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Frá ritnefnd:

Rótarýblaðið er gefið út í tilefni af stærstu hátíð Rótarý
hreyfingarinnar á Íslandi, en það er hið árlega umdæmis
þing, sem að þessu sinni er haldið 14.15. október á Hótel 
Reykjavík Natura. Íslenska Rótarýumdæmið telur yfir tólf 
hundruð félaga í þrjátíu klúbbum víðs vegar um landið. 

Þema umdæmisþingsins í ár er „mannúð í verki“ og 
ákváðum við því að helga blaðið kynningu á fórnfúsu starfi 
og mannúðarstarfi af ýmsu tagi. Við vildum kynna nokkur 
dæmi um það að einstaklingar eða hópar vinna óeigingjarnt 
starf í þágu annarra, og fjöllum við bæði um starf sem unnið 
er af Rótarýfélögum og öðrum, launað jafnt sem ólaunað. 
Þá er að finna í blaðinu viðtal þar sem rifjuð er upp saga 

klúbbs ins okkar  Rótarý ReykjavíkAusturbær – en sá 
klúbb ur er sá næstelsti í Reykjavík. Loks eru samkvæmt 
venju birtar í blaðinu myndir af öllum þeim sextíu einstak
lingum sem sumarið 2011 tóku við starfi forseta eða ritara 
í íslensk um Rótarýklúbbum. Á þeirra herðum hvílir starf 
Rótarýhreyfing arinnar á Íslandi næsta árið.

Allt efnið í blaðinu er unnið af félögum í Rótarýklúbbnum 
ReykjavíkAusturbær og kunnum við þeim góðu félögum 
okkar bestu þakkir fyrir. Við vonum að lesendur hafi gagn og 
gaman af efni blaðsins og að það verði þeim hvatning til að 
láta gott af sér leiða. «

Inga Þórisdóttir
Viðskiptastjóri Ármúla

Ármúla 13a  |  Borgartúni 26  |  540 3200  |  www.mp.is

·  Úrval sparnaðarreikninga
·  Debetkort
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·  Eignastýringu

MP banki býður upp á alla fjármálaþjónustu fyrir fólk og fyrirtæki.
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Í bókinni Lísa í Undralandi eru margar 
perlur. Lísa er á gangi þegar hún mætir ketti 
á vegamótum og spyr: „Getur þú verið svo 
vinsamlegur að segja mér hvaða leið ég á 
að fara?“ Kötturinn svarar: „Já, það fer nú 
heilmikið eftir því hvert þú vilt fara.“Lísa 
segir þá: „Æi, það skiptir ekki svo miklu 
máli hvert ég fer!“ Þá svara kötturinn 
sposkur: „Nú, þá skiptir heldur ekki máli 
hvaða leið þú velur!“

Vonandi höfum við sem markmið í lífinu 
að þroska okkur sjálf og láta gott af okkur 
leiða fyrir aðra. Ef svo er þá eru margar 
leiðir að því takmarki. Þess sjáum við 
fjölmörg dæmi í þessu blaði, Mannúð í 
verki. Ein leiðin er virk þátttaka í Rótarý þar 
sem saman fara uppbyggileg og skemmtileg 
samvera, fróðleg erindi, örvandi umræða 
og hlutdeild í góðum verkefnum með 
fjárframlögum og aðstoð.

Í stuttu máli vil ég minnast á þrjá þætti 
sem eru vörður á leið félaga í Rótarý til eigin 
þroska og stuðnings við aðra. Í fyrsta lagi 
nefni ég þjónustuhugsjón Rótarý, í öðru lagi 
svonefnt fjórpróf og loks nauðsyn þess að 
taka afstöðu og láta verkin tala.

Þjónustuhugsjón Rótarý
Félagar í Rótarý vilja efla og örva 
þjónustuhugsjónina til að láta gott af sér 
leiða. Mótaðar hafa verið fimm leiðir að því 
takmarki:

•	 Þróun	félagsskapar	sem	veitir	tækifæri	til	
þjónustu.

•	 Háleitar	siðgæðiskröfur	í	viðskiptum	og	
viðurkenningu	þess,	að	sá,	sem	innir	
gott	starf	af	hendi	í	starfsgrein	sinni,	sé	
samfélaginu	þarfur	þegn.

•	 Viðleitni	hvers	Rótarýfélaga	til	að	breyta	
samkvæmt	þjónustuhugsjóninni	í	
einkalífi	sínu,	starfi	og	félagsmálum.

•	 Efling	alþjóðlegs	skilnings,	velvildar	og	
friðar	í	alheims	félagsskap	manna	í	öllum	
starfs greinum.

•	 Ungmennaþjónusta	sem	miðar	að	því	
að	þau	þroski	með	sér	leiðtogahæfni,	
taki	þátt	í	samfélagsverkefnum	og	auki	
skilning	milli	þjóða.

Með aðild okkar að Rótarýklúbbi og alheims
hreyfingunni gefst okkur tækifæri til að 
efla okkur sjálf og vinna með öðrum að 

góðum verkum. Með mætingu okkar á fundi 
njótum við ávaxta gefandi félagsskapar og 
fróðlegra erinda. Með greiðslu félagsgjalda 
og margvíslegu félagsstarfi leggjum við 
hvert fyrir sig lóð á vogarskálar þess mikla 
mannúðarstarfs sem Rótarýhreyfingin innir 
af hendi. Í því starfi taka Rótarýfélagar 
um allan heim saman höndum. Hvert og 
eitt okkar tekur þátt með hverjum fundi, 
með hverju fjárframlagi og með hvers kyns 
stuðningi við klúbbinn okkar og hreyfinguna. 

Fjórprófið
Í Rótarý minnum við okkur á fjórprófið sem 
nánar er gerð grein fyrir í blaðinu:

E R  þ A ð  s A t t ?

E R  þ A ð  d R E n g i l E g t ?

E y k u R  þ A ð  v E l v i l d  o g  v i n A R h u g ?

E R  þ A ð  ö l l u m  t i l  g ó ð s ?

Í mörgum klúbbum er fylgt þeim góða 
sið að í lok fundar sameinast félaganir og 
fara upphátt með fjórprófið. Smám saman 
festast þessi siðferðisviðmið inn í „harða 
drifið“ hjá okkur og hjálpa okkur til að taka 
betri ákvarðanir í einkalífi okkar, starfi og 
samfélaginu.

Tökum	afstöðu	og	látum	verkin	tala
Hversu oft látum við hjá líða að rækta okkar 
innri mann og sjá til þess að góðverkin, stór 
og smá, komist í verk en verði ekki aðeins 
fagrir draumar? Ekki dugar að hafa góðan 
ásetning ef ekkert kemst í verk. Við eig andi 
er að vitna til orða tveggja skólastjóra, þeirra 
Brodda Jóhannessonar og Ísaks Jóns sonar. 
Broddi sagði „Auður manna markast af því, 
í hve ríkum mæli þeir kveða já við því að 
lifa. Allt, sem ást manna vekur, eykur auð 
þeirra.“ Og Ísak sagði „Ég þreytist ekki á 
því sem ég geri heldur af hinu sem ég geri 
ekki .“ 

Margir búa við erfiðleika í samfélagi 
okkar á Íslandi og vandamálin erlendis 
eru mörg hver svo risavaxin að auðvelt er 
að missa móðinn og láta eins og þau komi 
okkur ekki við. Við getum ekki breytt öllu til 
betri vegar en megum ekki láta hugfallast. 
Það nægir að gera það sem við ráðum við. 
Setjum okkur markmið sem einstaklingar, 
félagasamtök og samfélag og gerum það 

sem við getum. Jafnvel „eitt bros getur 
dimmu í dagsljós breytt.“

Það er ekki langt síðan við Íslendingar 
voru einna fátæk astir Evrópuþjóða en nú 
er þjóðin meðal hinna ríkustu þrátt fyrir 
fjármálaáfall. Okkur ber skylda til að rétta 
öðrum hjálparhönd. Margt er vel gert í þeim 
efnum og er t.d. ánægju legt að Íslendingar 
standa sig best allra þegar skoðað er hve 
margir hlutfallslega eru heimsforeldrar. 
Það kemur m.a. fram í grein Svanhildar 
Konráðs dótt ur hér í blaðinu. Sú staðreynd 
bendir til þess að Íslendingar vilja gjarnan 
taka persónulega þátt í hjálparstarfi.

Við hjónin gátum í febrúar sl. 
veitt okkur þá ánægju að taka þátt í 
samfélagsverkefnum í Ind landi með aðstoð 
við stíflugerð og bólusetningarherferð 
gegn lömunarveiki. Ekki hafa allir tök á 
slíkri þátttöku með þeim kostnaði sem 
óhjákvæmilega fylgir. Ekki þarf að láta það 
angra sig. Yfrin verkefni eru nærtæk í okkar 
eigin samfélagi fyrir persónulega aðstoð.

Einkunnarorð alþjóðlegs forseta Rótarý, 
Kalyan Banerjee frá Indlandi, eru „Reach 
Within to Embrace Humanity”. Við höfum 
kosið að snara þessu á íslensku sem 
„Hlýddu á rödd hjarta þíns“. Það er því vel 
við hæfi að umdæmisþing starfsársins hafi 
sem þema „Mannúð í verki“. Ætlunin er 
að vekja okkur til umhugsunar og hvetja til 
aðgerða.

