
Alfadeild    
Ný stjórn Alfadeildar tók til starfa í ágúst og voru stjórnarkonur sammála um að halda áfram að fræða 
félagskonur um menntun hinna ýmsu hópa samfélagins en það hafði verið stefna fyrri stjórnar. Þema 
starfstímabils næstu tveggja ára yrði Menntun árfram. Ákveðið var að hafa sex fundi á tímabilinu  

Fyrsti fundur Alfadeildar var haldinn í september.Formaður nýkjörinnar stjórnar, Steinunn 
Ármannsdóttir bauð viðstadda velkomna og kynnti starfið framundan. Hún sagði frá áformum 
stjórnarinnar um að halda áfram að kynna menntun frá ýmsum sjónarhornum og gerði ráð fyrir að 
haldnir yrðu sex fundir á þessum vetri.Gestur fundarins og fyrirlesari var Sigrún Jóhannesdóttir  í 
Deltadeild, fjallaði hún um stöðu DKG í fortíð og nútíð og þær breytingar sem slík samtök   ganga 
óhjákvæmilega í gegnum og hvernig bregðast eigi við hnignun og snúa vörn í sókn. Hún minnti einnig 
fundargesti á hvað samtökin standa fyrir og hver markmiðin væru með starfinu. María Solveig 
Héðinsdóttir varaformaður deildarinnar flutti  stutta hugvekju um hve einlægni og trúnaður skipti 
miklu máli í samtökum okkar og bað okkur að varðveita þann góða anda sem ávallt ríkt hefði innan 
deildarinnar. 

Októberfundurinn var haldinn í fundarsal Reykjavíkurborgar í Borgartúni 12. Illugi Gunnarsson kom á 
fundinn og kynnti Hvítbók menntamálaráðuneytisins ásamt aðstoðarkonu sinni. Öllum deildum DKG á 
Reykjavíkursvæðinu og á Reykjanesi var boðið til fundarins og þáðu margar  félagskonur boðið og var 
fundurinn fjölsóttur og spunnust fjörugar umræður um menntamál  en ráðherra leyfði fyrirspurnir 
meðan á kynningunni stóð.  

Jólafundurinn hófst með heimsókn í  hönnunarsafnið í Garðabæ. Þar kynnti Frú Vigdís Finnbogadóttir 
fyrrverandi forseti Íslands sýninguna Ertu tilbúin frú forseti? Og voru félagskonur á einu máli um að 
það hefði verið einkar fróðleg og persónuleg leiðsögn af hálfu frú Vigdísar. Að lokinni heimsókninni 
var snæddur jólakvöldverður í Norræna húsinu og þar ræddi María Solveig varaformaður bókina um 
Hans Jónatan eftir Gísla Pálsson,  en Hans Jónatan er sá fyrsti af afrísku bergi brotinn sem settist að á 
Íslandi af að því er talið er og er forfaðir Maríu. 

Fjórði fundur var haldinn í Fellaskóla í Reykjavík en þar fengu félagskonur kynningu á tilraunaverkefni 
sem hefur verið í gangi í Breiðholtshvefi í vetur og nefnist Menntun nú. Tilgangurinn er m.a. að 
aðstoða fólk sem hefur af einhverjum ástæðum fallið frá námi að taka merkið upp á nýjan leik, einnig 
að aðstoða innflytjendur við að ná tökum á íslenskri tungu. Fleiri námskeið eru í boði og er auðveldast 
að nálgast upplýsingar á  menntun.nuna@reykjavik.is . Framvæmdarstjóri  verkefnisins Sesselja 
Pétursdóttir , náms- og starfsráðgjafi, rakti fyrir fundargestum hvernig til hefði tekist og var gerður 
góður rómur að málflutningi hennar. 

Á fimmta fundi vetrarins var fjallað um menntun starfsmanna í ferðaþjónustu. Á fundinn komu tveir 
gestir sem hafa látið sig þessi mál varða. Það voru María Bjarnadóttir ,fræðslufulltrúi Samtaka 
ferðaþjónustu , en  hún hefur á undaförnum árum lyft grettistaki í menntunarframboði fyrir 
starfsmenn í ferðaþjónustu.Hinn gesturinn var Margrét Reynisdóttir sem hefur útbúið myndefni til 
upplýsingar fyrir fólk í ferðaþjónustu á ýmsum tungumálum.Þar leggur hún áherslu á að kynna 
margbreytileikann þegar kemur að ólíku þjóðerni ferðamanna.Þetta þóttu einkar áhugaverð erindi og 
vöktu fundarkonur til umhugsunar um hvernig menntun væri háttað hjá þeim sem vinna að eflingu 
stærsta atvinnuvegar þjóðarinnar. 

Síðasti fundur starfstímabilsins verður haldinn 4.júní og verður slegið á léttari strengi. Félagskonur fá 
stutt erindi um markþjálfun og tækifæri til að njóta félagsskapar hverrar annarar og léttra veitinga. 

Það er mat stjórnarinnar að fundir  og viðfangsefni í vetur hafi verið einkar áhugaverð og hefur 
aðsókn að öllu jöfnu verið góð og  fundargestir verið virkir í umræðu. 

Steinunn Ármannsdóttir 
formaður 
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Betadeild 
Ný stjórn Betadeildar tók til starfa í ágúst sl. og fyrsta verk hennar var að gera drög að starfsáætlun 
vetrarins ásamt því að koma með tillögu að þema sem deildin gæti starfað eftir næstu tvö árin. 
Þemað sem varð fyrir valinu bar yfirskriftina Móðir jörð og var hugmyndin að fræðast og fjalla um 
umhverfismál í víðum skilningi. 

