímasetningu fundanna.
Þriðji fundur vetrarins var jólafundur haldinn 10. desember. Anna Hugadóttir flutti
jólahugvekju byggða á eigin minningum sem barn á Akureyri og rifjaði upp hátíðarbraginn sem
lýsti upp öll jólin. Þar var jólatrés serían í aðalhlutverki því aldrei var vitað hvort kveiknaði á
henni. Þá var hlýtt á Hamrahlíðakórinn og Anna Kristín Sigurðardóttir var með orð til
umhugsunar og sagði frá þrautseigju og visku formóður sinnar þegar hún lagði af stað í leit að
nýjum heimkynnum. Undir liðnum önnur mál var farið yfir bjargráð í heimsfaraldri.
Fjórði fundur var bókafundur haldinn 18. janúar og þar kynntu nokkrar konur bækur sem þær
höfðu lesið. Hulda Anna kynnti bókina Aldrei nema kona, Herdís Anna kynnti bókina RaddirAnnir og efri ár, Soffía Vagnsdóttir kynnti bókina Eldarnir, ástin og aðrar hamfarir og að lokum
kynnti Sigrún Kristín Magnúsdóttir ljóðabókina 1900 og eitthvað. Anna Sigríður kynnti
bókameðmæli sem aðrar konur höfðu sett saman og fór stuttlega yfir sjö aðrar bækur.
Fimmti fundur vetrarins var haldinn 24. febrúar og þar fékk Kappadeildin Elfu Ýr Gylfadóttur,
framkvæmdastjóra fjölmiðlanefndar til að fjalla um þema vetrarins Falsmiðla og fjölmiðlalæsi.
Fjölmargar spurningar spunnust út frá efninu. Júlíana S. Hilmisdóttir var með orð til
umhugsunar og lagði út frá hugtakinu reynsla.
Sjötti fundur vetrarins var haldinn 25. mars og hafði verið undirbúinn sem staðfundur þar sem
heimsækja átti Listasafn Íslands og fá kynningu á sýningunni Halló geimur. Fundurinn var
fluttur yfir á netið þar sem breyttar samkomutakmarkanir tóku gildi. Þar flutti Erla
Gunnarsdóttir orð til umhugsunar og ræddi um draumastarfið sitt og hvernig það verður til.
Sjöundi fundurinn var haldinn 20. apríl og þar var fenginn fyrirlesari, Rúna Sif Stefánsdóttir,
til að ræða mikilvægi svefns, svefnvenja og svefnheilsu ungs fólks. Erindið þótti sérstaklega
brýnt þar sem líðan ungs fólks var ekki upp á það besta í heimsfaraldri. Gunnlaug
Hartmannsdóttir var með orð til umhugsunar og ræddi þakklæti. Undir liðnum önnur mál var
áætlun framkvæmdaráðs um þróun samtakanna næstu tíu ár kynnt.
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Áttundi og síðasti fundur starfsársins er fyrirhugaður 27. maí og mun stjórn skipuleggja hann.
Þrátt fyrir allt var starfsárið gjöfult og skemmtilegt og Kappakonur reynslunni ríkari og tilbúnar
til að halda áfram að miðla góðum verkum og hugmyndum. Mæting var góð á alla fundina, um
og yfir 20 konur, fyrir utan fundinn 25. mars sem átti að vera staðfundur og var breytt á síðustu
stundu.
Kappakonur halda ótrauðar áfram inn í nýtt starfsár, reynslunni ríkari og fullar þakklætis
hvernig mál hafa, þrátt fyrir allt, þróast.
Hulda Anna Arnljótsdóttir, formaður.
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Lambdadeild
2019-2021.
Starfsárið 2019-2020
Á aðalfundi sem haldinn var 3. júní kl. 18:00 í Veröld, húsi Vigdísar Finnbogadóttur voru
eftirtaldar konur kjörnar til stjórnarsetu:
Jódís Káradóttir, formaður
Sigurborg Kristjánsdóttir, ritari
Birna Sigurjónsdóttir og Ólafía Guðmundsdóttir, meðstjórnendur
Iðunn Antonsdóttir, gjaldkeri.
Gerður Magnúsdóttir gekk úr stjórninni og var henni þakkað með rós fyrir stjórnarstörfin.
Starfsárin 2019-2020 og 2020-2021 voru skráðar 17 virkar konur í Lambda-deild. Mæting á
fundi hefur verið frá 60-70%. Stefnt hefur verið að því að fjölga í deildinni og taka inn nýjar
konur en það hefur ekki enn verið gert vegna samkomutakmarkana í heimsfaraldri.
Deildarfundir voru sex starfsárið 2019-2020 þar með talinn aðalfundur sem frestað var þar til
í byrjun júní vegna Covid 19 og einungis hefur náðst að halda einn fund á starfsárinu 20202021 fresta hefur fundum vegna samkomutakmarkana. Tvisvar á tímabilinu var haldinn
sameiginlegur fundur með annarri deild DKG, vorið 2019 með Delta-deild og í nóvember 2019
með Alfa-deild. Fyrirhuguð var heimsókn til Deltadeildar í maí en henni hefur verið frestað þar
til tilmæli Almannavarna gera deildunum kleift að hittast.
Þema starfsársins 2019-2020 var samkvæmt ákvörðun stjórnar skóli án aðgreiningar eða skóli
fyrir alla en ekki var lagt upp með ákveðið þema starfsárið 2020-2021. Í Lambdadeild leggjum
við áherslu á að á hverjum fundi séu haldin fræðandi erindi sem vekja til umræðu og
umhugsunar og félagskonur hafa á orði að
fundirnir séu hluti af símenntun og starfsþróun
þeirra.
Fyrsti fundur ársins 2019 og fimmti fundur
starfsársins var haldinn miðvikudaginn 30. janúar
í Melaskóla sem opnaði arma sína á móti 11
köldum konum. Byrjað var á leiðsögn um skólann
þar sem sagan var rakin í stuttu máli, gengið um
friðaða bygginguna og skólastofur skoðaðar.
Steingerður flutti orð til umhugsunar og las upp
áhugaverðan texta um formóður sína, hinn fróðleiksfúsa kvenskörung, Sigurfljóð ljósmóður
sem hún hefur sótt innblástur til á námsferli sínum. Björg var síðan með greinargóða og
áhugavekjandi kynningu á leiðsagnarmatinu eins og kennarar í Melaskóla hafa verið að vinna
að því undanfarin misseri.