Nýtum þau tækifæri sem bjóðast í Rótarý. 
Höfum þjónustuhugsjónina og sígilda 
fjórprófið okkar í huga en um leið skulum 
við njóta samvista við hvort annað og hafa 
gaman af því að starfa saman og láta verkin 
tala. Hver dagur gefur okkur tækifæri til að 
eflast og láta gott af okkur leiða. «

Ávarp umdæmisstjóra:

mannúð í verki Tryggvi Pálsson, umdæmisstjóri Rótarý á Íslandi  

og félagi í Rótarý Reykjavík-Austurbær
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þróunarhjálp + viðskipti  
= vond hjálp og vond viðskipti

Í ljósi deilna um opinberar ráðning
ar kom skemmti lega á óvart að þar var 
ráðinn óumdeildur maður með litla 
tengingu inn í íslenska kerfið. Engilbert 
er fagmaður með 26 ára starfsreynslu  í 
faginu  erlend is og kemur til Íslands 
hlaðinn reynslu af því sem best gerist 
erlendis. 

Engilbert tekur við keflinu á niður
skurðartímum þar sem fjárframlög til 
þróunarmála hafa verið skorin verulega 
niður, langt niður fyrir viðmiðunarmörk 
þess að landið teljist gjaldgengt í 
aðildarviðræður við Evrópusambandið. 
Í ár ver Ísland um 0,19% af vergum 
þjóðartekjum í þróunaraðstoð en viðmið 
Sameinuðu þjóðanna og Evrópusam
bandsins er 0,7%. Til samanburðar verja 
Svíar 1,12% af þjóðartekjum sínum í 
aðstoð og Noregur fylgir fast á eftir með 
1,06%. 

Þróunarsamvinnustofnun ráðstafar 
40% af þessu takmarkaða þróunarfé Ís
lands. Því var Engilbert fyrst spurður álits 
á því hvort og hvernig íslenskt atvinnulíf 
geti gengið til liðs við Þróunarsamvinnu
stofnun. Það liggur alls ekki beint við 
að fyrirtæki fari í samstarf við ÞSÍ, 
segir Engilbert. Vitaskuld er ávallt viss 
starfsemi í ráðgjöf sem og samvinna 
við þekkingarstofnanir og háskóla. Hins 
vegar eru mörg dæmi þess að viðskipt
um og þróunaraðstoð hafi verið blandað 
saman með óæskilegum afleiðingum 
og sýnir reynslan að slíkt kann oft ekki 
góðri lukku að stýra. Útkoman hafi oft 
verið bæði vond aðstoð og vond viðskipti. 
Niðurstaðan er sú að best þykir að aðstoð 
og viðskipti séu aðskilin. 

Frekar á að leggja áherslu á að nota 
þróunaraðstoð sem verkfæri til að  bæta 
viðskiptaumhverfið og grunnstoðir sam
félaga og greiða þannig fyrir því að laða 
fjárfestingar til þróunarlanda. Fjárfest
ingar vantar og fyrirtæki leggja ekki út 
í þær nema umhverfið sé í lagi. Ef við 
tökum dæmi um Össur, fyrirtæki sem 
framleiðir Rolls Royce stoðtækjanna, þá 
er það blessun að þeir hafi ekki farið út í 
að sækja vaxtarbrodda gegnum þátttöku 
í þróunarverkefnum, eins og dálítið hafi 
komið til tals á upphafsárum fyrirtækis
ins, heldur haldið sig við að sækja inn 
á betri enda markaðarins. Sá markaður 
er ekki í fátækum löndum. Þar er þörf á 
ódýrum stoðtækjum sem þó virka. Hitt er 
svo ánægjulegt þegar fyrirtæki sem hafa 
náð góðum árangri nota þekk ingu sína og 
fjárhagsstyrk til að láta gott af sér leiða 
í fátækum löndum. Ýmsar alþjóð legar 
stofnanir eins og t.d. Alþjóðabankinn 
reka undirstofnanir sem sérhæfa sig í að 
styðja við fjárfestingar í þróunar löndum. 
Íslensk fyrirtæki sem telja sig eiga erindi 
í slíkar fjárfestingar eiga þannig aðgang 
að samstarfsaðila, sem getur lagt fram 
hlutafé og lánsfé, eftir atvikum, auk 
greiningar á viðskiptamódeli og áhættu. 
Þá er líka hægt að kaupa sér ýmsar 
tryggingar, t.d. tryggingu gegn pólitískri 
áhættu, svo sem þjóðnýtingu, gegnum 
aðra undirstofnun Alþjóðabankans.  Að 
koma slíkum stofnunum upp á Íslandi 
væri líklega allt of umfangsmikið og 
ólíklegt til að standast gæðakröfur. Þarna 
þurfa íslensk fyrirtæki því að sækja til 
alþjóðlegra stofnana. 

En	geta	íslensk	fyrirtæki	haft	hlutverk	í	
þróunarlöndum?
Ísland hefur skapað sér sérstöðu í 
orkumálum og jarðhitamálum og því er 
eftirspurn eftir þekkingu okkar og fram
lagi í þeim málaflokki, segir Engilbert. 
Hið sama er að segja um þekkingu á 
fiskveiðum og þeirri brýnu nauðsyn að 
koma stjórn á fiskveiðar, t.d.  í Vestur 
Afríku, en þar dvaldi Engilbert síðastliðin 
fjögur ár. Þar geta Íslendingar gefið af 
sér í gæðamálum, úthlutun veiðileyfa 
og fiskveiðistjórnun. Þá er strandgæsla 
víða í molum. Segir Engilbert að íslensk 
fyrirtæki gætu komið að veiðum og vinns
lu og eru fyrirtæki eins og t.d. Samherji 
eða félög í þeirra eigu nú þegar virk í 
veiðum á alþjóð legum miðum, m.a. með 
kvóta Evrópu sambandsins. Það er ekki 
hlaupið að því að ætla sér að setja upp 
fyrirtæki og reka með árangri í fjarlægum 
löndum með allt aðra menningu, og til að 
gera slíkt þurfa fyrirtækin helst að hafa 
bæði stærð og styrk til að þola mögur ár 
í upphafi. Smærri íslensk fyrirtæki hafa 
í allnokkrum tilfellum ætlað í starfsemi í 
þróunar löndum og sum hafið framleiðslu. 
Það hefur þó í flestum tilfellum ekki 
tekist sem skyldi jafnvel þó tæknikunn
átta hafi verið til staðar. Ljóst er að hér er 
tilefni til rannsókna og nánari skoðunar. 
Þrátt fyrir vonbrigði útrásarinnar svo
nefndu þá eiga íslensk fyrirtæki alls ekki 
að hætta að huga að góðum tækifærum 
til fjárfestinga og rekstrar erlendis, 
enda eru mörg framsæknustu fyrirtæki 
landsins með stóran hluta starfsemi 
sinnar á alþjóðlegum mörkuðum og sum 
jafnvel yfirgnæfandi hluta. Fjölmargar 
spár benda til þess að vaxtarbroddurinn 
í hagvexti næstu ára og áratuga verði í 
fátækum löndum og þar eiga góð íslensk 
fyrirtæki að vera þátttakendur. 

Getum	við	lagt	fram	þekkingu	okkar	sem	
verðmæti?
Sérþekking Íslendinga í fiskveiðum og 
orkumálum nýtur alþjóðlegrar viðurken
ningar og þar ættum við að verða enn 
betri og láta til okkar taka. Háskólar 
landsins eru að byrja að taka við sér í 
þróunarmálum enda menntun grunnski

viðtal við forstjóra þróunarsamvinnustofnunar Íslands

Rótarýhreyfingin lætur sig varða hag samfélags mann anna. Nú þegar 
mænu sóttar verk efnið er langt komið lék Rótarýblaðinu hugur á að 
skoða hvernig fyrirtæki landsins geta sem best stutt við og eflt það 
þróunar starf sem unnið er á vegum Þróunarsam vinnu stofnunar Ís
lands. Eiga fyrirtæki samleið með þróunarstarfi eða á ekki að blanda 
saman viðskipt um og þróunarstarfi? Margrét Jónsdóttir Njarðvík 
kom að máli við nýráðinn framkvæmdastjóra	Þróunarsamvinnu
stofnunar	Íslands,	Engilbert	Guðmundsson.

Margrét Jónsdóttir Njarðvík, félagi í Rótarý Reykjavík-Austurbær

Pipp er gæðasúkkulaði með 
mjúkri ómótstæðilegri fyllingu. 

Fáðu þér PIPP þegar þú vilt 
gera vel við þig og þína.

NÚ ER ÞAÐ SVART.. .
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lyrði fyrir framþróun hvort sem um ræðir 
grunnmenntun eða æðri menntun. Því 
mætti segja að framtíðarsýn í þróunar
málum mætti flétta saman við menntun 
og halda áfram með vinnu okkar á sviði 
jarðhita, eins og jarðhitaskóli Sameinuðu 
þjóðanna er gott dæmi um. Nú þegar 
er kominn vísir að sambærilegu með 
jafnréttisskólanum sem Háskóli Íslands 
heldur utan um og sjá mætti fyrir sér hag 
þróunarlanda af því að geta menntað hér 
sérfræðinga. 