Vetrarstarf Betadeildar hófst með árlegri haustferð en að þessu sinni var haldið í Svarfaðardal og var 
Margrét Kristín í Betadeild með leiðsögn í ferðinni. Hún sagði okkur frá staðháttum, bæjum á leiðinni 
og tengdi þá fólki og merkum atburðum. Fyrsti viðkomustaður okkar var kirkjustaðurinn á Tjörn og 
þar tóku hjónin Kristján Hjartarson og Kristjana Arngrímsdóttir á móti okkur. Þá var gengið til kirkju 
og sagði Kristján okkur sögu hennar og staðarins. Eftir það sungu þau hjón fyrir okkur nokkur lög og 
lék Kristján undir á gítar. Það er skemmst frá því að segja að þau heilluðu okkur með þessum frábæra 
söng sínum. Næst var haldið á Húsabakka og byrjað á því að skoða fuglasafnið. Það er skemmtilega 
uppsett og mjög gaman að skoða það. Að skoðun lokinni færðum við okkur í sal á staðnum og hófst 
fyrsti formlegi fundur Betadeildar þar sem m.a. voru kynnt drög að vetrardagskrá og þema vetrarins 
sem var samþykkt. Með okkur í þessari ferð var gestur frá Florída, Margaret Ellen (Peg) Dunn-Snow 
en hún er í DKG samtökunum Mu deild. 

Októberfundurinn var haldinn á Amtsbókasafninu á Akureyri. Ein kona var tekin inn í deildina, Elín 
Magnúsdóttir grunnskólakennari og var hún var boðin hjartanlega velkomin. Gestur kvöldsins var 
Brynhildur Bjarnadóttir lektor við Háskólann á Akureyri og talaði hún um umhverfismál. Hún sagði 
m.a. að það ætti að leggja að jöfnu, kurteisi gagnvart fólki og kurteisi gagnvart náttúrunni. Hún ræddi 
um grænt hagkerfi – meiri sjálfbærni. Hún ræddi einnig um að við hefðum gengið mjög á auðlindir 
jarðar og voru úrgangsmál henni mjög hugleikin og hvernig við skilum jörðinni til komandi kynslóða. 
Skemmtilegar og frjóar umræður sköpuðust eftir fyrirlesturinn.  

Nóvemberfundur var haldinn í Menntaskólanum á Akureyri og aftur voru umhverfismál efst á baugi. 
Gestur kvöldsins var Kristín Sigfúsdóttir og ræddi hún m.a. um mengun og hvað hlutir og efni eru 
lengi að eyðast. Hún vitnaði í ýmsar konur og byrjaði á móður sinni sem hún sagði að hefði verið góð 
fyrirmynd og hefði nýtt alla hluti. Miklar umræður urðu eftir erindi Kristínar og höfðu konur áhyggjur 
af öllu því sem fellur til í samfélaginu okkar.  

Jólafundur Betadeildar er haldinn með Mýdeild og 
var hann að þessu sinni í Hrafnagilsskóla. Óhætt er 
að segja að þessi hefð um sameiginlegan jólafund 
deildanna skapi skemmtilega stemningu og geri 
kvöldið enn hátíðlegra og glæsilegra. Á fundinum 
var boðið upp á tónlistaratriði en þær María 
Gunnarsdóttir úr Betadeild og Ragnheiður 
Júlíusdóttir úr Mýdeild sungu nokkur jólalög við 
undirleik Ingólfs Jóhannssonar, Eiríks Stephensen 
og Petreu Óskarsdóttur úr Mýdeild. Petrea 
Óskarsdóttir og Ásdís Arnardóttir úr Mýdeild 
spiluðu einnig á þverflautu og selló nokkur jólalög. 
Orð til umhugsunar komu úr báðum deildum en 
María Steingrímsdóttir úr Betadeild flutti 
jólaminningar frá Dalvík og Birna Guðrún Baldurs-

dóttir úr Mýdeild flutti hugleiðingu um jólaundirbúninginn og jólastressið. Þá var boðið til léttrar 
jólamáltíðar í boði stjórna Beta- og Mýdeilda. 

Janúarfundurinn var bókafundur í heimahúsi þar sem konur sögðu frá áhugaverðum bókum sem þær 
höfðu lesið. Dagskrá var undirbúin af undirbúningsnefnd en fyrir nokkru var það fyrirkomulag tekið 
upp að allar Betasystur taka þátt í að undirbúa fundi og stjórna þeim.  



Í febrúar var fundur í Glerárskóla á Akureyri. Undir liðnum orð til umhugsunar minntust nokkrar 
konur Elísabetar Geirmundsdóttur, listakonunnar í fjörunni, en hún hefði orðið 100 ára 16. febrúar. 
Elísabet Geirmundsdóttir er Betakonum hugleikin en stærsta verkefnið sem konur Betadeildar hafa 
tekið sér fyrir hendur var útgáfa bókar um þessa merku listakonu. Gestur kvöldsins var Edward 
Huijbens prófessor og forstöðumaður Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála. Hann ræddi m.a. um 
jörðina, jarðsögutímabilin og að nú væri komið nýtt tímabil, manntíminn. Mikið var rætt um áhrif 
aukinnar ferðamennsku á náttúruna og spunnust umræður um þau ásamt aðra þætt sem tengdust 
þessum fróðlega fyrirlestri. Marsfundurinn var haldinn á veitingastaðnum Silvu og er þessi fundur 
óhefðbundinn. Á honum voru ræddar bækurnar, Stundarfró eftir Orra Harðarson og Náðarstund eftir 
Hannah Kent, en þær bækur voru valdar á bókafundi í janúar.  

Aprílfundurinn var í Brekkuskóla og var hann undirbúinn af undirbúningsnefnd. Þar var konunum 
skipt í hópa og veltu þær fyrir sér spurningum eins og hvernig getur Betadeild orðið sýnilegri út á við? 
Hvernig og hvað viljum við gera? Hóparnir greindu frá helstu niðurstöðum og mun 
undirbúningshópur taka niðurstöðurnar saman og fær stjórnin þær í hendur til að ákveða framhaldið. 
Áhugaverð vinna sem eflaust á eftir að skila einhverju inn í félagið.  

Lokafundurinn verður haldinn í maí og þar verður hefðbundin dagskrá. Að henni lokinni fara konur út 
að borða og njóta kvöldsins saman.  

Björk Sigurðardóttir,  
formaður 

 

  



Gamma 

Stjórn Gammadeildar valdi að beina athygli á starfsárinu 2014–2015 að konum sem hafa sýnt 
frumkvæði og tekist á hendur leiðtogahlutverk. Að baki lágu miklar breytingar sem áttu sér stað í 
íslensku menntakerfi á tímabilinu frá 1966 og fram undir 1980. Ný grunnskólalög, sett fyrir 40 árum, 
árið 1974, breyttu sviðinu varanlega, gagnfræðaskólar hurfu en aðrar námsleiðir urðu til. Aldargamlir 
skólar eins og Kvennaskólinn í Reykjavík og Flensborgarskólinn fengu nýtt hlutverk og nýir skólar voru 
stofnaðir um allt land. Upp úr þessum jarðvegi óx glæsilegt fólk, ekki síst konur, sem hafa tekið að sér 
forystu á mörgum sviðum. Okkur langaði til að kynnast þeim. 