Sjötti fundur starfsársins 14. mars var sameiginlegur með konum úr Deltadeild. Alls voru 22
konur mættar, 12 úr Lambdadeild og 10 úr Deltadeild. Fundurinn hófst á heimsókn í
Capacent. Hlín Helga Guðlaugsdóttir tók á móti okkur með góðum veitingum og kynnti
ráðgjafastarf fyrirtækisins, sem byggir á hugmyndafræði, sem kennd er við Design Thinking.
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Þaðan var haldið í hús Menntavísindasviðs HÍ þar sem Kolbrún Þ. Pálsdóttir, forseti
Menntavísindasviðs tók á móti okkur. Kolbrún kynnti námið á Menntavísindasviði sem skiptist
nú í fjórar deildir en sviðið menntar kennara fyrir öll skólastig og auk kennara, þroskaþjálfa,
tómstunda- og félagsmálafræðinga, uppeldis- og menntunarfræðinga og íþrótta- og
heilsufræðinga. Sviðið hefur frá árinu 2007 einnig boðið upp á starfstengt tveggja ára
diplómanám fyrir ungt fólk með þroskahömlun og hefur námið skilað miklum árangri og
undirbúið nemendur fyrir ólík störf innan menntakerfisins. Að lokum söng hópurinn
saman Mér um hug og hjarta nú undir stjórn félagskonu úr Deltadeild. Birna sleit fundi sem
var bæði fróðlegur og ánægjulegur.
Vorfundur Lambda-deildar var haldinn í byrjun júní, og við heimsóttum Brunnastaðahverfi á
Vatnsleysuströnd. Við skoðuðum kirkjuna og spjallað var um skólann. Gerður sagði sögur af
sínu fólki sem bjó í hverfinu og frá skólagöngunni og Viktoríu kennara.
Fyrsti fundur haustsins 2019 var haldinn 25. september í húsnæði Námsflokka Reykjavíkur.
Dagskráin var í anda þemans fyrir veturinn: Skóli margbreytileikans/ skóli fyrir alla. María
Sigurjónsdóttir, þroskaþjálfi, MS í atferlisgreiningu og fagstjóri í Arnarskóla kom á fundinn og
fræddi okkur um þennan nýja skóla í Kópavogi sem nú þjónar 18 nemendum á
heilsársgrundvelli. Námið er alfarið einstaklingsmiðað og byggir á atferlisíhlutun.
Annar fundur vetrarins í Lambdadeild var
fimmtudagskvöldið 7. nóvember í Hofstaðaskóla.
Fundurinn var sameiginlegur með Alfadeild. Kristín
Jóhannesdóttir formaður Alfadeildar setti fund og
kveikti á kertum. Ingibjörg Ásgeirsdóttir úr
Lambdadeild flutti Orð til umhugsunar og sagði okkur
frá skólaheimsókn kennarahóps úr Grandaskóla til
skóla í Riga í Lettlandi. Dr. Hjördísi Þorgeirsdóttir var
gestur fundarins og flutti fræðsluerindi kvöldsins. Hún
fjallaði um starfendarannsóknir og sagði okkur frá því
hvernig þær hafa stuðlað að starfsþróun kennara og skólaþróun í Menntaskólanum við Sund.
Jólafundur Lambdadeildar var haldinn 9. desember 2019 á heimili Birnu Sigurjónsdóttur
formanns. Sæunn Kjartansdóttir, sálgreinir og rithöfundur kom á fundinn og las úr bók sinni
Óstýriláta mamma mín - og ég. Henni var færð rós sem þakkir fyrir lesturinn og umræðuna
sem skapaðist. Í lok fundar færði Iðunn Birnu rós fyrir móttökurnar.
Lambdafundur 29. janúar 2020 var haldinn í fundarsal Reykjavíkurakademíunnar í
Þórunnartúni. Sigurborg flutti orð til umhugsunar og talaði um hvernig höldum við góðum
hlutum gangandi? Þessi umræða var komin til vegna þess að leikskólinn hennar, Bæjarból fékk
úrvalseinkunn í ytra mati Menntamálastofnunar. Í framhaldi var rætt um framtíð leikskólans,
tengslamyndun, langan vistunartíma, erfiðleika foreldra og fleira. Gestur fundarins var Hulda
Karen Daníelsdóttir. Hún hefur starfað með ÍSAT nemendum undanfarin 20 ár. Hún fór yfir
þróun mála á þeim tíma og við ræddum fram og til baka um málaflokkinn. Mikilvægasta vinnan
fram undan er að að vinna að nýrri ÍSAT-námskrá. Umræðurnar voru fjörugar og fóru um víðan
völl enda margir sem hafa þurft á stuðningnum að halda eða eru að vinna með börn sem falla
í þennan hóp.
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Fundur 9. mars 2020 var haldinn heima hjá Sigurborgu. Jóhanna sagði frá verkefni sem hún
hefur unnið að í Kópavogsskóla þar sem markmiðið er að gefa nemendum með frávik í hegðun
og námi aukið vald til að móta, með aðstoð kennara, sína eigin námskrá.
Vorfundur átti að vera 21. maí sameiginlegur með Deltadeild en þeim fundi var frestað til
haustsins og bíður enn betri aðstæðna í heimsfaraldri.
Lambda-deild hélt aðalfund í Veröld, Húsi Vigdísar Finnbogadóttur 3. júní. Tekið var á móti
hópnum og við fengum kynningu á starfseminni og húsinu. Að því loknu var fundur settur.
Birna flutti skýrslu stjórnar og Jódís reikningana í fjarveru Iðunnar gjaldkera. Tillaga að nýrri
stjórn var samþykkt með lófataki.
Starfsárið 2020-2021
Mánudaginn 22. febrúar kl. 17 var haldinn fundur heima hjá Sigurborgu. Birna sagði okkur frá
U3A - Háskóla þriðja æviskeiðsins. Ólöf var með orð til umhugsunar þar sem fjallað var um gild
endur-/símenntunar persónulega og faglega. Þegar formlegum fundi hafði verið slitið héldu
skemmtilegar umræður áfram.
Fresta varð fundi sem halda átti miðvikudaginn 24. mars kl. 17 í listasafni Einars Jónssonar af
óviðráðalegum aðstæðum í heimsfaraldri. AlmaDís ætlar að fræða og leiða okkur um safn
Einars Jónssonar og mun vonandi geta gert það á haustdögum.