Sérðu	kannski	fyrir	þér	fleiri	skóla	á	
vegum	Sameinuðu	Þjóðanna? 
Reynslan af jarðhitaskólanum og 
sjávarútvegsskólanum er mjög góð og við 
getum verið stolt af því starfi sem þar he
fur verið unnið. Ég sé að báðir skólarnir 
eru að auka framboð á styttri nám
skeiðum sem haldin verða í þróunarlön
dum, til viðbótar lengra náminu sem fer 
fram hér á landi. Þetta held ég að sé 
mjög góð þróun. Síðan eru tveir skólar 
til viðbótar nú að hasla sér völl. Annar 
er landgræðsluskólinn, sem býður upp á 
nám í því að vernda og græða upp land á 
viðkvæmum slóðum, og hinn er jafnrét
tisskólinn. Ég held að þetta sé meira en 
nóg í bili. Við þurfum að gæta okkar á 
því að dreifa kröftunum ekki um of.  Ég 
hef reyndar oft sagt að reynsla okkar af 

því að basla við vegagerð í fámennu landi 
við erfiðar aðstæður eigi sér oft samhljóm 
niðri í Afríku, en ég ætla nú samt ekki 
að fara að leggja til að við setjum upp 
vegagerðarskóla. Athugum fyrst hversu 
vel gengur að koma fótum undir nýju 
skólana tvo.  En varðandi menntun á 
sviði þróunarmála þá þætti mér afar 
spennandi ef tæknigreinarnar tækju þessi 
mál upp af meiri krafti. Í dag eru það 
félagsvísindagreinarnar sem sinna þessu 
af mestu krafti og ber auðvitað að þakka. 
En ég sakna þess oft að sjá ekki meira af 
ungu tæknimenntuðu fólki, t.d. verk eða 

tæknifræðinga, sem hafa lært eitthvað 
um það hvernig hægt er að nota þá þek
kingu við frumstæð skilyrði. 

Ljóst er að með auknum fjárframlögum 
ríkisins til þróunarsamvinnu, til samræ
mis við önnur Evrópulönd, skapast ný 
tækifæri til framtíðar. Spennandi verður 
að fylgjast með Engilbert og liðsmönnum 
hans á næstu árum. «

Engilbert	Guðmundsson,	framkvæmdastjóri	
Þróunarsamvinnustofnunar	Íslands.

„Sérþekking Íslendinga í fisk veiðum 
og orkumálum nýtur alþjóðlegrar 
viðurkenn ingar og þar ættum við að 
verða enn betri og láta til okkar taka.“

Pipp er gæðasúkkulaði með 
mjúkri ómótstæðilegri fyllingu. 

Fáðu þér PIPP þegar þú vilt 
gera vel við þig og þína.

NÚ ER ÞAÐ SVART.. .
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Hvað skiptir þig máli?

Arion banki býður 
nú viðskiptavinum 
sínum ókeypis 
aðgang að Meniga 
heimilisbókhaldi.

Breki Karlsson,
forstöðumaður Stofnunar um fjármálalæsi

Þú tengist Meniga í Netbanka Arion banka
arionbanki.is  —  444 7000

Meniga heimilisbókhald

„ Að geta gert meira af  
 því sem mann langar til,   
 með því að sleppa því  
 sem skiptir minna máli.“
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veitum hvert öðru skjól

Kjarninn	í	hugtakinu	mannúð	og	
hvernig	við	getum	sýnt	mann	úð	í	
verki	er	að	láta	sig	varða	annað	fólk	í	
nærumhverfi	jafnt	sem	fjærumhverfi.	Í	
fáum	orðum	langar	mig	að	vekja	athygli	
á	hvernig	við	getum	án	nokkurrar	
fyrirhafnar	litið	okkur	nær	og	hugað	að	
samferðafólki	okkar	með	því	að	láta	
líðan	þeirra	okkur	varða.

Eins ólík eins og við erum hvort 
heldur í útliti eða í háttum eigum 
við það sameiginlegt að vera 
félagsverur. Einstaklingur, einrænn 
eða félagslyndur, þrífst illa ef 
hann er ekki hluti af einhverjum 
hópi hvort sem hann er við nám, 
störf eða í tómstundum. Það getur 
valdið einstaklingi, barni jafnt sem 
fullorðnum, alvarlegu sálrænu tjóni 
finni hann það til lengri tíma eða 
ítrekað að hann sé ekki velkominn í 
hópinn eða nærveru hans í þeim hópi 
sem hann óskar að vera hluti af, sé 
ekki óskað. Fyrir þann sem haldið er 
fyrir utan eða fær í besta falli að vera á 
jaðrinum, t.d. í skóla eða á vinnustað, 
bíður fátt annað en einangrun með 
tilheyrandi fylgifiskum. Afleiðingar 
slíkrar höfnunar geta verið alvarlegar 
og haft langtímaáhrif á sjálfsmatið 
og sjálfsmyndina. Ýmis sállíkamleg 
einkenni geta auðveldlega gert vart 
við sig og fylgt viðkomanda jafnvel 
ævilangt.

Óskastaðan er vissulega sú að á 
smærri vinnustöðum og t.d. í bekkjum 
myndaðist aðeins einn sterkur hópur 
og að hópmeðlimir bæru virðingu og 
umhyggju hver fyrir öðrum. Algengara 

er þó að fleiri en einn og fleiri en tveir 
smærri hópar myndist ef hópurinn er 
stór. Fjölmargar áhrifabreytur liggja 
að baki eðli hópamyndunar sem ekki 
verður fjallað um nánar hér. Hvernig 
slík þróun á sér stað er heldur ekki 
aðalatriðið svo framarlega sem hver og 
einn finni sig vera hluti af einhverjum 
hópi þar sem hann er velkominn og 
þar sem hann getur notið sín á sama 
tíma og hann gefur af sér til hinna í 
hópnum.

Þrífst	einelti	í	þínu	nærumhverfi?	
Umræðan um einelti hefur verið 
mikil í samfélaginu á síðustu árum. 
Einelti finnst meðal fólks án tillits til 
efnahags, stéttar, stöðu eða búsetu. 
Einelti er ekki bundið við neinn einn 
stað heldur getur skotið upp kollinum 
í hvers kyns aðstæðum þar sem sami 
hópur fólks hittist reglulega allt frá 
upphafi skólagöngu til hjúkrunarheimila 
og stofnana fyrir aldraða. Þrátt fyrir 
vaxandi vakningu um vandann og 
aðgerða gegn honum er hann víða enn 
til staðar. Ætla má að eineltisvandinn 
sé viðameiri en talið er þar sem ekki 
allir þolendur treysta sér til að opinbera 
vanlíðan sína.

Ein af birtingarmyndum eineltis er 
þegar einstaklingur er útskúfaður, 
sniðgenginn og honum haldið utan 
við almennt samskiptakerfi á þeim 
stað sem hann sinnir námi, starfi 
eða tómstundum. Stundum fylgir 
þessari birtingarmynd önnur mynd, 
öllu dulari og erfiðari að staðreyna en 
það er neikvætt tal um þann sem er 
útskúfaður. Við hinum útskúfaða blasir 

einangrun og eins og sumir hafa lýst 
sem verið hafa í þessum sporum: „það 
var eins og ég væri ósýnilegur“.

Við getum sýnt mannúð í verki með 
því einfaldlega að vakna til vitundar, 
líta okkur nær í þessum málum og rétta 
út hendi til þeirra sem þess þarfnast. 
Í sporum þolanda eineltis vill enginn 
vera. Einelti er heilbrigðisvandamál 
og varðar alla. Ábyrgðin liggur víða: 
hjá samfélaginu, löggjafanum og hjá 
stjórnvöldum; hjá skólayfirvöldum 
og foreldrum; hjá umsjónarmönnum 
íþrótta og tómstundafélaga og 
stjórnendum stofnana og fyrirtækja. 
Ábyrgðin liggur ekki hvað síst hjá 
hverjum og einum einstaklingi sem 
vill vera hluti af þessu samfélagi. 
Því fleiri sem eru meðvitaðir um 
fjölmargar birtingarmyndir eineltis og 
skaðsemi þess, því minni líkur eru 
á að mál af þessu tagi komi upp og 
festi rætur. Hópur fólks sem vakir yfir 
velferð hvers annars er fljótur að gera 
skaðvalda óvirka. Gerandi eineltis 
þrífst illa eða alls ekki fái hann enga 
styrkingu frá umhverfinu. Eins og með 
aðra félagslega vá er fátt eins öflugt 
og sameiginlegt átak vel upplýstra 
einstaklinga í samfélaginu. «

Kolbrún Baldurs dóttir, sálfræðingur og fráfarandi forseti 

Rótarýs Reykjavíkur-Austurbæjar

Það getur valdið einstaklingi, barni 
jafnt sem fullorðnum, alvarlegu 
sálrænu tjóni finni hann það til 
lengri tíma eða ítrekað að hann sé 
ekki velkominn í hópinn eða nærveru 
hans í þeim hópi sem hann óskar að 
vera hluti af, sé ekki óskað.
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mörg mál leyst á Rótarýfundum
viðtal við tómas helgason, Rótarýfélaga í 48 ár

Fyrst	liggur	beint	við	að	spyrja	Tómas,	
hver	var	aðdragandinn	að	stofnun	
klúbbsins	Rótarý	ReykjavíkAusturbær?