Miðvikudaginn 24. september, kl. 17.30–20.00 tók Harpa Þórsdóttir á móti Gammakonum í 
Hönnunarsafninu í Garðabæ. Hún sagði frá námi sínu og Hönnunarsafninu og veitti leiðsögn um 
sýninguna Ertu tilbúin, frú forseti? Á eftir var súpa, brauð og kaffi í safnaðarheimili Garðasóknar. 

Mánudaginn 13. október kl. 19.30–22.00 tók Ingibjörg Guðmundsdóttir, skólameistari Kvennaskólans, 
á móti hópnum í gamla skólahúsinu við Fríkirkjuveg. Ingibjörg stýrði innleiðingu nýrrar námskrár fyrir 
framhaldsskóla og sagði Gammakonum frá því. Hún leiddi gesti sína líka um skólann og greindi frá 
sögu hans. Helga Thorlacius flutti orð til umhugsunar. 

Þriðjudaginn 11. nóvember kl. 17.30–19.00 tók Sigrún Ragna Ólafsdóttir, forstjóri Vátryggingarfélags 
Íslands, á móti Gammakonum í húsakynnum VÍS í Ármúla 3. Sigrún kynnti fyrirtækið sem hún er í 
forystu fyrir og starfsemi þess. Hún sagði einnig frá sjálfri sér, menntun og reynslu, sem stuðluðu að 
því að hún tókst þetta starf á hendur.  

Jólafundurinn var haldinn mánudaginn 15. desember kl. 19.30–22.30 á heimili Bjarkar Einisdóttur, 
Grenibyggð 22 í Mosfellsbæ. Yrsa Sigurðardóttir rithöfundur kom í heimsókn og las upp úr nýjustu 
bók sinni, DNA. Hún sagði einnig frá rithöfundarferli sínum sem hófst með ritun barnabóka og las hún 
kafla úr einni þeirra. Móðir Yrsu, Kristín Halla Jónsdóttir, fyrrum gjaldkeri landssambandsins, sat 
einnig fundinn. Ingibjörg Einarsdóttir flutti orð til umhugsunar. 

Fyrsti fundur vorannar var haldinn mánudaginn 19. janúar kl. 17.30–20.00. Gammakonur heimsóttu 
Aðalheiði Héðinsdóttur í Kruðiríi Kaffitárs að Nýbýlavegi 12 í Kópavogi. Aðalheiður sagði frá sjálfri sér 
og fyrirtækinu sem hún hefur byggt upp en hún er menntaður leikskólakennari. Gerður Óskarsdóttir 
og Kristín Jónsdóttir lektor kynntu bókina Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar. Báðar eru í 
hópi höfunda og Gerður er ritstjóri. Fundarkonur borðuðu saman súpu, brauð og fleira góðgæti.   

Miðvikudaginn 18. febrúar kl. 19.30–22.00 fræddi Ólafur Proppé konurnar um menntunarhlutverk 
skátahreyfingarinnar í húsnæði Menntavísindasviðs HÍ við Stakkahlíð. Skátahreyfingin er aldargömul 
hreyfing sem er í sífelldri viðleitni að laga sig að straumum tímans og höfða til ungmenna. Stjórnin 
bakaði vöfflur á staðnum. Bryndís Steinþórsdóttir flutti orð til umhugsunar. 

Fimmtudaginn 19. mars kl. 17.30–20.00 kynnti Soffía Sveinsdóttir Gammasystir IB-námið, 
International Baccalaureate, í Menntaskólanum við Hamrahlíð, sjá http://www.mh.is/ib. Skólinn 
bauð upp á smurt brauð og kaffi. Kristín Jónsdóttir flutti orð til umhugsunar. 

Á vorfundinum 27. maí er ætlunin að heimsækja Ullarselið á Hvanneyri og enda svo með samveru í 
bústaði formanns í landi Arnarholts í fyrrum Stafholtstungum. 

Kristín Bjarnadóttir,  

formaður 
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Deltadeild 
Við hófum starfsárið 2013-2014 seint og var einungis haldinn einn fundur fyrir jólin. Við heimsóttum 
Arnheiði Hjörleifsdóttur að Bjarteyjarsandi í Hvalfirði þar sem hún rakti fyrir okkur helstu stiklur í 
reynslu fjölskyldunnar af móttöku skólanemenda, en starf þeirra einkennist af sterkri sýn á menntun, 
umhverfi og sjálfbærni.  

Á janúarfundinum hélt Sigrún Jóhannesdóttir sem er í deildinni námskeiðið Leiðarstjörnuna þar sem 
hver armur hefur sitt tákn og viðfangsefni: sjálfseflingu, næmi, framsýni, veruleika.  

Í febrúar funduðum við á Akranesi og skoðuðum sýningu tveggja listakvenna í safninu að Görðum, 
þeirra Bergrósar Kjartansdóttur og Dýrfinnu Torfadóttur þar sem teflt var saman ull og silfri. 
Funduðum við í Stúkuhúsinu og skoðuðum það.  

Starfsárinu lukum við svo með aðalfundi í Landnámssetrinu í Borgarnesi eftir að hafa heimsótt 
Guðrúnu Bjarnadóttur í Hespuhúsinu og fræðst um jurtalitun. Þórunn Reykdal, fráfarandi formaður, 
flutti erindi undir liðnum Mér er efst í huga. Nefndi hún það Óvissuferð í tíma og rúmi, þar sem hún 
sagði frá tóftum í Snjóöldufjallgarði við Tungná í máli og myndum. Gengið var til aðalfundarstarfa og 
flutti Þórunn Reykdal skýrslu formanns fyrir tímabilið 2012 – 2014 þar sem áhersla var lögð á að 
kynnast nýsköpun og frumkvöðlastarfi af ýmsum toga. Jensína Valdimarsdóttir gerði grein fyrir 
reikningum. Jónína Eiríksdóttir gerði grein fyrir tillögum stjórnar og uppstillingarnefndar um stjórn 
Deltadeildar 2014 – 2016, leitast var við að taka tillit til landfræðilegrar legu og þess, að vænta má að 
stjórn muni hafa aðsetur á Akranesi þar næsta kjörtímabil.  Tillaga var gerð um að Theodóra 
Þorsteinsdóttir verði formaður, Dagný Emilsdóttir varaformaður, Sjöfn Vilhjálmsdóttir ritari og 
Guðlaug Margrét Sverrisdóttir meðstjórnandi.  Tillagan var samþykkt með lófaklappi og munu 
áðurtaldar konur því gegna stjórnarstörfum fyrir tímabilið 2014 – 2016.  