Einnig varð að fresta fundi til haustsins sem halda átti þriðjudaginn 20. apríl kl. 17 í
Námsflokkum Reykjavíkur vegna hópsmita Covid-19 á höfuðborgarsvæðinu. Ólöf
Sigurðardóttir fv. skólastjóri Flataskóla ætlar að segja okkur frá ferð þeirra mæðgna til S-Afríku
þar sem þær fóru með tölvur og spjaldtölvur frá Íslandi og kenndu börnum á þær.
Áætlað er að halda næsta fund mánudaginn 10. maí í Urriðaholtsskóla við Vinastræti í
Garðabæ. Þorgerður Anna Arnardóttir skólastjóri Urriðaholtsskóla ætlar að sýna skólann og
segja frá skólastarfinu. Í framhaldi af heimsókninni munu þær sem vilja borða saman á
veitingahúsinu Sjálandi í Garðabæ.
Vonast er til að geta haft öfluga dagskrá á haustdögum 2021 en dagskráin mun verða skipulögð
á stjórnarfundi í lok sumars/byrjun hausts þegar auðveldara verður að sjá fyrir um aðstæður í
heimsfaraldri.
Jódís Káradóttir, formaður.
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Mýdeild
2019-2021.
Starfsárið 2019-2020
Á fyrsta stjórnarfundi Mýdeildar var þema vetrarins ákveðið og á þessum starfsvetri beinum
við sjónum að Betra samfélagi- Hvernig getum við stuðlað að betra samfélagi og bættri
menntun. Þær breytingar urðu í stjórn deildarinnar á haustdögum að María Aðalsteinsdóttir
gjaldkeri deildarinnar hætti og tók Ólöf Inga Andrésdóttir við sem gjaldkeri.
Á haustdögum voru haldnir 4 fróðlegir og skemmtilegir fundir auk þess sem Beta-og Mýdeild
stóðu fyrir samræðuþingi á Alþjóðadegi kennara 5. október á Strikinu á Akureyri sem bar
yfirskriftina Hvenær mætast draumar kennarans og nemandans.
Hefðbundið starf hófst með haustfundi sem haldinn var í Lundarskóla 10. september 2019.
Formaður deildarinnar Katrín Fjóla Guðmundsdóttir sagði í stuttu máli frá upplifun sinni á
alþjóða ráðstefnu DKG í Reykjavík í sumar sem hún sagði að hefði bæði verið fræðandi og
gefandi og hvatti hún konur til að íhuga að fara til Finnlands á næstu alþjóðlegu ráðstefnu DKG
sem verður árið 2021.
Sigurður Ingi Friðleifsson, framkvæmdastjóri hjá
Orkusetri flutti síðan afar fróðlegt erinidi sem
bar yfirskriftina Orka og loftslagsbreytingar.
Hann sagði að loftslagsmál og orkumál væru
stóru málin í dag. Góðar og gagnlegar umræður
spunnust um erindið.
Ingibjörg Magnúsdóttir fór með orð til
umhugsunar. Hún sagði frá skólagöngu
ættleiddra barna. Hún skrifaði meistararitgerð
um málefnið. Rannsóknir sýna að ættleidd börn
eru sérstaklega viðkvæm vegna viðskilnaðar við blóðforeldra og eiga oft í erfiðleikum þegar
kemur að breytingum t.d. þegar þau færast milli skólastiga.
Annar fundur deildarinnar var haldinn í
húsnæði Tónlistarskóla
Eyjafjarðar
að
Hrafnagili, miðvikudaginn 9. október. Þar flutti
Ásdís Arnardóttir fyrirlestur um Suzuki
aðferðina í tónlistarkennslu. Ásdís sagði að
Suzuki
aðferðin
væri
einnig
kölluð
Móðurmálsaðferðin. Hún sagði frá Shinichi
Suzuki sem fæddist árið 1898 Suzuki var
tilnefndur til friðarverðlauna Nóbels árið 1993.
Ásdís sagði frá Suzuki-kennara náminu. Ásdís
kynnir Lidiu Kolosowsky píanista til liðs við sig
og saman leika þær eftir óskum fundarkvenna. Spurningar bárust jafnóðum úr sal á milli laga
og konur mjög áhugasamar.
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Sigrún Helga fór með Orð til umhugsunar, sem hún sagði að fjölluðu um Vellíðan. Hún nefndi
mikilvæga þætti eins og félagsleg tengsl, þátttöku í nærandi verkefnum, við ættum að einblína
á styrkleikana okkar, eitthvað sem við höfum gaman of og eitthvað sem gefur okkur orku og
kraft.
Þriðji fundur Mý-deildar, haldinn 7. nóv 2019 að Glerárgata 26. Ingileif Ástvaldsdóttir flutti
erindið um Skólastjóraskipti Ísland-Kanada, Exchanging minds, á vegum kanadíska
kennarafélagsins og skólastjórafélags Íslands. Ingileif sýndi margar myndir frá heimsókninni til
Kanada og voru konur mjög áhugasamur og spurðu jafnóðum útí kennslutengd atriði.

Sesselja Sigurðardóttir fór svo með Orð til umhugsunar. Þau fjölluðu um hennar hjartans mál
Zonta klúbbinn sem hún sagði næra bæði hjarta og heila. Zonta-konur styrkja konur um allan
heim.
Spurt var um hvernig Samræðuþingið þann 5. október hefði gengið. Magnea Helgasdóttir
svaraði að það hafði verið notaleg stemmning og létt yfir fólki. Fín dagskrá, styrkjandi fyrir
kennara. Áhersla var lögð á að kennarar ættu að vera stoltir af því að vera kennarar.
Sameiginlegur jólafundur Beta-, Mý- og Nýdeildar haldinn á Hótel Kjarnalundi á Akureyri
fimmtudaginn 28. nóvember
Dagskrá: Setning fundar: Sigríður Magnúsdóttir, Betadeild, setti fundinn og bauð konur
velkomnar og kveikti á kertum. Samsöngur: Sungin voru tvö jólalög. Orð til umhugsunar –
Kristín G Snæland Nýdeild flutti orð til umhugsunar og talaði um álag og stress í desember og
skilaboð hennar til okkar voru þau að læra að njóta augnabliksins og vera ekki að stressa okkur
yfir öllu.