Rótarýklúbburinn Reykjavík  Austur
bær var stofnaður 9. apríl 1963. Í stuttu 
yfirliti yfir stofnun og störf klúbbsins, 
sem Jón Kjartansson fyrsti forseti 
hans, ritaði í 50 ára afmælisrit Rótarý 
hreyfingarinnar á Ísland, sagði hann að 
Einar Bjarnason þáverandi ríkisendur
skoðandi (síðar prófessor í ættfræði) og 
umdæmisstjóri hafi komið til sín og 
spurst fyrir um hvort Jón vildi hjálpa til 
að stofna nýjan klúbb í Reykjavík. Að 
sjálfsögðu var Jón sjálfkjörinn til slíks 
vegna lipurðar, röskleika og fyrri reynslu 
sem Rótarýfélagi, en hann hafði verið í 
Rótarýklúbbi Siglufjarðar meðan hann 
var bæjarstjóri þar og þangað til hann 
tók við stöðu forstjóra ÁTVR og fluttist 
til Reykjavíkur. Á þessum tíma voru 
þegar komnir 15 klúbbar á landinu og 

í Rótarýklúbbi Reykjavíkur hafði fjölgað 
úr 24 við stofnun í um 70 meðlimi að 
mig minnir og því ástæða til að huga að 
stofnun annars klúbbs. 
Um mánaðamótin febrúar mars 1963 
smalaði Jón saman nokkrum hópi og 
naut til þess atfylgis tveggja annarra 
afbragðsmanna, sem báðir höfðu verið 
í Rótarýklúbbi Akureyrar. Þetta voru 
Kristján „bílakóngur“ Kristjánsson, en 
hann var þekktur fyrir að reka rútu
fyrirtæki og Ford umboðið, auk þess 
að byggja Hótel Esju, og Eirik Eylands, 
tæknifræðingur hjá Vegagerðinni. 

Hópurinn hittist einu sinni eða tvisvar á 
skrifstofu Jóns í Borgartúni ásamt  
Einari Bjarnasyni og var rætt um 
starfssvæði klúbbsins og hvaða mönn
um sem væru í ábyrgðarstöðum á 
svæðinu skyldi bjóða að vera með 
í stofnun klúbbsins. Starfssvæði 
klúbbsins var skammtað af hálfu 
umdæmisins og náði frá fjöru austan 
Snorrabrautar að Miklubraut og austur 
úr. Á þeim tíma var starfssvæðum 
Rótarýklúbba skipt upp á þennan hátt, 
og okkar klúbbur mátti eingöngu velja 
menn sem höfðu starfsstöð á þessu 
svæði. Rótarýklúbbur Reykjavíkur naut 
reyndar þeirra forréttinda að geta tekið 
inn félaga af okkar svæði, en ekki 
öfugt. Síðar meir var rýmkuð mjög þessi 
regla um starfssvæði klúbbanna.

Á þessum árum voru fá fyrirtæki með 
starfsemi fyrir austan Höfða önnur en 
Olíuverslun Íslands, fiskimjölsverk
smiðjan á Kletti, Kleppsspítalinn, 
Langholtsskóli og Áburðarverksmiðjan. 
Þrátt fyrir þessar landfræðilegu tak
markanir fundu áðurnefndir þremenn
ingar 26 menn sem vildu taka þátt í 
klúbbstofnuninni og uppfylltu skilyrði 
til þess að verða Rótarýfélagar. Flestir 
höfðu starfsstöð á milli Snorrabrautar 
og Höfðatúns. 

Stofnfundur klúbbsins var haldinn 
á Hótel Borg 9. apríl 1963 og voru 
þá fjórir menn kosnir í fyrstu stjórn 
klúbbsins með Jóni. Það voru áður 
nefndur Kristján Kristjánsson sem var 
varaforseti, Björn Sveinbjörnsson verk
fræðingur og forstjóri Ofnasmiðj unnar, 
sem var ritari, Zóphonías Pálsson verk
fræðingur og skipulagsstjóri, gjaldkeri 
og áður nefndur Eirik Eylands sem var 
stallari. 

Hvernig	var	klúbbstarfið	fyrstu	árin?
Þá var ákveðið að halda reglulega 
fundi á fimmtudögum kl.12.15 í 
Þjóðleikhúskjallaranum, og menn gáfu 
sér tíma til kl. 13.45. Fundirnir voru 
síðar fluttir í Klúbbinn inni við Borgar
tún og voru haldnir þar þangað til  
nokkru áður en Konráð Guðmundsson 
gekk til liðs við okkur að við fluttum 
okkur í Hótel Sögu.

Fyrirkomulagið var eins og við þekkjum, 
allir félagar héldu starfgreinaerindi 
eftir að þeir gengu í klúbbinn, og á 
hverjum fundi kom gestur með erindi 
um eitthvað fróðlegt efni. Borðað var 
við Ulaga borð og svo fluttu menn sig á 
annað borð til að drekka kaffi. Í upphafi 
fundar drógu menn númer sem réði 
því hvar þeir sátu. Þannig var tryggt að 
menn „róteruðu“. Það var hugsunin á 
bak við félagsskapinn, að sömu menn 
sætu ekki alltaf saman. Svo gátu þeir 
alltaf sest hjá þeim sem þeir þurftu að 
tala við þegar skipt var um borð til að 
drekka kaffið.

Stofnfélagarnir voru allt mjög 
skemmti legir og góðir félagar sem sóttu 
fundi af kappi, utan einn eða tveir. Af 
þessum fyrstu stofnfélögum erum við 
nú tveir eftir í klúbbnum, ég og Páll 
Sigurðsson fyrrverandi ráðuneytisstjóri í 
heilbrigðisráðuneytinu, en hann var þá 
trygginga yfirlæknir. 

Fundarsókn er meginskylda og á að 
vera ánægja hvers félaga. Jón Kjartans
son var auðvitað fremstur í flokki og 
setti svipmót sitt á fundi með velvild, 
glaðværð og hnyttni alla tíð meðan 
hans naut við. Ég held að við höfum allir 
hlakkað til að hittast í hverri viku, en 
sérstaklega til að hitta Jón. Hann hafði 
sérstakt lag á að láta aðra taka þátt í 
klúbbstarfinu með sér.

Mikilvægasta starfinu í stjórn 
klúbbsins gegna ritarar. Þeir fylgjast 
með mætingu og skrifa fundargerðir, 
sem framan af voru umfangsmiklar og 
merkar heimildir um klúbbinn og þjóð
lífið. Þær voru fjölfaldaðar og gefnar út 
sem mánaðarbréf ætluð eigin félögum 
og öðrum klúbbum til upplýsinga.  
Þessar fundargerðir voru sendar heim 
til manna og í aðra klúbba og kölluðust 
mánaðarbréf. Björn Sveinbjörnsson, 
Páll Sigurðsson og Kristján Gunnars
son, sem voru ritarar fyrstu þrjú árin, 
gáfu fordæmið með ritun útdrátta úr er

Klúbburinn Rótarý ReykjavíkAusturbær er næstum hálfrar aldar 
gamall, og einn af stofnfélögunum var Tómas Helgason geðlæknir	
og	prófessor. Ásta Bjarnadóttir tók hús á Tómasi til að heyra um 
stofnun klúbbsins og minningar hans frá starfinu í gegnum tíðina.

„Stofnfélagarnir voru allt mjög 
skemmti legir og góðir félagar sem sóttu 
fundi af kappi, utan einn eða tveir.“

Ásta Bjarnadóttir, félagi í Rótarý Reykjavík-Austurbær
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indum sem þeir skrifuðu niður meðan á 
erindisflutningi stóð. Á þeim tíma tóku 
flestir ræðu menn hlutverk sitt alvarlega 
og komu með skrifuð erindi og létti það 
stundum undir starfi ritaranna. En svo 
kom að því að einhver hafði ekki haft 
fyrir að skrifa erindi sitt, en vildi ekki 
láta það sjást og lagði búnka af auðum 
pappír á púltið meðan ritari slappaði 
af í góðri trú! Ekki veit ég hvort þetta 
stuðlaði að endalokum mánaðarbré
fanna, eða hvort þau lögðust af vegna 
álags á ritarana og kostnaðar. 

Margs er að minnast frá þessum árum 
sem liðin eru frá stofnun klúbbsins og 
læt ég nægja að nefna eitt atvik, því ég 
hef ekki fundið gömlu fundargerðirnar 
hjá mér. Það urðu oft miklar umræður á 
Rótarýfundum, til dæmis þegar til okkar 
kom gestur sem talaði um húsafriðun og 
mælti með verndun Bernhöftstorfunnar. 
Sveinn Benediktsson útgerðarmaður og 
frændi minn (afi núverandi formanns 
Sjálfstæðisflokksins), stóð þá upp og 
sagði að það ætti bara að rífa þessa 
gömlu dönsku kofa. Ég var ósammála 
honum og við tókumst á um þetta. Hann 
vildi skýra afstöðu mína með því að ég 
ætti dönsk ættmenni!