Í framhaldi af stjórnarkjörinu var það rætt að þar sem að Jensína Valdimarsdóttir muni gegna starfi 
gjaldkera samtakanna næstu árin muni stjórnin tilnefna nýjan gjaldkera fyrir haustið. Nokkrar 
Deltakonur fóru á vorþingið á Ísafirði 10 maí. Vorið 2013  sagði Helga Guðmarsdóttir sig úr Delta deild 
og eru félagskonur því 26 talsins, að jafnaði er  góð mæting á fundi og eru félagskonur virkir 
þátttakendur í undirbúningi þeirra.  

Fyrsti stjórnarfundur nýrrar stjórnar var í ágúst 2014 og drög að starfinu næstu tvö árin gerð. Leggjum 
upp með kjörorðin „Styrkjum tengsl til framtíðar“ og þar með efla okkar tengsl innbyrðis. Sóley 
Sigurþórsdóttir kom inn sem gjaldkeri í stað Jensínu Valdimarsdóttur. 

Fyrsti Deltafundurinn starfsárið 2014-2015 var í október, í Grunnskólanum í Borgarnesi. Samveran 
hófst á því að Signý Óskarsdóttir, skólastjóri Grunnskólans í Borgarnesi, sagði okkur frá sér og 

skólanum. Síðan var gengið til fundar. 
Theodóra formaður setti fundinn. 
Dagskrá vetrarins var skoðuð og lögð 
voru fram drög að dagskrá næstu tvo 
vetur. Umræður voru um að taka inn 
nýjar konur. Theodóra lagði til að meðan 
hún væri formaður yrði sungið á fundum 
og tóku konur vel í það og sungu tvö 
DKG-lög.  

Jólafundurinn var haldinn í Reykholti í 
desember. Okkar kona, Sjöfn 
Vilhjálmsdóttir, fræddi okkur um 
verkefnið „Leader in me / Leiðtoginn í 
mér“ sem grunn-og leikskólar í héraðinu 

eru að innleiða. Að loknum fundi fóru konurnar á jólatónleika í Reykholtskirkju, notalegt að enda árið 
á ljúfum nótum. Við fengum góðan gest í heimsókn til okkar á janúarfundinn, Guðbjörg Sveinsdóttir, 



forseti DKG, kom á fund sem haldinn var í Hannesarholti. Sigrún Jóhannesdóttir okkar hélt 
framhaldsnámskeið um leiðarstjörnuna. Marsfundurinn var haldinn í Hvalfjarðarsveitinni, við 
heimsóttum Heiðarskóla og funduðum á Laxárbakka. Við fengum góða gesti á fundinn, konur úr 
Kappadeild. Þetta var skemmtileg samverustund með þeim. Síðasta fund vetrarins áætlum við að 
halda í Dölunum og heimsækja Byggðasafnið þar. Nokkrar konur munu sækja landssambandsþingið í 
maí 2015. Tvær félagskonur áttu stórafmæli á starfsárinu, Soffía Sigurjónsdóttir varð sjötug í október 
2014 og Inga Stefánsdóttir varð sextug í febrúar 2015. Fundir Deltadeildar eru jafnan fimm á vetri. 
Fastir punktar á fundum: Kveikt er á kertunum við fundarsetningu. Við fáum erindi, ýmist förum við í 
heimsókn, fáum gesti eða ein af okkur flytur erindi. Orð til umhugsunar / mér er efst í huga er flutt. 
Við syngjum og borðum saman. 

 

Theodóra Þorsteinsdóttir,  
formaður 

 

 

 

  



Epsilon 
Fyrsti fundur vetrarins var vettvangsferð að Þingvöllum. Við hittumst við Þjónustumiðstöðina og 
skoðuðum þar meðal annars fallega minjagripaverslun. Veðrið var fallegt, en talsverður vindur. Við 
gengum niður Almannagjá, en þar hafa aðstæður og umhverfi breyst mjög mikið eftir síðasta 

jarðskjálfta. Stórar sprungur hafa myndast 
og komið í ljós undir gjánni sjálfri. Margar 
okkar höfðu ekki komið að Þingvöllum síðan 
fyrir skjálfta. Þegar við vorum búnar að 
ganga nægju okkar ókum við að 
Grímsborgum sem er nýtt og sérstaklega 
fallegt hótel í Grímsnesinu og þar borðuðum 
við saman létta máltíð og spjölluðum. 

Annar fundur vetrarins var haldinn í 
Grunnskólanum í Hveragerði 20. nóvember. 

Gestur fundarins var Guðrún Tryggvadóttir. Guðrún er myndlistarkona og mikil áhugamanneskja um 
íslenska náttúru. Hún hefur m.a. hannað og heldur úti vef sem nefnist nattura.is, en fyrir þann vef 
fengu hún og eiginmaður hennar umhverfisverðlaun 2012. Líf Guðrúnar hefur verið einstaklega 
viðburðaríkt og við fundarkonur hlustuðum andaktugar á erindi hennar sem var mjög athyglisvert og 
einlægt. Hún bjó um skeið erlendis og stundaði nám við virta listaháskóla í Þýskalandi og vann til 
verðlauna fyrir list sína. Guðrún hefur verið búsett í Ölfusi undanfarin ár en hefur nú flutt að Alviðru í 
Grafningi. Eftir fundinn snæddum við saman á Frosti og Funa. Jólabókafundurinn var haldinn að Hótel 
Heklu í febrúar. Fundarkonur sögðu frá þeim bókum sem þær lásu um jólin og sögðu okkur hinum frá 
þeim sem þeim þóttu athyglisverðastar. 