Brynhildur Þórarinsdóttir rithöfundur flutti erindi. Hún hefur skrifað 17 bækur, aðallega
barnabækur og fjallaði um mikilvægi bókmennta fyrir börn og hve mikilvægt er að skrifa fyrir
börn og halda bókum að börnum. Hún talaði um orðaforða, málfar og barnamenningu Katrín
Fjóla Guðmundsdóttir Mýdeild flutti Jólaminningu –: Fyrst flutti Katrín ljóð fyrir okkur en síðan
sagði hún á skemmtilega hátt frá upplifun sinni af jólum á framandi slóðum, uppi í sveit á Nýja
Sjálandi sem er mjög ólíkt þeim hefðum sem við eigum að venjast. Jólin eru frekar lágstemd
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og standa aðeins yfir í tvo daga. Samsöngur: Sungið eitt jólalag og pyngja Betadeildar látin
ganga.
Vor 2020
Einungis var haldinn einn fundur eftir áramót hjá Mýdeild í Síðuskóla 3. febrúar 2020 sem að
venju var bæði skemmtilegur og fræðandi. Erna Rós Ingvarsdóttir flutti orð til umhugsunar,
hún lagði út frá ljóðinu „Orðin mín“ eftir Sigurð Guðmundsson en textinn fjallar um hvernig
við eigum að koma fram hvort við annað. Líf okkar snýst um samskipti, sagði Erna Rós og talaði
um jákvæða sjálfsrækt og hvernig orð hafa ábyrgð.
Síðan tók Sigrún Sveingjörnsdóttir við keflinu og sagði okkur frá bókinni ,,Systa” sem hún
skrifaði ásamt Vigdísi Grímsdóttur og kom út á seinasta ári. Sigrún spjallaði um tilurð
bókarinnar og ræddi einnig um starfslok sín í HA. Bókin Systa er að mestu bernskuminnngar
Sigrúnar og hún endar þegar Sigrún er 16 ára árið 1962. Innileg og skemmtileg frásögn hjá
Sigrúnu.
Nokkar konur hittust svo í bókaspjalli á Bláu könnunni í lok febrúar eftir að hafa lesið bókina
Systu og urðu þar góðar og gefandi umræður.
Ekki varð úr að fleiri fundir yrðu haldnir vegna Covid19 og var aðalfundi frestað til haustsins.
Stjórnin hittist í febrúar og þar kom fram einlægur vilji til að á aðalfundi mundu hér eftir tvær
konur ganga úr stjórn og tvær nýjar koma inn í staðinn. Óskað var eftir tilnefningum og
framboðum með rafrænum hætti og tvær nýjar konur buðu sig fram til stjórnarstarfa. Stjórnin
stefnir að því að hittast í ágúst og undirbúa aðalfund og stjórnarskipti.
Stjórnarfundur Mýdeildar, haldinn 25. ágúst 2020 í Tónlistarskólanum á Akureyri.
Ragnheiður og Þuríður munu hætta í stjórn, Katrín Fjóla, Petrea og Ólöf Inga halda áfram.
Kristín Irene og Sigrún Helga eru nýjar konur í stjórn.
Ný stjórn skipti með sér verkum:
Katrín Fjóla, formaður
Kristín Irene varaformaður
Sigrún Helga meðstjórnandi
Petrea ritari
Ólöf Inga gjaldkeri
Ólöf Inga ræddi um nýjar reglur gjaldkera félagsins um að skrá greiðslur með ID númeri.
Margar konur hafa ekki varðveitt ID númerið og af því hafa skapast vandræði.
Rætt var um hvernig halda mætti starfinu áfram í skugga Covid. Rætt var um að hægt væri að
halda Zoom fund þar sem konur frá sama vinnustað væru saman í hópi og hægt að spjalla
saman þannig.
Dagsetningar fyrir fundi vetrarins voru ákveðnar og var ákveðið að fyrsti fundurinn yrði haldinn
29. september og yrði jafnframt aðalfundur með stjórnarskiptum.
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Ákveðin var yfirskriftin: Hvernig getum við haldið starfinu áfram í skugga Covid?
Fundaplan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

fundur þriðjud.29. september, Guðný, Jenný, Valgerður
fundur miðvikudag 28. október, Björg S, Dagný, Magnea og Sigrún Birna
fundur fimmtudag jólafundur , stjórn
Fundur fimmtudag 28. jan Ingibjörg, Bryndís, Elísabet og Erna Rós
fundur, þriðjudag 9. mars Ragnheiður, Ásdís og Sesselja
fundur, 6. maí Anna Ingileif, Þuríður og Jónína

Að lokum var rætt um að fá fleiri konur í deildina. Veltu konur fyrir sér úr hvaða geirum vantaði
konur. Allar sammála um að vantaði fleiri tónlistarkonur, leikskólakennara og þroskaþjálfa sem
dæmi. Ákveðið var að setja ekki nýjar konur inn í vetur, þar sem mikil óvissa væri útaf Covid.
Starfsárið 2020-2021
Þetta haust er búið að vera með öðru sniði en áður og starf Mý deildarinnar hefur raskast
töluvert vegna Covid 19. Starfið hófst með stjórnarfundi í lok ágúst þar sem drög voru lögð að
starfi vetrarins og jafnframt var skipulagður aðalfundur sem hafði frestast frá því í vor.
1. fundur vetrarins 2020-2021, sem jafnframt er aðalfundur, var haldinn í Bjórböðunum,
Árskógsströnd 29. september.
Katrín Fjóla Guðmundsdóttir formaður bauð konur velkomnar.
Jenný Gunnbjörsdóttir fór með orð til umhugsunar. Hún valdi fallegar lesningar sem þóttu hitta
í mark í dag, þó greinarnar væru margra ára gamlar.
Eftir matinn voru hefðbundin Aðalfundarsstörf
Katrín Fjóla las upp skýrslu stjórnar fyrir árin 2018-2020 og höfðu konur á orði að þær væru
stoltar af starfinu. Skýrlan var síðan samþykkt einróma. Ný stjórn var samþykkt en hana skipa:
Katrín Fjóla formaður, Kristín Irene varaformaður, Sigrún Helga meðstjórnandi, Petrea ritari,
Ólöf Inga gjaldkeri. Ólöf Inga fór yfir ársreikninga sem voru samþykkir samhljóða.

Þá var rætt um vetrarstarfið og voru konur sammála um huga þurfi vel að sóttvörnum, nýta
jafnvel fjarfundi með fyrirlesurum eða vera með fundi með skjáfyrirlestri.
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Ekki urðu fleiri fundir þetta haustið þar til kom að sameiginlegum jólafundi með Beta- og Ný deild á Zoom fjarfundi, sem var haldinn fimmtudaginn 26. nóvember. Fundurinn tókst með
miklum ágætum. Mjög góð mæting var á fundinn.