Var	tilgangurinn	með	Rótarýklúbbnum	
fyrst	og	fremst	félagsleg	samskipti	eða	
voru	einhver	æðri	markmið?
Mér hefur alltaf fundist að Rótarýfélagar 
eigi fyrst og fremst að láta gott af sér 
leiða gegnum þau störf sem þeir gegna, 
og að það sé ekki endilega nauðsynlegt 
að standa fyrir góðgerðarstarfsemi í 
hefðbundnum skilningi. Mörg mál var 
á fyrri tíð hægt að leysa yfir kaffinu á 
Rótarý fundi. Ég þekki dæmi um að 
menn hafi sett niður pólitískar deilur 
með því að kynnast mótaðilanum betur 
á Rótarýfundum, og ég gat oft komið 
málum áfram gegnum góð samskipti 
í klúbbnum, til dæmis þegar ég vann 
að byggingu geðdeildarinnar, sem var 
erfitt mál að koma í gegn. Út frá þessu 
sjónarmiði var það slæmt þegar fundirnir 
voru styttir niður í klukkutíma, menn 
hafa ekki lengur tíma til að kynnast.

Öðru hvoru hafa komið upp umræður 
um hvort klúbburinn ætti að standa 
sjálfur að einhverri góðgerðarstarfsemi. 
Menn vita að það er sælla að gefa en 
þiggja, og mörg önnur samtök og klúbbar 
vinna að slíku og við tökum öll þátt í 
því. Klúbbfélagar láta ekki síst gott af 
sér leiða með gagnkvæmri kynningu 
og með því að beita áhrifum sínum í 
samfélaginu í víðu samhengi og líka í 
alþjóðlegum verkefnum. 

Eitt vil ég þó sérstaklega nefna, 
sem ekki heyrir undir góðgerðarstarf í 
venjulegum skilningi, heldur snéri það 
að eflingu Rótarýanda og endurnýjun 
félagsskaparins. Á ég við námssjóð 
sem stofnaður var fyrir forgöngu Agnars 
Breiðfjörð félaga okkar. Agnar var 
blikksmiður og rak Breiðfjörðs blikk
smiðjuna. Agnar var merkilegur maður 
og uppfinningamaður, og er faðir Leifs 
Breiðfjörð glerlistamanns. En sjóður 
þessi semsagt var ætlaður til að styrkja 
framhaldsnám í greinum sem okkur 
þótti vanta forystumenn í. Við vildum 
styðja við menn sem væru líklegir til að 
leiða framfarir í samfélaginu. Klúbb
urinn okkar stóð fyrir þessum sjóði í 
einhver ár, en því miður lagðist þessi 
starfsemi niður og mönnum vísað á 
Rótarý Foundation. Ástæða væri til að 
huga að endurlífgun þessa sjóðs. Með 
því væri stuðlað að því að efla þjónustu
hugsjónina og háleitar siðferðiskröfur, 

að auka velvilja og skilning á mikilvægi 
allra starfa. Við viljum að þjónustan við 
aðra verði ávallt í fyrirúmi, en einkunnar
orð Rótarý eru jú “service above self”.

Hverjar	hafa	verið	helstu	breytingarnar	
á	klúbbstarfinu	í	gegnum	árin?	Hafa	
vinnu	aðstæður	fólks	ekki	breyst	mikið?
Aðalmunurinn er að menn taka ekki 
eins mikinn tíma í Rótarý, þetta snertir 
bæði lengd funda og mætingu. Breyttar 
vinnuaðstæður eru kannski afsökunin 
fyrir því að menn taki ekki tíma í Rótarý, 
en staðreyndin er sú að menn gera það 
sem þeir ætla sér að gera. Reglan um 
mætingu var alltaf 7080% fyrstu árin, 
en það hefur minnkað, og nú sætta 
menn sig við lægri mætingu. Maður bara 
tók frá tíma fyrir þetta. Sverrir Norland 
félagi okkar var alltaf harður á því að 
reka þá menn úr klúbbnum sem ekki vildu 
mæta. Það var alltaf lesið upp hverjir 
voru fjarverandi og ef menn mættu ekki 
þurfti að senda afsökunarbeiðni. Það er 
ekki alveg sama festa í klúbbstarfinu nú. 

frh. »

„Á þeim tíma tóku flestir ræðumenn 
hlutverk sitt alvarlega og komu með 
skrifuð erindi.“ 

Púlt	Jóns	Helgasonar	biskups;	hann	var	vinnuþjarkur	og	stóð	við	púltið	er	hann	þreyttist	á	að	sitja	við	vinnu.
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Hvað sem á bjátar og hvað sem á dynur
hvernig sem veröldin dæsir og stynur
skaltu aðstoð okkar þiggja
því alla þá sem landið byggja
– okkar hlutverk er að tryggja. 



Svo	komu	konurnar	inn	á	níunda	áratugnum....
Ég var nú reyndar á móti þeirri ráðstöfun, en hún var samþykkt 
þegar ég var ekki á fundi! Mér fannst þetta óþarfi, fannst að þær 
hefðu ýmsa aðra klúbba sem karlar voru ekki teknir inn í. Þetta 
var bara íhaldssemi í mér. Innkoma kvennanna hefur svo reynst 
ágætlega, enda konurnar í klúbbnum okkar alveg til fyrirmyndar. 
Einhverjir hafa talað um að okkur haldist heldur verr á konunum 
sem hafa komið inn að undanförnu, en ég hef reyndar ekki statistik 
yfir það. 

Þú	hefur	starfað	í	geðheilbrigðismálum	alla	þína	starfsævi,	hvernig	
hefur	sá	starfsvettvangur	breyst	frá	því	þú	byrjaðir?	
Ég hef verið í þessum geira frá fæðingu því faðir minn var yfirlæknir 
á Kleppi. Jú það hefur mikið breyst, mesta breytingin kom með 
nýjum og betri geðlyfjum. Öðru hvoru koma upp neikvæðar um
ræður um þau lyf, og þau eru kölluð „læknadóp“. Þetta er oftast 
byggt á misskilningi. Geðlyfin gera gagn ef þau eru notuð rétt, en 
auðvitað mikið ógagn ef þau eru misnotuð. Misnotkun hefur alltaf 
verið þekkt, rónarnir í gamla daga keyptu sér í Ingólfsapóteki bróm
mixtúru sem var mjög vandmeðfarið róandi lyf og gat valdið eitrunum, 
en í þá daga var hægt að kaupa það án lyfseðils. Ég man eftir 
gamalli konu sem ofnotaði bróm en við læknuðum hana með því að 
gefa henni salt, bara Natríumklóríð. Mest notaða vímuefnið hefur 
alla tíð verið alkóhólið, í gamla daga notuðu menn alkóhól líka til 
að deyfa fyrir aðgerðir. Þekkingin var ekki eins mikil og nú er. Japanir 
og Þjóðverjar gáfu til dæmis hermönnunum sínum amfetamín í 
stríðinu, til að halda þeim vakandi. Svo komu aukaverkanirnar af 
þessu í ljós seinna. Þau lyf sem við höfum í dag hafa gjörbreytt lífi 
og líðan margra sjúklinga og aðstandenda. Samtalsmeðferðin var 
auðvitað alltaf til, en hún dugði ekki á meiriháttar kvilla og alvarleg 
einkenni. 

Nú	er	spáð	að	geðheilbrigðis	málin	verði	stærsti	mála		flokkur	inn	í	
heilbrigðiskerfinu.	Hvað	eigum	við	að	gera	til	að	takast	á	við	það?
Þetta hefur lengi verið vitað. Við þurfum að búa fólki góðar 
aðstæður, reyna bæði að fyrirbyggja og lækna þessa sjúkdóma. 
Það er engin patentlausn á því hvernig megi fyrirbyggja geðsjúk
dóma en stöðugleiki fjölskyldna, góðir skólar og ökonomían skipta 
miklu máli. Við þurfum að afstýra fátækt eins og hægt er, heilsufar 
fátækra er almennt lakara en þeirra sem betur mega sín og það á 
ekki síst við varðandi geðsjúkdóma. Hinir svokölluðu velmegunar
sjúkdómar eru vissulega til, það er aðallega offitan og kvillar 
tengdir henni. Heilsuleysi er samt miklu frekar fylgifiskur fátæktar 
en velmegunar.

Með	þessa	þörfu	ábendingu	í	huga	kveðjum	við	heiðursmanninn	og	
Rótarýfélagann	til	48	ára	doktor	Tómas	Helgason. «

Sjá heildarframboð á  
www.opnihaskolinn.is
eða hafðu samband við okkur í síma 599 6300

Nýttu þér fjölbreytt námskeið Opna háskólans í HR 
til að styrkja stöðu þína og stuðla að nýjum sóknarfærum. 