Fjórði fundur vetrarins var haldinn í Meitlinum, sem er veitingastaður í Þorlákshöfn og ein okkar rekur 
ásamt eiginmanni sínum. Gestur fundarins var Guðrún Eva Mínervudóttir skáldkona, sem nýflutt er í 
Hveragerði og er afskaplega ánægð með bæinn og bæjarbúa. Guðrún Eva sagði okkur frá lífi sínu og 
starfi, m.a. nýútkominni bók sinni Englaryk og bókinni sem nú er í smíðum. Alltaf gaman að heyra af 
því sem við eigum í vændum. Fundurinn var í samræðuformi sem tókst sérstaklega vel. Guðbjörg 
Sveinsdóttir forseti DKG kom og var með okkur á fundinum. Guðbjörg sagði okkur frá starfi 
samtakanna í vetur og hvatti konur til að fjölmenna á landsfundinn, sem haldinn verður í maí. 

Síðasti fundur vetrarins verður haldinn í Hveragerði í lok maí. Þá er stefnt að því að fá stuttan 
fyrirlestur um gjörhygli og snæða svo saman á NLFÍ. 

Erna S. Ingvarsdóttir, 
formaður 

  



Zeta 
Starf Zdeildar hefur í vetur einkennst af fjölbreyttum viðfangsefnum. Áhersla hefur verið á auknar 
umræður meðal félagskvenna og virkni á fundum. Að sjálfsögðu eru allar hefðir í heiðri hafðar en 
reynt er að skapa svigrúm til umræðna á hverjum fundi.  

Á vetrardagskránni voru sex fundir en aflýsa þurfti einum fundi vegna veðurs og færðar. Tekið er 
fundarhlé í svartasta skammdeginu, frá byrjun desember fram í síðari hluta febrúar. Verðurfar hefur 

verið sæmilegt í vetur en nokkuð mikil 
úrkoma síðari hluta vetrar sem gerir ferðalög 
um hina mörgu fjallvegi innan fjórðungsins 
erfiðari.  

Meðal þess sem kynnt hefur verið í vetur er 
uppbygging Fab Lab smiðju í tengslum við 
Verkmenntaskóla Austurlands á 
Neskaupstað, sýning á Héraðsskjalasafni 
Austfirðinga um austfirska kvenljósmyndara 
1870-1944, nám og starf í heilsumarkþjálfun 
og sjálfstyrkingarnámskeið fyrir unglinga. Í 
mars var sú nýbreytni að haldinn var 
bókafundur þar sem hver og ein félagskona 
sagði frá tveimur eftirminnilegum bókum. 

Þrír fundir hafa verið haldnir á opinberum kaffihúsum eða hótelum en jólafundurinn var í heimahúsi 
hjá formanni deildarinnar. Óvíst er enn hvar vorfundur deildarinnar verður.  

Félagskonur hafa tekið fésbókina í sína þjónustu og eru þar með virkan hóp. Gott getur verið að geta 
dreift upplýsingum með litlum fyrirvara í tengslum við færð og ferðir á fundi. 

 

 Sigríður Herdís Pálsdóttir, 
formaður 

  



Eta 

Etadeild heldur að jafnaði sex fundi á ári, tvo fundi í umsjá stjórnarkvenna og fjóra í umsjá valinna 
hópa félagskvenna. Þetta fyrirkomulag hefur reynst vel, aukið innbyrðis kynni og virkjað konur til 
þátttöku. Veturinn 2013 – 2014 voru samfélagsmál í brennidepli. Við fengum Salvöru Nordal í 
heimsókn, sem sagði okkur frá siðfræðikafla Rannsóknarskýrslu Alþingis ásamt ýmsu áhugaverðu um 
stjórnarskrármálið. Í Norðlingaskóla, þar sem Etakonan Sif 
Vígþórsdóttir heldur á málum, sagði Ragnar Þór Pétursson 
kennari frá nýstárlegum kennsluháttum, sem þar eru 
iðkaðir m.a. vendikennslu (e. flipped classroom). Á jólafundi 
hefur skapast sú hefð að fá í heimsókn rithöfund með 
kynningu á eigin bók og að þessu sinni kom 
sagnfræðingurinn og rithöfundurinn Þórunn Erlu- og 
Valdemarsdóttir og las úr bók sinni Stúlka með maga. Á 
fjórða fundi vetrarins ræddi Ólöf Ýrr Atladóttir 
ferðamálastjóri um auðlindir Íslands og álitamál í 
umhverfispólitík. 

Á fimmta fundi kynntu Etakonurnar Jóhanna T. Einarsdóttir 
og Ingibjörg Símonardóttir, talmeinafræðingar, niðurstöður 
rannsóknar um forspárgildi hljóðkerfis- og hljóðvitundar og 
almenns málþroska uvarðandiáhættu á lestrarörðugleikum 
síðar á ævinni. Á vorfundi voru hefðbundin aðalfundarstörf. 
Gestur var Guðbjörg Sveinsdóttir, forseti landssambands 
DKG, sem ræddi m.a. um starf deilda og hvatti konur til 
dáða á vettvangi samtakanna s.s. að sækja um sæti í 
alþjóðanefndum, birta greinar eða hugleiðingar á heimasíðu DKG. Á þessum fundi urðu stjórnarskipti 
og Auður Torfadóttir lauk fjögurra ára farsælli formennsku. Núverandi stjórn skipa Bryndís 
Guðmundsdóttir formaður, Stefanía Valdís Stefánsdóttir varaformaður, Magnea Ingólfsdóttir ritari, 
Anna Sigríður Pétursdóttir gjaldkeri og Kristín Helga Guðmundsdóttir meðstjórnandi.  