Katrín Fjóla Guðmundsdóttir formaður Mý deildar setti fundinn og bauð konur velkomnar og
kveiki á kertum.
Ragnheiður Sigurðardóttur úr Betadeild fór með Orð til umhugsunar. Þá spiluðu konur Bingó
sem fór þannig fram að allar konur voru með spilastokk við hendina þar sem þær drógu fimm
spil úr. Katrín Fjóla dró svo úr sínum stökk og las upp spilin sem hún dró, þar til einhver var
komin með BINGÓ. Spilaðar voru þrjár umferðir. Þá tók gestur kvöldsins Óskar Þór Halldórsson
við og sagði frá bók sinni Á Ytri á sem er saga Mundínu Þorláksdóttur og Finns Björnssonar á
Ytri-Á á Kleifum í Ólafsfirði sem eignuðust saman tuttugu börn á árunum 1917 til 1945. Sextán
barnanna komust til fullorðinsára. Í bókinni er saga þessarar stóru fjölskyldu á Ytri-Á sögð á
áhrifamikinn hátt og dregnar upp myndir af lífi hennar í gleði og sorg. Haft var eftir Mundínu í
eftirminnilegu útvarpsviðtali að hún hefði nú ekki haft gaman af börnum. Frásögn Óskars var
skemmtileg og las hann valda kafla úr verkinu. Að loknum upplestri leyfði hann spurningar.
Lára Gunndís Magnúsdóttir úr Ný flutti að lokum hugvekju og sleit fundi.
Frá áramótum hefur einungis verið haldinn einn fundur þriðjudaginn 9. mars 2021 í Eyjafirði
sem bar yfirskriftina Næring fyrir líkama og sál og voru 18 konur mættar.
Kvöldið hófst kl 18.45 að Vökulandi í Eyjafirði. Þar tók Sólveig Bennýjar og Haraldsdóttir á móti
Mý-systrum. Kyrrðarhofið Vökulandi er í mongólsku yurti/tjaldi Vökuland guesthouse &
wellness er annars vegar Kyrrðarhofið hins vegar gisting á neðri hæð íbúðarhússins. Í
mongólska hofinu er hægt að bóka slökunarviðburði,
jógaflæði og einstaklingsmeðferðir. Að kynningu lokinni
fengu konur að upplifa Yoga nitra slökun hjá henni
Sólveigu. Þessi slökun var ákaflega vel þegin og náðu
konur að losa sig við uppsafnaða streitu, þessara
fordómalausu tíma. Eftir slökunina var haldið á Lambinn
í Eyjafjarðarsveit þar sem “nokkuð” hefðbundin fundur
var
haldinn
og
kvöldverður
snæddur.
Katrín Fjóla formaður bauð konur velkomnar setti
langþráðan fund og gaf Ingileif orðið. Ingileif sagði frá
næsta Landsambandsþingi Delta, Kappa, Gamma á
Íslandi sem verður 7.- 8. maí 2021 í Reykjanesbæ.
Yfirskrift þingsins er “Fjölbreytni og sveigjanleiki í
menntun til framtíðar”. Ingileif sagði frá fyrirlestrum og
fyrirkomulagi þingsins. Konur voru hvattar til þess að
fjölmenna á þingið.
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Sesselja fór með Orð til umhugsunar og kallaði
þau: “ Ýmis orð” Hún sagði margt fljúga gegnum
hugann þessa dagana. Velti fyrir sér þroska,
hvernig við þroskumst sem einstaklingar.
Hún velti fyrir sér muninum á nægjusemi og
naumhyggju. Það væri alls ekki það sama. Talaði
um æsku sína á Borgarfirði Eystri þar sem hún
ólst upp við mikla nægjusemi, sem var ekki
valkvæð. Hún sagði að sér fyndist það
forréttindi að hafa alist þannig upp. Sagði að
unga kynslóðin í dag segðist EIGA RÉTT Á hinu
og þessu. Væri full af réttindum en þekkti ekki
skyldurnar. Hún velti fyrir sér hvort Ísland væri
barnvænt samfélag. Hún endaði lesturinn á að lesa eigið ljóð sem hún kallaði “Páskaljóð”
Sesselju var þakkað fyrir þessu góðu orð, fékk góðar undirtektir og umræður sköpuðust um
málefnið.
Ásdís Arnardóttir sem er bæjarlistamaður Akureyrar, tók svo fram sellóið sit tog lék Sarabande
eftir J.S: Bach, Vegbúann eftir KK og að lokum The Mission eftir Moricone. Sellóleiknum var vel
tekið og nutu konur þess að fá svo góðan tónlistarflutning.
Komið var að dagskrárlokum og þakkaði Katrín Fjóla fyrir kvöldið og sleit fundinn.
Á dagskrá er að halda vorfund í maí. Dagskrá fyrir hann liggur ekki fyrir.
Katrín Fjóla Guðmundsdóttir, formaður.
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Nýdeild
2019-2021.
Starfsárið 2019-2020
Veturinn 2019-2020 hófst með stjórnarfundi á Blönduósi 27. ágúst. Þar voru lagðar
línurnar fyrir fundi vetrarins og ákveðið að þemað næstu tvö ár væri að kynnast merkum
konum í heimabyggð. Þær mættu vera lífs eða liðnar en hugmyndin sú að þær hafi verið
frumkvöðlar í menntun, listum o.fl. Beint verði sjónum að konum sem hafa staðið utan
sviðsljósins. Fyrsti fundurinn var síðan haldinn í Golfskálanum á Sauðárkróki 18. september.
Þar var þemað kynnt og farið yfir vetrarstarfið. Konur nutu þess að hittast aftur eftir sumarið
og skröfuðu yfir súpu og brauði frá KK Restaurant.
Mánudaginn 14. október var fundur í safnaðarheimilinu á Hvammstanga þar sem tvær
konur voru teknar inn í félagið. Þær heita Ellen Mörk Björnsdóttir og Eydís Bára Jóhannsdóttir.
Kynntar voru konurnar Þóra og Fjóla Eggertsdætur sem fóru ungar í nám en það þótti sérstakt
á þeirra tíma. Þóra var frumkvöðull í farkennslu í Húnaþingi vestra en Fjóla stóð fyrir mikilli
gróðurhúsaræktun sem var fátíð.
Fimmtudaginn 28. nóvember héldum við á sameiginlegan jólafund, Beta-, Mý-, og Nýdeilda, sem haldinn var á Hótel Kjarnalundi í Kjarnaskógi. Kristín G. Snæland fór með orð til
umhugsunar og Brynhildur Þórarinsdóttir var með erindi. Þar á eftir sagði Katrín Fjóla
Guðmundsdóttir okkur frá jólaminningu. Þetta var virkilega notaleg kvöldstund og gaman að
hitta systur okkar á Akureyri.