 ÞÚ! 
ÞETTA SNÝST 
UM ÞIG OG FRAMTÍÐINA

„Þetta var bara íhaldssemi 
í mér. Innkoma kvennanna 
hefur svo reynst ágætlega...“

Jú,	ég	hef	skrifað	dálítið	af	greinum	og	bókum
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hulduherinn í rauða goretexinu
um slysavarnafélagið landsbjörg

Þessi setning hljómar kunnuglega 
í eyrum allra, tengd fréttum af 
stórviðrum, snjóflóðum, eldgosum 
og öðrum náttúruhamförum, af fólki 
týndu á fjöllum, föllnu í jökulsprungur, 
strönduðu á jeppakrílum í stórfljótum, 
jafnvel í fréttum af fótbrotum í Esjunni. 
Síðar birtast í ljósvakamiðlum viðtöl 
og myndir af alvarlegu og harðsnúnu 
liði, gjarnan í rauðum Goretexgöllum 
og með alls kyns búnað hangandi utan 
á sér, stærri björgunartæki í baksviði 
myndarinnar, risajeppar, vélsleðar, 
stórir björgunarbátar eða þyrla, allt eftir 
eðli hvers verkefnis. Þar segir einhver 
í stuttu máli og látlausu frá atburðarás 
og hvernig til tókst við björgunarstarfið. 
Síðan hverfur hópurinn af yfirborði 
jarðar, eins og hulduher, þar til næsta 
útkall brestur á.

Til að fræðast meira um þennan 
hulduher mælti ég mér mót við 
Kristin	Ólafsson, en hann er félagi í 
Rótaryklúbbi	Seltjarnarness. Kristinn 
gekk til liðs við Hjálparsveit skáta 18 
ára, hefur verið virkur félagi síðan í 
rúmlega 30 ár, og er enn á útkallslista 
í sleðaflokki. Síðustu fjögur ár hefur 
hann gegnt starfi framkvæmdastjóra 
Landsbjargar. 

Fyrsta slysavarnarfélagið var 
stofnað í Vestmannaeyjum 1918, 
síðar bættust önnur félög í hópinn. 
Hjálparsveit skáta var stofnuð 1932 
í tengslum við Alþingishátíðina og 
fyrsta flugbjörgunarsveitin í tengslum 
við flugslysið þegar Geysir hrapaði 
á Vatnajökli. Slysavarnarfélagið 
Landsbjörg var síðan stofnað í 
núverandi mynd árið 1999 sem 
regnhlífarsamtök björgunarsveita og 
slysavarnarfélaga.

Alls munu félagar í Landsbjörg vera 
um 18.000. Þar af eru ríflega 3.500 

sjálfboðaliðar á útkallslista yfir land 
allt allan sólarhringinn, og tilheyra þeir 
um eitt hundrað björgunarsveitum. 
Þeir hlaupa af stað úr vinnu og frá 
fjölskyldum sínum hvenær sem er 
sólarhrings til að fara í útkall. Þau geta 
tekið frá nokkrum klukkustundum upp 
í marga daga, og útköllin eru um 1.200 
á ári. Gróft reiknað fara um sex til sjö 
hundruð þúsund klukkustundir á ári 
í útköllin ein. Önnur starfsemi tengd 
Landsbjörgu, s.s. þjálfun, fjáröflun og 
annað tekur ekki minna en sexfalt fleiri 
klukkustundir á ári hverju. Til að fá 
hugmynd um hvað þessar tölur þýða í 
praxís þá erum við að tala um 2.700 
vinnuár. Hvernig er þetta hægt? 

Kristinn hefur einfalda svarið. 
Félagar halda tryggð við sína 
hjálparsveit í áratugi, jafnvel alla 
ævi. Þátttaka verður hluti af lífsstíl 
viðkomandi, því hún býður líka upp á 
útrás fyrir brennandi áhugamál tengdu 
landi, náttúru, ævintýramennsku og 
vináttu. Auðvelt er að fá nýja félaga 
til liðs við samtökin. Landsbjörg 
auglýsir árlega eftir sjálfboðaliðum, 
og þurfa þeir að vera 18 ára og eldri. 
Á höfuðborgarsvæðinu er valið úr 
hópi umsækjenda, úti á landi er það 
algengara að talað sé beint við þá 
sem hjálparsveit svæðisins vill fá 
með. Í hinum dreifðari byggðum er oft 
litið á þátttöku í björgunarstarfi sem 
þegnskyldu, í þéttbýlinu ræður frekar 
ævintýraþrá og löngun til að kynnast 
landinu. Félagar koma úr öllum stéttum 
samfélagsins, starfslega jafnt sem 
menntunarlega. Þjálfunartíminn er 
tvö ár áður en menn teljast fullgildir 
meðlimir. Eftir að menn hafa eitt 
sinn tengst hjálparsveit er brottfall 
lítið, þátttakan verður að lífsstíl og 
köllun. Þessi breiði hópur félaga er 
ómetanlegur bakhjarl fyrir starfið, þó 
ekki séu allir virkir allt árið.

Síðast en ekki síst, þá væri þetta 
óframkvæmanlegt ef ekki kæmi til 
mikill velvilji atvinnurekenda á Íslandi, 
þar sem björgunarsveitarfélagar halda 
almennt launum sínum í útköllum. Það 

Högni Óskarsson, geðlæknir og  

félagi í Rótarý Reykjavík-Austurbær

„Björgunarsveitir 
hafa verið kallaðar 
á vettvang ...“ 

Björgunarsveitarmaður	við	æfingar	á	Skjaldbreiði.
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styrkir líka starfið að skipulag er mjög 
flatt og lýðræðislegt, stéttaskipting er 
engin, hver sveit ræður sínum málum

Unglingadeildir starfa innan 
hjálparsveitanna fyrir 1318 ára 
unglinga. Þar eru þeir þjálfaðir í ýmsu 
sem lýtur að útivist og fjallamennsku, 
að öðlast styrk, áræði og því að treysta 
á hópinn og standa undir trausti 
hópsins. 

Ekki þarf að fara í grafgötur með 
samfélagslegt gildi sjálfboðaliðastarfs 
af þessu tagi. Björgunarstarf á Íslandi 
myndi vera óþekkt í þeirri mynd, 
sem það er rekið nú, ef það yrði rekið 
sem hluti af launavinnu, eða jafnvel 
í þegnskylduformi. Kristinn bendir á 
að hugsjónin er tengd arfleifð okkar, 
þjóðarsálinni, þar sem samkennd og 
virk samhjálp hefur alltaf verið stór 
þáttur; að bjarga mannslífum, að bjarga 
verðmætum í harðbýlu landi norður við 
heimskautsbaug. 

Annar þáttur er ekki síður 
mikilvægur, en það er uppeldislegt 
gildi þjálfunar og þátttöku. Unglingar 
á mótunarskeiði fá tækifæri til að nýta 
krafta sína og hugkvæmni og beina 
þeim í farveg sem nýtist samfélaginu 

jafnt sem og þeim sjálfum. Sjálfsagi 
og fórnfýsi þroskast, glíman við 
vaxandi ögranir í hópstarfi styrkir 
félagsleg tengsl. Virðing samfélagsins 
fyrir störfum björgunarsveitanna 
eflir sjálfsvirðinguna. Þetta fylgir 
björgunarsveitarfélögunum inn í 
fullorðinsárin og gerir þá færari um að 

takast á við óvænt og flókin mál, sem 
alltaf koma upp í lífi manns öðru hvoru.

Þá er eftir að fjalla um aðra þætti 
sem Landsbjörg annast. Þar ber fyrst 
að nefna Slysavarnarskóla sjómanna 
og Björgunarskólann, sem rekur 
þjálfunarnámskeið fyrir þá sem ætla 
að starfa í björgunarsveitum. Skólinn 
hefur yfir að ráða þjálfunarbúðum að 
Gufuskálum á Snæfellsnesi. Einnig 

býður skólinn upp á námskeið fyrir 
fyrirtæki og almenning. Meðfram þessu 
er rekin mjög öflug forvarnarfræðsla 
fyrir almenning til að draga úr hættu á 
hvers kyns slysum.

Þetta er saga og bakland 
hulduhersins í stuttu máli. Mannúð í 
verki. «

Vinur við veginn

SÆKTU UM 
STAÐGREIÐSLUKORT
Á OLIS.IS

ÞÚ FÆRÐ 
AFSLÁTTINN 
STRAX
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Unglingar á mót unar 
skeiði fá tækifæri til 
að nýta krafta sína og 
hugkvæmni ...

Í	þjálfunarbúðum	björgunarsveitarmanna.
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ótrúlega gefandi starf

Þetta segir Inger	Sofia	Ásgeirsdóttir, 
hjúkrunarnemi á lokaárinu í HÍ, og nú 
virkur þátttakandi í björgunarsveitinni	
Ársæli. Áhuginn kom snemma, en tíma
leysi og annað í forgangi gerðu það að 
verkum að þátttaka í nýliðastarfi þurfti 
að bíða þar til fyrir fjórum árum. „En þá 
skellti ég mér á fyrsta fund og eftir það 
var ekki aftur snúið“ segir Inger. 

Maður veltir fyrir sér hvað geri 
þátttöku í björgunarsveitum svona eftir
sóknarverða. „Starfið innan sveitar innar 
er ótrúlega gefandi, við erum alltaf að 
læra eitthvað nýtt og áhugavert; starf
andi með mismunandi fólki við alls 

kyns aðstæður, með lögreglu, sjúkraliði 
og almenningi. Við ferðumst mikið og 
kynnumst landinu ótrúlega vel.  Ég hef 
eignast marga góða vini á þessum árum 
og veit, að framtíðin innan sveitarinnar 
á eftir að gefa dýpri reynslu og mikið 
í minningarbankann. Þetta er bara 
ómetanlegt.“  
 
Hvað	gerir	sjálfboðaliðastarfið	fyrir	
mann?
„Að starfa með björgunarsveit gefur 
manni tækifæri að þroska sjálfan sig, 
læra af öðrum og að gefa til baka, til al
mennings og nýrra félaga. Starfið gengur 
út á að læra, þjálfa og kenna. Og ekki 
síður að afla fjár til rekstrar og uppbyg
gingar fyrir sveitina. Með þessu tryggjum 
við að mannskapur, þekking og tækni 
nýtist sem best við leit og björgun. 