Vetrarstarf 2014 – 2015 hófst á laugardagsmorgni 4. október með hressingargöngu við sjávarsíðu 

Sjálandhverfis. Meginefni fyrsta fundar, sem haldinn var á heimili Önnu Sigríðar, voru áherslur 

vetrarstarfsins. Samhljómur var með fundarkonum og hugmyndum stjórnar um að beina sjónum 

áfram að þjóðmálum og fá til okkar fyrirlesara sem varpað gætu ljósi á stöðuna í samfélaginu, stuðlað 

að nýrri hugsun, jákvæðni og sátt. Orð til umhugsunar voru hugleiðingar BG frá pílagrímagöngu, þar 

sem leiðarstefin voru m.a. áskorun, þakklæti, innri friður og sátt. Annar fundur vetrarins var 3. 

nóvember í Kennslumiðstöð HÍ, þar sem Etakonan Guðrún Geirsdóttir stýrir málum. Guðrún kynnti 

starfsemi miðstöðvarinnar, sem varð til í kjölfar umræðu og samvinnu áhugasamra starfsmanna, sem 

höfðu trú á að hægt væri að styðja betur við kennsluhætti og koma til móts við þarfir kennara og 

nemenda. Gestur fundarins var Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir stjórnsýslufræðingur, sem fræddi okkur 

um heilbrigðiskerfið, aðdraganda sameiningar sjúkrahúsa, stefnu í heilbrigðismálum sem fremur 

einkenndist af lausn vandamála og skyndiákvörðunum en stefnumörkun.  

Jólafundur, sameiginlegur með Kappadeild, var haldinn 1. desember í Hannesarholti, þar sem 

Etakonan Ragnheiður Jóna Jónsdóttir er húsráðandi. Gestur fundarins var að þessu sinni 

rithöfundurinn Kristín Steinsdóttir sem sagði okkur frá og las úr nýrri bók sinni, Vonarlandinu.  

Valgerður Magnúsdóttir vakti okkur til umhugsunar um mikilvægi þess að láta ekki sogast inn í stress 

og vanlíðan vegna áreitis í aðdraganda jóla og leita leiða til að vera til staðar og njóta augnabliksins. 

Fjórði fundur var haldinn 4. febrúar í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, þar sem okkar kona Guðrún 

Hrefna Guðmundsdóttir heldur um stjórnvölinn. Orð til umhugsunar flutti Margrét Friðriksdóttir og 

gerði að umtalsefni og las úr ljóðabók Þórdísar Gísladóttur, Velúr, þar sem er að finna ljóð og örsögur 



um konur. Gestur fundarins var Auður Styrkársdóttir forstöðukona Kvennasögusafns Íslands og 

fjallaði hún um 100 ára kosningarétt kvenna á Íslandi. Auður upplýsti okkur um Kvennasögusafnið, 

sem Anna Sigurðardóttir stofnaði árið 1975, ræddi aðdraganda þess að konur fengu kosningarétt árið 

1915, þróun næstu árin á eftir og stöðu nágrannaþjóða í þessum efnum fyrir u.þ.b. einni öld. Einnig 

vakti Auður athygli á ýmsum atburðum í tilefni afmælisins. Fimmti fundur var haldinn 19. mars í 

Laugarnesskóla, þar sem Etakonan Sigríður Heiða Bragadóttir er skólastjóri. Hún sagði frá starfsemi 

skólans og þeim fjölmörgu hefðum sem skapast hafa, einkum langri og merkilegri sönghefð. Ingibjörg 

Möller flutti okkur orð til umhugsunar. Hún sagði frá síldarárunum á Siglufirði og uppvaxtarárum 

sínum þar, lýsti á lifandi hátt þeim áhrifum sem  umhverfi síldarvinnslunnar hafði á fólkið og lífið í 

bænum og minntist þessa tíma með mikilli hlýju. Ingibjörg lauk máli sínu með því að lesa ljóð eftir 

Siglfirðinginn Ólaf Ragnarsson. Að þessu sinni var fundarefni Líf og leyndarmál formæðra okkar. Lítið 

hefur farið fyrir ömmum í rituðum heimildum og þar með glatast mikil saga. Nú sögðu Etakonur sögur 

af óblíðum örlögum, leyndarmálum, tabúum, ömmum sem fóru troðnar og ótroðnar slóðir, ömmunni 

allt um vefjandi svo eitthvað sé nefnt. Mæltist þetta vel fyrir og urðu miklar og fjörugar umræður.   

Síðasti fundur vetrarins var haldinn 28. apríl. Hulda Þórisdóttir, doktor í félagslegri sálfræði og kennari 

við Háskóla Íslands, var gestur fundarins og fjallaði um umræðuhefðina í samfélaginu.  

Á þessu tveggja ára tímabili hafa verið teknar inn fjórar konur, þær Björg Kristjánsdóttir náms- og 

starfsráðgjafi, Ingibjörg Möller sérkennari og fv. aðstoðarskólastjóri, Sigríður Heiða Bragadóttir 

skólastjóri og Auður Ögmundsdóttir kennari.  Við stefnum að enn frekari nýliðun í Etadeild, fræðandi 

fundum og gefandi samveru sem eflir persónulegan og faglegan þroska félagskvenna.    

 

Bryndís Guðmundsdóttir, 

formaður 

  



Lambda 

Lambdadeild hefur haldið fimm fundi veturinn 2014-2015 og er stefnt á að halda tvo til viðbótar á 
starfsárinu. Skráðar voru 27 konur í deildina í upphafi hausts en tvær konur óskuðu fljótlega eftir 
leyfi. Tvær aðrar konur hafa ekki getað  mætt á fundi í vetur. Því hafa um 23 konur verið virkar í 
vetur, þ.e. mætt reglulega á fundi. Að jafnaði hafa um 14 til 16 konur mætt á hvern fund og ljóst er 
að það er nokkur áskorun að halda góðri mætingu.  

Stjórn skipa: Kolbrún Þ. Pálsdóttir, formaður, AlmaDís Kristinsdóttir, varaformaður, Linda Brá 
Árnadóttir, ritari og Guðrún Þóra Friðriksdóttir, meðstjórnandi. Gjaldkeri er Valgerður Janusdóttir. 

Ekki var ákveðið eitt þema fyrir þennan vetur, en lagt upp með að nýta mannauðinn í DKG 
samtökunum sem og innan Lambda og fá ólíkar kynningar inn á fundi. Lambdasystrum er skipt í hópa 
sem hver ber ábyrgð á að undirbúa einn fund. Það fyrirkomulag hefur gefist ákaflega vel og kynnast 
konur betur þar sem þær hafa þá sameiginleg verkefni.  