Bókafundur var haldinn á Blönduósi í janúar 2020. Hann var fámennur en þær sem mættu
nutu kvöldsins.
Ný deild hefur haft fundafrí í desember, janúar og febrúar þar sem veður geta verið
leiðinleg á þessum árstíma og margar þurfa að keyra langa leið á fundi. Næsti fundur átti að
vera 25. febrúar á Blönduósi en honum var aflýst vegna veðurs. Ákvörðun var tekin um að
næsti fundur yrði í mars. 5. mars hittust konurnar á Króknum til að skipuleggja fundina sem
þær áttu að hafa þennan vetur en 14. mars var tekin ákvörðun um að aflýsa fundum fram í
maí vegna samkomutakmarkana sem þá höfðu tekið gildi. Þann 18. maí var
aðalfundur/vorfundur haldinn rafrænt á Zoom þó búið hafi verið að slaka aðeins á
samkomutakmörkunum. Margir voru ennþá órólegir að umgangast fólk úr öðrum sýslum svo
það þótti öruggast að gera þetta svona í þetta skiptið. Á fundinum var skipt um fólk í stjórn.
Kristín G. Snæland tók við af Jenný Þórkötlu Magnúsdóttur sem formaður og nýjar í stjórn voru
Lára Gunndís Magnúsdóttir og Jóhanna Sveindís Traustadóttir. Rætt var um reikninga, næsta
starfsár og minnt á vorþing sem hafði verið frestað fram í september.
Starfsárið 2020-2021
Haustið 2020 var fremur tíðindalítið hjá Nu deild enda var fólk ekki beinlínis hvatt til
samkomuhalds. Ný stjórn hittist í september. Þar var ákveðið að hefja vetrarstarfið á þeim
fundum sem búið var að skipuleggja áður en Covid skellti öllu í lás í mars og tókst ekki að halda
áður en sumarið kom. Þegar að fyrsta fundi kom hafði hins vegar ástandið í veirumálum þróast
á verri veg. Ráðgert hafði verið að hittast í þröngu húsnæði á Blönduósi þar sem ekki var
möguleiki á að halda tveggja metra fjarlægð. Því var ákveðið að bíða með þann fund þar til
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ástandið lagaðist. Þá var farið í að flýta þeim fundi sem átti að vera næst á eftir en þar var hægt
að halda fjarlægðarmörk. Áður en tókst að halda hann voru frekari takmarkanir komnar í gang
svo stjórnin taldi best að fresta fundum um sinn. Konur í Ný deild búa á stóru og dreifðu svæði
svo það þótti ekki henta að hittast óformlega eins og í göngutúrum eða einhverju slíku en það
hefði vissulega verið skemmtilegt. Beta og Mý deild buðu Ný deild að taka þátt í undirbúningi
og skipulagi sameiginlegs jólafundar og var tekin ákvörðun um að hafa hann rafrænan þegar
ljóst varð að ekki yrði slakað á samkomutakmörkunum. Þær konur sem mættu skemmtu sér
vel og áttu notalega kvöldstund saman. Farið var í rafrænt bingó og rithöfundur kynnti bók
sína. Fyrsti fundur eftir áramót var rafrænt bókaspjall sem haldið var á Teams fimmtudaginn
7. janúar. Þar hittust konur og áttu skemmtilegt spjall um bækur sem þær höfðu lesið um jólin.
Sumar höfðu lesið meira en aðrar og gátu kynnt fyrir okkur hinum margar bækur og líklega
höfum við allar fengið hugmynd að nýrri bók til að lesa.
Fimmtudaginn 18. mars var haldinn fundur í Kvennaskólanum á Blönduósi en þar tók á
móti okkur Þórhalla Guðbjartsdóttir, skólastjóri Blönduskóla og fór yfir sögu skólans. Hún fór
einnig með okkur í skoðunarferð um skólann og var það bæði fróðlegt og skemmtilegt.
Þórhalla tók líka að sér að vera með orð til umhugsunar. Næsti fundur átti að vera 14. apríl í
Stóragerði hjá Sólveigu Jónasardóttur en það þurfti að aflýsa honum vegna slæmrar mætingar
sem m.a. mátti rekja til uppgangs faraldursins á ný. Í maí verður haldinn aðalfundur/vorfundur
og ef ekki tekst að halda hann í Stóragerði verður hann rafrænn. Við í Ný deild stefnum
ótrauðar áfram og hlökkum til að geta haldið fleiri fundi og eytt meiri tíma saman á meðan við
eflum deildina okkar og fræðumst í leiðinni.
Kristín G. Snæland, formaður.
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Samskipta- og útgáfunefnd
Nefndina skipa:
Hildur Skarphéðinsdóttir formaður, Gammadeild
Edda Pérursdóttir, Gammadeild
Svana Friðriksdóttir, Gammadeild
Nefndin hefur haldið fundi nær eingöngu rafrænt á þessu tímabili og hefur það gefist vel. Nýja
nefndin náði ekki að koma haustbréfi 2019 út fyrr en í janúar 2020. Eftir það var útgáfan á
tilsettum tíma: vorfréttabréf í júní 2020, haustfréttabréf í desember 2020 og von er á
vorfréttabréfi nú í júní 2021.
Efnisöflun hefur gengið nokkuð vel, tölvupóstur sendur til allra formanna og þeir beðnir um
að senda pistla um starf deildarinnar. Heimtur hafa verið misjafnar, en okkur til mikillar ánægju
þá sendu allir inn greinargerð fyrir sína deild í vorfréttabréfið 2020.
Við breyttum ekki miklu frá því sem verið hafði varðandi uppsetningu og/eða innhald
fréttabréfsins. Þegar við sáum hvað pistlar deilda voru mislangir þá ákváðum við að jafna þar
um og samræma orðafjölda og fjölda mynda. Þetta fyrirkomulag hefur gefist vel og gerir vinnu
nefndarinnar auðveldari hvað varðar uppsetningu og einnig til að gæta jafnræðis milli deilda.
Nefndinni hefur gengið vel að vinna saman og erum við sáttar með afraksturinn. Erum reyndar
í óvissu með hve fréttabréfin eru mikið lesin meðal félagsmanna þar sem mjög lítil viðbrögð
berast til nefndarinnar um innihald eða útlit.