Sjálfboðaliðastarf er unnið í frítíma 
og af óeigingjörnun hvötum. Hvers 
vegna? Inger hefur síðasta orðið. „Það er 
gríðarlega mikilvægt að geta gefið af sér 
til að hjálpa öðrum og miðla þekkingu 

og reynslu til annarra. Það eru líka góð 
skilaboð til samfélagsins og skapar sam
kennd, að á Íslandi eru nokkur þúsund 
þrautþjálfaðrir einstaklingar, sem standa 
vaktina allt árið um kring, reiðubúnir að 
hjálpa þeim sem  í nauðum eru staddir, 
gefandi allt sitt í að hvert útkall endi á 
sem farsælastan hátt“.  

„Mig hefur alltaf langað að starfa 
með björgunarsveit vegna þess 
áhuga verða starfs sem sveitirnar inna 
af hendi. Starfið sameinar áhuga 
minn á hjúkrun og útivist, og ekki 
skemmir frábær félagskapur fyrir“.

Sími 570 2400 · oryggi.is
Stöndum vaktina allan sólarhringinn
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Á oryggi.is getur þú keypt öryggisvörur sem henta þínu heimili.
Tilboðsverð á reykskynjurum, slökkvitækjum, eldvarnarteppum, 
sjúkrapúðum o.fl. Skoðaðu úrvalið.

Þeir bjarga
lífum

Inger	Sofia	Ásgeirsdóttir	á	fjöllum
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Að breyta heiminum

Hvort	er	hlutverk	okkar	í	heiminum	
fremur	að	valda	sem	minnstum	skaða	–	
eða	gera	sem	mest	gagn?	

Sá sem svarar þessari sígildu spurningu 
þannig að hverjum manni beri að gera 
sem mest gagn er um leið að staðfesta 
þá grundvallarskoðun að okkur beri að 
taka afstöðu og leggja okkar af mörk
um – hve lítilfjörlegt sem það kann að 
virðast í hinu stóra samhengi. Felst 
ekki einnig í þessari afstöðu sú skylda 
að grípa til aðgerða sem eru til þess 
fallnar að gera heiminn betri og lífvæn
legri? Hugsum eitt augnablik um hvað 
felst í því... 

Þetta er sannarlega sú afstaða sem 
starfsemi Rótarý grundvallast m.a. 
á – og undirstrikar að hver og einn 
ber ábyrgð gagnvart sjálfum sér, nær 
umhverfinu og samfélagi manna um 
allan heim. Við erum m.ö.o. í sam
mannlegum leiðangri til þess að bæta 
líf allra, hlúa að mennsku og tryggja 
bjarta framtíð fyrir börnin okkar. 
Hin erfiða staðreynd er hins vegar sú 
að fleiri en 25.000 börn deyja á degi 
hverj um af orsökum sem einfalt og 

ódýrt er að koma í veg fyrir. Svo við 
áttum okkur á samhenginu er rétt að 
nefna að það búa um 26.000 manns 
í Hafnarfirði, um 18.000 á Akureyri. 
Margföldum þessar tölur með öllum 
365 dögum ársins. 

Heimsforeldrar	bjarga	lífi	barna
UNICEF – Barnahjálp Sameinuðu 
þjóðanna  starfar á vettvangi í 156 
löndum og svæðum og leitast við að 
standa vörð um réttindi og líf barna frá 
fæðingu til fullorðinsára. Grundvöllur 
okkar starfs er að öll börn eigi óskor
aðan rétt til lífs, heilsu og menntunar; 
að lifa við aðstæður sem gera þeim 
kleift að nýta hæfileika sína til full
nustu. 

Nánast hver einasti dagur færir okkur 
nýja og öfluga liðsmenn sem deila 
þess ari sannfæringu og vilja stuðla að 
því að markmiðum verði náð. Þetta eru 
svokallaðir heimsforeldrar UNICEF. Þessi 
stóri og sívaxandi hópur er breiðfylkingin 
að baki UNICEF  Íslendingar sem sýna 
þannig mannúð sína í verki og styðja af 
örlæti starf sem beinist að því að hjálpa 
þeim börnum heimsins sem verst standa. 

Hvergi í heiminum styður jafn hátt 
hlutfall heillar þjóðar við Barnahjál
pina með reglulegum hætti og hér á 
Íslandi – eða um 17.000 manns sem 
sam svarar 5% landsmanna. Heims for
eldrar eru fólk á öllum aldri, úr öllum 
þjóðfélagsstéttum og alls staðar að af 
landinu; konur og karlar sem eiga það 
þó sam eiginlegt að láta sig réttindi og 
velferð barna varða hvar í heimi sem 
þau eru stödd. Fjöldi heimsforeldra 
hérlendis sýnir svo ekki verður um villst 
að þrátt fyrir ýmis brýn viðfangsefni 
hér heima fyrir og erfiðleika margra 
íslenskra fjölskyldna – svíður fólki að 
svo víða um heim njóta börn hvorki 
áðurgreindum réttindum né verndar 
sem okkur þykir sjálfsagt að okkar eigin 
börn njóti. 

Svanhildur Konráðsdóttir, formaður stjórnar UNICEF á Íslandi 

og félagi í Rótarý Reykjavík-Austurbær

Heimsforeldrar	taka	sammannlega	ábyrgð	á	börnum	heimsins.

Hvergi í heiminum styður 
jafn hátt hlutfall heillar 
þjóðar við Barnahjálpina 
með reglulegum hætti og 
hér á Íslandi
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Ábyrgð	sem	hefur	áhrif
Margir spyrja þeirrar réttmætu spurn
ingar hve miklu máli aðstoð sem þessi 
skipti og hvort hún virki í raun og veru. 
Verkefnin eru öll brýn. Það er auðvelt 
að láta hendur fallast yfir allri þeirri 
eymd og neyð sem við okkur blasir 
á skjánum og spyrja þeirrar eðlilegu 
spurningar hvort okkur beri ekki fyrst 
að reyna að tryggja þau gæði sem 
við sjálf teljum okkur þurfa að njóta. 
Heimsforeldrar UNICEF hafa valið 
þessa leið til að gera sem mest gagn 
hvað varðar sammannlega ábyrgð okkar 
á börnum þessa heims. 

Sem dæmi um dýrmætan árangur á 
síðustu tveimur áratugum má nefna 
þrennt: 

•	 Með	samstilltu	átaki	hefur	tekist	að	
fækka	um	þriðjung	þeim	börnum	í	
heiminum sem deyja áður en þau ná 
5	ára	aldri.	Hér	spila	margir	þættir	
inn	í	s.s.	bólusetningar	og	bætt	
heilsugæsla,	malaríuvarnir,	bætt	
menntun	mæðra	o.fl.	Átak	Rótarý	í	
útrýmingu	lömunarveiki	er	í	þessu	
samhengi	stórkostlegt	dæmi	um	það	
hverju	samtakamáttur	og	einbeittur	
vilji	til	góðs	getur	skilað.	

•	 Í	annan	stað	fjölgar	þeim	sem	hafa	
aðgang	að	hreinu	vatni	því	nú	þurfa	
um	2	milljörðum	færri	manneskjur	
að	drekka	mengað	og	óhreint	vatn	
en	raunin	var	árið	1990.

•	 Í	þriðja	lagi	hefur	mikilvægur	
árangur	náðst	hvað	varðar	aðgengi	
barna	að	menntun		því	þrátt	fyrir	
að	börnum	í	heiminum,	sem	þurfa	á	
grunnmenntun	að	halda	hafi	fjölgað	
í	heild,	voru	86	milljónir	árið	2008	
án grunnmenntunar í samanburði 
við	106	milljónir	árið	1990.

Það er erfitt að ná utan um svo stórar 
tölur og sjá í þeim árangur. UNICEF og 
heimsforeldrarnir einsetja sér að standa 
vörð um réttindi sérhvers barns – hvar 
sem það kann að finnast og við hvers 
kyns aðstæður það kann að búa. Það 
átta sig ekki allir á því hvað upphæðir 
sem okk ur Íslendingum þykja ef til vill 
ekki háar, geta breytt miklu. Mánaðarlegt 
framlag hvers heimsforeldris er að meðal
tali rúmar 1.300 krónur. Fyrir þá upphæð 
er t.d. hægt að útvega eitt moskítónet 

sem mörg börn geta sofið undir og útvega 
bóluefni gegn mislingum fyrir 15 börn. 
Þetta eru inngrip sem geta skipt sköpum 
í lífi og þroska barna.