Þann 11. september 2014 var fyrsti fundur vetrarins haldinn í Skipholti 37, í húsnæði 
Menntavísindasviðs. Nýkjörinn formaður Lambdadeildarinnar, Kolbrún Pálsdóttir, setti fundinn og 
kveikti á kerti trúmennsku, vináttu og hjálpsemi sem eru einkunnarorð samtakanna. AlmaDís sá um 
orð til umhugsunar og var yfirskriftin „Byrjandi enn á ný“. Á lífsleiðinni stöndum við oft á tímamótum 
og erum byrjendur á svo mörgum sviðum. AlmaDís leiddi okkur á opinskáan og skemmtilegan hátt í 
gegnum náms- og starfsferil sinn, líf og brennandi áhuga sinn á safnfræðslu og þau afrek sem hún 
hefur náð á ferli sínum. AlmaDís sótti um styrk til doktorsnáms hjá Alþjóðasamtökum DKG og fékk 
hann og í dag er hún hálfnuð með doktorsnám sitt í safnfræðslu.  

Miðvikudaginn 15. október 2014 var annar fundur Lambdadeildarinnar haldinn í Kársnesskóla í 
Kópavogi. Ása Björk sá um orð til umhugsunar og las upp úr bókinni Í dag. Meðal annars las hún texta 
eftir móður sína. Afar falleg orð til umhugsunar um lífið og tilveruna. Því næst hélt Björg Eiríksdóttir, 
kennari í Kársnesskóla, fyrirlestur um söguaðferðina á afar fróðlegan og skemmtilegan hátt. Ef þið 
hafið áhuga á að kynna ykkur frekar söguaðferðina, þá getið þið lesið nánar um hana á heimasíðu 
Kársnesskóla: http://frontpage.simnet.is/storyline/ 

Alfadeild bauð okkur Lambdasystrum að 
mæta á fund með menntamálaráðherra 
þar sem fram fór kynning á hvítbók 
ráðherra um menntamál. Mjög 
áhugaverður fundur þar sem gafst 
kostur á fyrirspurnum og umræðu. 
Fjórar Lambdasystur mættu á fundinn 
sem var haldinn í húsnæði Skóla- og 
frístundasviðs Reykjavíkurborgar í 
Borgartúni. 

Þann 26. nóvember var jólafundur 

Lambdadeildarinnar haldinn í gamla Kennaraskólanum, Kennarahúsinu við Laufásveg, þar sem 

Kennarasamband Íslands er með starfsemi sína. 

AlmaDís sá um orð til umhugsunar. Hún fékk okkur til að hugleiða og skrifa niður nokkur orð um 

mikilvægi jólanna, siði og venjur sem skapast hafa í kringum jólahaldið hjá okkur. Við deildum síðan 

þessari upplifun með hverri annarri og var það afar skemmtilegt. 

Eftir að hafa gætt okkur á jólakonfekti, kökum og öðru góðgæti tók Borghildur Sverrisdóttir 

sálfræðingur til máls en hún var gestur okkar og kynnti nýútgefna bók sína, Hamingjan eflir heilsuna, 

sem fjallar um ýmsa þætti jákvæðrar sálfræði og hvaða jákvæðu áhrif leiðir hennar geta haft á líf 

okkar, svo sem andlega og líkamlega heilsu. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffrontpage.simnet.is%2Fstoryline%2F&h=rAQEUM8B2&enc=AZNf9PGVO-jQMHxhZXjS8ijjTDbE0GwoAUXGHLwy77IQHp9-XLX8AmquVeqUBxMXsStjuACLMrBZC2a0MspJGQfxVVrv4Mt0E_48VpaOTHAidQOYuekBmRxXvzjE2hW-LoRhp48FcKyU6E31aNZSHxzs&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffrontpage.simnet.is%2Fstoryline%2F&h=rAQEUM8B2&enc=AZNf9PGVO-jQMHxhZXjS8ijjTDbE0GwoAUXGHLwy77IQHp9-XLX8AmquVeqUBxMXsStjuACLMrBZC2a0MspJGQfxVVrv4Mt0E_48VpaOTHAidQOYuekBmRxXvzjE2hW-LoRhp48FcKyU6E31aNZSHxzs&s=1


Mánudaginn 19. janúar var fyrsti fundur ársins haldinn í leikskólanum Hlíðarbergi. Að þessu sinni sá 

Birna um orð til umhugsunar; hjartnæma og fallega hugleiðingu. Leikskólastjóri Hlíðarbergs, Ólafía 

Guðmundsdóttir, sagði okkur frá starfsemi skólans. Hann er fimm deilda og í honum geta dvalið 106 

börn samtímis. Leikskólinn hefur starfað eftir SMT-skólafærni í nokkur ár. Markmið SMT-skólafærni er 

að skapa gott andrúmsloft í skólum og tryggja öryggi og velferð nemenda og starfsfólks. 

Gestur fundarins að þessu sinni var Sigrún Klara Hannesdóttir, einn af stofnfélögum DKG á Íslandi. 

Erindi hennar fjallaði í stórum dráttum um samtökin Delta Kappa Gamma, skipulag samtakanna og 

hvað þau hafa síðustu fjörutíu árin gefið henni, bæði sem þátttakanda innan lands og í 

alþjóðasamstarfi DKG. Sigrún fjallaði um hvað íslenskar menntakonur geta fengið út úr samtökunum, 

mikilvægi persónulegra kynna við konur á ýmsum stigum menntakerfisins, mikilvægi tengslanetsins, 

þekkingaröflunar og leiðtogaþjálfunar samtakanna og alþjóðatengsl. Hún fjallaði einnig um styrki sem 

standa konum til boða, sem eru bæði námsstyrkir og ferðastyrkir. Sigrún er búin að vera í 

samtökunum frá stofnun þeirra 7. nóvember 1975 og var þetta því afar fróðlegur fyrirlestur. 

Fundur haldinn 24. febrúar 2015 kl. 18-20. Fundurinn var haldinn í Múkka, vinnustofunni hennar 

Aðalheiðar í Fornubúðum 8 Hafnarfirði. Boðið var upp á dýrindis fiskisúpu. Við fengum tvo góða gesti, 

Bryndísi Björgvinsdóttur sem fékk Fjöruverðlaunin og Íslensku bókmenntaverðlaunin fyrir bók sína 

Hafnarfjarðarbrandarinn en hún kynnti bókina fyrir okkur og Óskar H. Níelsson verkefnastjóra hjá 

Námsmatsstofnun sem ræddi um PISA könnunina margumræddu og svipti af henni leyndarhulunni. 