Það væri áhugavert að gera könnun meðal DKG og spyrjast fyrir um fréttablaðið og almennt
um notkun á heimasíðu samtakanna og deildanna?
F.h. samskipta- og útgáfunefndar:
Hildur Skarphéðinsdóttir, formaður

Félaga- og útbreiðslunefnd
Nefndina skipa:
Eydís Katla Guðmundsdóttir formaður, Epsilondeild
Helga Magnea Steinsson, Zetadeild
Svana Friðriksdóttir, Gammadeild
Á þessu starfsári hafði nefndin umsjón með uppfærslu handbókar í samvinnu við laganefnd og
landssambandsstjórn. Nefndin uppfærði einnig félagatal landssambandsins og tók sú vinna
dágóðan tíma. Einnig vann nefndin að undirbúningi, í samvinnu við stjórn landssambandsins,
að stofnun nýrrar deildar á Suðausturlandi. Sú vinna hófst ekki fyrr en á síðara starfsárinu og
setti Covid að einhverju leyti strik í reikninginn með það hvað sú vinna hefur dregist á langinn.
Eftir áramótin var unnið að því að safna saman netföngum þeirra kvenna sem starfa við
kennslu eða sinna fræðslumálum á svæðinu og senda þeim upplýsingar um starfsemi DKG. Í
framhaldinu var auglýstur kynningarfundur 22. mars en mæting var frekar dræm. Þá ákvað
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nefndin að hringja út til þeirra kvenna sem höfðu áður fengið boð á fundinn og innt eftir áhuga
þeirra á að starfa í samtökunum. Þegar þessi skýrsla er skrifuð er þeirri vinnu enn ekki lokið.
En það er von okkar að með haustinu á nýju starfsári 2021 – 2022 verði stofnuð ný deild á Höfn
í Hornafirði.
F.h. félaga- og útbreiðslunefndar:
Eydís Katla Guðmundsdóttir, formaður

Laganefnd
Nefndina skipa:
Sigrún Klara Hannesdóttir, formaður
Jóna Benediktsdóttir
Sigrún Jóhannesdóttir. Auk þess störfuðu með nefndinni
Auður Torfadóttir, lögsögumaður
Eygló Björnsdóttir, vefstjóri
Eftir síðasta alþjóðaþing 2018 þar sem margar tillögur komu fram varðandi breytingar á lögum
samtakanna þótti rétt að skoða íslensku lögin með það fyrir augum að kanna hvort ástæða
væri til breytinga. Það var gert og ýmsu breytt varðandi málnotkun, t.d. að sem víðast væru
embætti kvenkennd, en efnislega voru breytingar fáar.
Þau atriði sem sérstaklega er ástæða til að vekja athygli á eftirfarandi:
1
Nýr flokkur félagskvenna: Heimilt er að taka inn í samtökin konur sem eru í
menntatengdu námi [collegiate members]. Þær geta fengið aukaaðild á meðan þær
eru í námi en verða fullgildir félagar þegar prófi er lokið.
2
Breytingar á dagsetningum: Árgjald verður framvegis innheimt fyrir 30 júní í
stað 31 október.
3
Námsstyrkjasjóður. Einn dollari sem innheimtur er til námsstyrkjasjóðs verður
framvegis eftir í viðkomandi landi. Ekkert fer til alþjóðasamtakanna.
4.
Konur geti sótt um aðild að samtökunum. Þessi tillaga verður trúlega samþykkt
þótt það hafi ekki tekist núna enda mikill stuðningur við hana.
Laganefnd var beðin um skoðun á tillögu að nýrri þýðingu á Sýn samtakanna (vision). Nýja
þýðingin er: Forystukonur í fræðslustörfum til áhrifa á menntun um allan heim.
Voru nefndarkonur hlynntar þessari nýju þýðingu og finnst hún falla betur að íslensku máli.
Laganefnd var einnig beðin um skoðun á þremur álitamálum:
1. Áætlun um þróun samtakanna til næstu 10 ára.
Spurt var:
1. Hvort nokkuð í þeim sé andstætt lögum félagsins.
2. Hvernig sé eðlilegt að standa að samþykkt langtímaáætlunar, þ.e. þarf að leggja þetta fyrir
landssambandsþing eða er nóg að framkvæmdaráð samþykki áætlunina.
Svar:
1. Í lögum DKG er ekkert fjallað um langtímaáætlun og þess vegna getur slík langtímaáætlun
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ekki verið andstæð lögum félagsins að okkar mati.
2. Í 7. grein laga, B.1 um hlutverk framkvæmdaráðs segir orðrétt [Framkvæmdaráð] “gerir
tillögur um verkefni og framkvæmd þeirra og leggur fyrir landssambandsþing eða deildir til
athugunar.“ Samkvæmt þessu þarf framkvæmdaráð ekki að bera tillögurnar upp til
samþykktar,
hvorki á landssambandsþingi né deildum, heldur nægir að kynna þær.
2. Breytingar á lögum varðandi Golden Gift styrkina.
Fulltrúi Evrópu í Golden Gift nefndinni, Jóna Benediktsdóttir, fékk það erindi að ræða um
tillögur varðandi það að leggja niður Golden Gift nefndina og færa viðfangsefni hennar undur
Leadership Development. Nefndin sá ekki að það skipti máli varðandi verkefnin þótt um þau
væri fjallað í annarri nefnd.
3. Aðalfundur á Zoom.
Spurt var: Sjáið þið annmarka á því að halda aðalfund á Zoom? Er það ólöglegt skv. okkar lögum
og reglugerð?
Svar: Laganefnd fjallaði um málið og komst að þeirri niðurstöðu að ekkert væri því til fyrirstöðu
að halda fundi á zoom, hvorki aðalfund né aðra fundi. Fundur er löglegur sé til hans boðað
löglega.
F.h. laganefndar:
Sigrún Klara Hannesdóttir, formaður

Menntamálanefnd
Nefndina skipa:
Ingileif Ástvaldsdóttir Mýdeild, formaður
Guðrún Ásgeirsdóttir, Zetadeild,
Guðrún Þ. Jónsdóttir, Epsilondeild,
Gunnhildur Óskarsdóttir Kappadeild,
Soffía Vagnsdóttir Kappadeild
Núverandi menntamálanefnd hefur haldið 12 fundi frá hún var skipuð. Allir fundirnir hafa verið
haldnir í fundaforritinu Zoom. Fyrsti fundur nefndarinnar var haldinn 17. febrúar 2020 og
nefndin kom síðast saman 12. mars 2021. Það hefur reynst nefndinni vel að hafa fastan
fundatíma og að hafa fundina ekki lengri en 30 mínútur og skipta með sér verkum á milli funda.
Einnig hefur nefndin nýtt sér tölvupósta til samskipta.
Meginverkefni nefndarinnar hefur verið að setja saman dagskrár tveggja þinga, vorþingsins
2020 og landssambandsþingsins sem fyrirhugað var 8. maí 2021. Yfirskrift þess er Fjölbreytni
og sveigjanleiki í menntun til framtíðar. Eins og kunnugt er var vorþinginu aflýst og ákveðið
hefur verið að fresta landssambandsþinginu þangað til í september 2021.
F. h. menntamálanefndar:
Ingileif Ástvaldsdóttir, formaður
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Námsstyrkjanefnd
Nefndina skipa:
Steinunn Guðmundsdóttir, Iotadeild formaður
Alma Dís Kristinsdóttir, Lambdadeild,
Elín Rut Ólafsdóttir, Þetadeild,
Valgerður Janusdóttir, Deltadeild.
Fundir og samskipti nefndarinnar fóru fram í gegnum Teams og tölvupóst.
Þetta tímabil hefur nefndin enduskoðað viðmið og reglur um styrkveitingar og lagt til
breytingar á reglunum. Enn fremur hefur nefndin farið yfir umsóknir í námstyrkjasóðinn sem
bárust til nefndarinnar og gera nú tillögur um úthlutun úr honum til Landsambandsstjórnar.
Tvær umsóknir bárust um styrk í sjóðinn. Umsækjendur eru báðir að vinna að mjög
áhugaverðum verkefnum, annað er verkefnið er til meistaraprófs en hitt er doktorsverkefni.
Meistaraprófsverkefnið byggir á því að þróað verði nýtt greiningartæki/próf sem metur
málþroska barna á aldinum 6-10 ára.
Meistarneminn er í þverfræðilegu námi í talmeinafræði og býr yfir skýrri sýn á rannsóknina
og framkvæmd hennar. Neminn viðurkennir að hafa beðist frá því tímabundið að sinna
trúnaðarstörfum fyrir samtökin á meðan hún einbeitir sér að því að ljúka verkefninu, líta ber
á þessa ósk sem styrkleika þ.e.a.s. umsækjandinn fylgir ákvörðun sinni um að sinna þessari
rannsókn staðfastlega eftir. Umsóknin er vönduð, skýr og skorinort og meistaraneminn sér
fyrir sér að nýta styrkinn við öflun rannsóknagagna sumar 2021. Þörfin fyrir nýtt
greiningartæki virðist mjög brýn og ánægjulegt að geta látið það verða að veruleika með því
að styrkja verkefnið.
Doktorsverkefnið fjallar um rannsókn þar sem kannað er samspil tungumálaforða fjöltyngdra
nemenda og skólareynslu þeirra. Leitað er svara við því hvað fjöltyngdir nemendur sögðu um
notkun tungumálaforða síns og hvernig þeir lýstu skólareynslu sinni. Rannsóknin er eigindleg,
hún sýnir mikilvægi allra tundumála fyrir nemedur og þörfina á að bera kennsl á viðeigandi
kennslufræði til aðlaga tungumálastefnur í skólum.
Þetta verkefni er á lokametrunum, styrkurinn mun engu að síður gagnast doktorsnemanum
við að greiða úr athugasemdum nefndar og andmælenda ásamt því að undirbúa
doktorsvörnina. Tungumálasjálfsmynd nemenda er til að mynda mjög spennandi hugtak sem
verður fróðlegt að fylgjast með í framtíðinni. Doktorsneminn tók nýlega að sér að vera
endurskoðandi reikninga DKG.
Nefndarkonur voru sammála um að báðar umsóknirnar uppfylltu skilyrði sjóðsins um úthlutun
og mæla eindregið með að báðir umsækjendur hljóti styrk.
Báðir umsækjendur hafa verið félagar í samtökunum frá 2017, mætt vel á fundi og tekið virkan
þátt í dagskrá þeirra, en ekki verið í stjórn.
Annar umsækjandinn sendi mjög góða ferilskrá. Nefndin velti fyrir sér hvort óska ætti eftir
ferilskrá með umsókn, með henni kemur dýpri skilningur á starf, áhugasvið einstaklingsins.
Fyrir hönd námsstyrkjanefndar:
Steinunn Guðmundsdóttir, formaður
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___________________________________
Við leggum til að þessar tvær DKG systur hljóti styrk úr íslenska námsstyrkjasjóðnum vorið
2021:
Renata Emilsson Peskova
Simi: 864-9224
Netfang: renata@hi.is
Deild: Gamma
Kennitala:070978-2519
Heiti verkefnis:
Skólareynsla fjöltyngdra nemenda:
Fjölvirknisrannsókn frá Íslandi.
Margrét Guðmundsdóttir
Sími: 694-2069
Netfang: margret76@gmail.com
Deild: Epsilon
Kennitala: 231176-5359
Heiti verkefnis:
Nýtt málþroskapróf fyrir 6-10 ára

Uppstillingarnefnd
Nefndina skipa:
Guðbjörg M. Sveinsdóttir formaður, Þetadeild
Jónína Eiríksdóttir, Deltadeild
Jóna Benediktsdóttir, Iotadeild
Uppstillingarnefnd kallaði eftir tilnefningum frá deildum og bárust nokkrar tilnefningar.
Tilnefningar dreifðust nokkuð vel milli deilda.
Uppstillingarnefnd leggur fram eftirfarandi tillögur:
Uppstilling til Landssambandsstjórnar 2021-2023
Forseti
Guðrún Edda Bentsdóttir, Kappadeild
1.varaforseti Aníta Jónsdóttir, Betadeild
2.varaforseti Guðný Helgadóttir, Gammadeild
Ritari Þorgerður Ásdís Jóhannsdóttir, Nudeild
Meðstjórnandi
Elísabet Jóhannesdóttir, Deltadeild
Uppstillingarnefnd 2017-2019:
Jóna Benediktsdóttir Iotadeild, formaður
Ingibjörg E. Guðmundsdóttir Alfadeild
Björk Einisdóttir Gammadeild
Skoðunarmenn reikninga 2017-2019:
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Renata Emilsson Peskova Gammadeild
Þórunn Reykdal Deltadeild
F. h. uppstillingarnefndar:
Guðbjörg M. Sveinsdóttir, formaður
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