Spunnust góðar umræður um mikilvægi slíkra rannsókna, kosti þeirra og takmarkanir, sem og um 

stöðu menntavísinda almennt.  

Kolbrún Þ. Pálsdóttir,  

formaður 

  



Mý 

Síðasta starfsári lauk með inntöku þriggja nýrra systra á aðalfundi deildarinnar sem haldinn var í 
Svarfaðardalnum. Þær eru Ólöf Inga Andrésdóttir, Sigríður Víkingsdóttir og María Aðalsteinsdóttir. Á 
fundinum tók jafnframt við ný stjórn. Í henni sitja Ingibjörg Magnúsdóttir formaður, Dagbjört 
Ásgeirsdóttir varaformaður, Bryndís Björnsdóttir ritari og Ragnheiður Júlíusdóttir meðstjórnandi. 
Með stjórninni hefur í vetur starfað fráfarandi formaðurinn okkar hún Jenný Gunnbjörnsdóttir. 

Stjórnin ákvað á fyrsta fundi sínum að ljúka 
umfjöllun um grunnþætti menntunnar á 
haustmánuðum en við áttum eftir að ræða 
sérstaklega lýðræði og mannréttindi og 
jafnrétti. Deildin fundaði þrisvar á 
haustmánuðum. Fundirnir voru fjölbreyttir 
og var þeim stjórnað af 
undirbúningshópum sem myndaðir voru á 
fyrsta fundi ársins og höfðu hóparnir 
nokkuð frjálsar hendur með efnistök.  

Í desember var fundurinn haldinn 
sameiginlega með Betadeild eins og hefð 
hefur skapast fyrir. Fundurinn var haldinn í 

Hrafnagili og var hann vel sóttur. Undirbúningur fundarins var í höndum stjórna beggja deildanna.  

 Á vormánuðum ákvað stjórnin að vera ekki með eiginlegt þema, heldur leggja áherslu á gæðastundir. 
Gefa innbyrðis tengslum tækifæri til að eflast og styrkjast og að leita frekar til kvenna innan deildar til 
að vera með innlegg. Stjórnin lagði áherslu á að reynt yrði að gera fundaraðstöðuna sem fyrir valinu 
yrði hverju sinni sem notalegasta og passað að uppröðun á fundunum hvetji til samræðna og 
samheldni innan hópsins. Áætlaðir voru fjórir fundir á vormánuðum og eigum við eftir síðasta fund 
vetrarins þegar þetta er skrifað. Undirbúningur fundanna var með sama formi og hefur verið, það er í 
höndum undirbúningshóps sem hefur veg og vanda af hverjum fundi. 

 Konur í Mýdeild eru duglegar að afla sér frekari menntunar og að láta til sín taka í samfélaginu. 
Höfum við á þessu starfsári eignast einn doktor og einn meistara í okkar röðum og einn 
meistari bætist í hópinn í vor. Birna María Brattberg Svanbjörnsdóttir varði doktorsritgerð sína, 
Forysta og teymisvinna í nýjum skóla: Þróun lærdómssamfélags, við Uppeldis- og 
menntunarfræðideild Háskóla Íslands. 

 Ingibjörg Margrét Magnúsdóttir lauk MA í menntavísindum frá HA í júní 2014 
Meistaraverkefnið hennar fjallar um ættleidd börn og þjónustuþörf þeirra við upphaf 
skólagöngu. 

 Guðný Sigríður Ólafsdóttir stefnir á að ljúka M.ed. gráðu frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands 
í júní 2015. Meistaraverkefnið hennar er rafbók til að nota við læsiskennslu, og greinargerð. Að 
auki eru nokkrar konur á endasprettinum í sínu meistaranámi. 

 Ragnheiður Björk Þórsdóttir var valinn bæjarlistarmaður Akureyrar árið 2014.  
 Birna Guðrún Baldursdóttir fékk Múrbrjótinn 2014 sem veittur er af Landssamtökunum 

Þroskahjálp, fyrir að starfrækja klúbb fyrir ungmenni á einhverfurófi á Akureyri. 

Deildin er stolt af sínum konum sem allar eru að gera góða hluti hver á sínu sviði og horfum við 
björtum augum til komandi starfsárs. 

Ingibjörg Magnúsdóttir, 
formaður 

 

  



Laganefnd 
Forseti landssambandsins skipar þrjár félagskonur í laganefnd til tveggja ára að fenginni tillögu 
framkvæmdaráðs, þar af eina sem formann. Lögsögumaður landssambandsins er ráðgefandi fyrir 
nefndina og starfar með henni að túlkun á lögum alþjóðasamtakanna. 

Hlutverk nefndarinnar er m.a. að endurskoða lög og reglugerð landssambandsins í ljósi breytinga sem 
gerðar eru á lögum alþjóðasamtakanna og gætir þess að laga- og reglugerðarbreytingar brjóti ekki í 
bága við lög alþjóðasamtakanna og hefur eftirlit með að samræmi sé milli laga, reglugerðar og 
handbókar.  

Laganefnd 2013-2015 skipuðu: Hulda Björk Þorkelsdóttir, formaður, Þetadeild, Halldóra Jónsdóttir, 
Deltadeild og Steinunn Guðmundsdóttir, Iotadeild. 

Laganefndir 2009-2010 og 2011-2013 stóðu að ítarlegri endurskoðun laga og reglugerðar 
samtakanna, því bíða ekki stór verkefni núverandi nefndar. Engin mál bárust laganefnd á 
kjörtímabilinu utan tveggja atriða um lagabreytingar sem bornar verða undir landssambandsþingið í 
vor. Annað atriðið er breyting frá alþjóðasamtökunum og hitt atriðið er nauðsynleg viðbót til 
samræmis lagagreina.  

Nefndin hélt engan formlegan fund á tímabilinu en afgreiddi umrædd mál í tölvusamskiptum. 
Formaður átti einn vinnufund með forseta samtakanna og lögsögumanni. 

 

Hulda Björk Þorkelsdóttir,  
formaður 

 

 

 

 

 

 

 