Nýlega hlaut landsnefnd UNICEF á 
Íslandi viðurkenningu móðurstofnun 
arinnar fyrir mestan vöxt framlaga 
til hjálparstarfs Barnahjálparinnar. 
Þessi viðurkenning er fyrst og fremst 
tileinkuð íslenskum heimsforeldrum 
sem hafa tekið afstöðu og gripið til 
aðgerða til þessa að næra mannúðina 
og breyta heiminum. «

 

 Stjórnendaþjálfun 
 Streitustjórnun  
 Áfallastjórnun  
 Starfskulnun, forvarnir og ráðgjöf 

 

www.humus.is       hogni@humus.is 
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Er það satt?
hugleiðing um fjórprófið

Í Egils sögu, segir frá því að Hildiríðarsynir 
töldu sig eiga arf, er Þórólfur KveldÚlfsson 
naut. Þeir spunnu lygavef um drottinsvik og 
óheilindi Þórólfs og sögðu Haraldi hárfagra 
konungi. Um síðir lagði kon ungur trúnað 
á róginn. Haraldur fór svo að Þórólfi og var 
hann veginn en KveldÚlfur, SkallaGrímur, 
Þórólfur og Egill SkallaGrímssynir guldu 
fyrir ævilangt. 

Hildiríðarsynir stóðust ekki fjórpróf 
Rótarý hreyfingarinnar en komu sér í 
mjúkinn við konung. 

Fjórprófið
Í kreppunni 1932 tók Rótarý félaginn 
Herbert J. Taylor í Chicago að sér að reka 
nær gjaldþrota fyrirtæki. Hann taldi, að 
trúverðug leiki og traust væri forsenda vel
gengni í viðskiptum  og að heiðarleiki, 
sann sögli og orðheldni væru forsenda 
trausts. Hann vildi skapa traust á starfi 
og þjónustu fyrirtækis síns að verðleikum. 
Hann taldi það best gert með því að tryggja 
heiðarleika í samskiptum starfsmanna sinna 
við alla viðskiptaaðila þess og setti niður 
leiðbeiningar til starfsmanna fyrirtækisins, 
sem þeir skyldu hafa að leiðarljósi: 

•	 Er	það	satt?	(Is it the truth) 
•	 Er	það	drengilegt?	(Is it fair to all 

concerned) 
•	 Eykur	það	velvild	og	vinarhug?	(Will it 

build goodwill and better friendships?) 
•	 Er	það	öllum	til	góðs?	(Will it be  

beneficial to all concerned?)

Þegar fyrirtækið rétti úr kútnum svo um 
munaði árið 1935 vöktu leiðbeiningar 
Taylors athygli. Um tíu árum síðar tók 
Rótarý hreyfingin þær upp sem leiðbeiningar 
til Rótarýfélaga í því skyni að auka velvild 
og bæta samskipti þeirra sín á milli í leik og 
starfi. 

Fjórprófið fjallar um mikilvægi þess að 
segja satt og að hegða sér drengilega. 
Það er af brigði ævagamalla lögmála, sem 
reynst hafa kynslóðunum vel í því skyni að 
skapa sáttmála milli mannanna. Orðum 
fylgir ábyrgð. Orðin hafa spor. “Orðstír 
deyr aldregi hveim sér góðan getur“ segir í 
Hávamálum og “þú skalt ekki bera falsvitni 
gegn náunga þínum” segir níunda boðorð 
Gamla Testamentsins. Þeim einum er 

treystandi, sem segir satt og stendur við 
orð sín. Öll samfélög hafa þurft slíkar leið
beiningar vegna þess, að of margir láta 
undan sínum lægstu hvötum og notfæra 
sér ósannindi eða ódrengilega aðför til að 
koma höggi á orðspor eða heiður keppinauta 
og andstæðinga. Höggið er gjarnan greitt 
úr launsátri. Aðferðin er í samræmi við 
kaldhæðið austurrískt orðtæki sem segir að 
“best sé að skjóta af stuttu færi  en ljúga 
af löngu færi“.

Að	skaða	orðspor	sitt
Íslendingar vöknuðu við martröð haustið 
2008. Allt traust á bankamönnum, fésýslu
mönnum, opinberum eftirlitsstofnunum 
og stjórnmálamönnum fauk út í veður og 
vind og er enn. Líka á þeim sem traustins 
voru verðir. Sumir þessara aðila höfðu sagt 
þjóðinni ósatt um stöðu bankanna eða 
fyrir tækja sinna með því að gefa upp glans 
mynd af fjárhagsstöðu sinni og afburðum í 
viðskiptum. Fésýslumönnum hafði tekist að 
telja fólki trú um, að velmegunin væri byggð 
á bjargi. Þeir höfðu hvatt almenning til þess 
að leggja sparnað sinn í áhættufjárfest ingar 
og að lifa út á krít. En hlutabréfaverðið var 
fals. Þannig var haft fé af almenningi. Þegar 
spilaborgin hrundi í október 2008 kom í 
ljós, að þeir sem höfðu lifað í vellystingum 
báru ekki ábyrgð á reikningnum, heldur 
var hann sendur almenningi. Og arðurinn 
var farinn úr landi. Þegar upp var staðið 
var skuld þessarra aðila áttföld þjóðarfram
leiðslan, íslensk skuldabréf og hlutabréf á 
markaði voru töpuð. Öll íslensk bankahólf 
voru tóm; líka innistæðureikn ingar spari fjár
eigenda. Á Íslandi tókst þó með snarræði á 
síðustu stundu að forða áhlaupi á bankana 
með því að ríkið tryggði innlendar banka
innistæður. Ella hefði orðið upplausn. En 
traustinu varð ekki bjargað. Þegar traustið 
er farið verður það seint unnið aftur af sömu 
aðilum. Sá sem er uppvís að því að gefa 
vísvitandi rangar upplýsingar endurheimtir 
aldrei traust. Orðspor hans er ónýtt. 

Að	skaða	orðspor	annars
Rógur er kallaður hefnd heigulsins. Þótt 
rógberinn kunni að hafa guðsorð á munni 
sendir hann lygapílur og hálfsannleiksskot, 
oftast úr launsátri eða í gegnum leppa svo 
erfitt sé að rekja upprunann. Tilgangurinn er 

að skaða trúverðugleika og heiður keppi nautar. 
Aðeins verðugir keppinautar eru rægðir. 

Rógur er að sjálfsögðu afar skaðlegur 
þeim sem verður fyrir honum. Rógur getur 
t.d. leitt til þess að þeim, sem verðskuldar 
traust, er ekki treyst. Af því getur orðið 
mikill skaði fyrir einstaklinginn og sam
félagið. Til þess er rógurinn ætlaður. En 
rógurinn er einnig skaðlegur þeim, sem 
trúir rógi. Þetta getur t.d. verið yfirmaður 
hins rægða þegar sá rægði er keppinautur 
rægjandans. Haraldur hárfagri lét glepjast 
við rógi um Þórólf KveldÚlfsson og það 
bitnaði á konungi sjálfum og afkomendum 
hans. Og rógur getur einnig reynst hættu
legur þeim, sem beitir honum  og getur 
endanlega eyðilagt orðspor hans  komist 
upp um hann. Þess vegna skýtur rógberinn 
af löngu færi úr leyni. Sá sem hefur verið 
rægður að ósekju og getur bent á upprunann 
gleymir nefnilega aldrei og kann að grípa til 
sinna ráða. 

Fjórprófið	í	daglegu	lífi
Rótarýklúbbum er ætlað að vera mann
bætandi félagsskapur, sem á að starfa 
án afstöðu til trúhneigða eða stjórnmála
skoðana. Í Rótarýklúbbum mætist fólk 
úr viðskiptum og ýmsir sérfræðingar (t.d. 
lögfræðingar, læknar, sálfræðingar, verk
fræðingar). Markmiðið er að koma á vinsam
legum kynnum án tortryggni og að skila 
mönnum fram á við. Augljóslega skarast 
hagsmunir Rótarýfélaga. Þar sitja oft keppi
nautar t.d. í samkeppni fyrirtækja, baráttu 
um áhrif eða völd eða með siðferðislegan 
afstöðumun. Til að bæta samskiptin hafa 
Rótarýklúbbar því sett fram siðareglurnar; 
fjórprófið. Fjórpróf Rótarýhreyfingarinnar er 
leiðarvísir. Lexían er sú, að forsenda góðs 
mannfélags sé traust. Traust sé áunnið og 
byggi á heiðarleika. 

Lokaorð
Orðspor Hildiríðarsona er slakt; þeir voru 
níðingar. Þeir urðu uppvísir að lygum og 
rógi og stóðu sjálfir ekki undir væntingum. 
Þórólfur KveldÚlfsson og Haraldur konungur 
voru báðir fórnarlömb rógs. Þótt rógur 
Hildiríðarsona kostaði Þórólf lífið er góður 
orðstír hans þó varðveittur í Egils sögu. «

Páll Torfi Önundarson, læknir og blóðmeinafræðingur 

og félagi í Rótarý Reykjavík-Austurbær
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Útrýming lömunarveiki

gefandi vinna við  
samfélagsverkefni á indlandi

Rótarýfélagar	víða	að	…
Við hjónin slógumst í för Rótarýfélaga til 
Indlands í febrúar 2011 í þeim tilgangi 
að taka þátt í bólusetningu til að útrýma 
lömunarveiki. Við vildum kynnast þessu 
mikilvæga átaki af eigin raun og hjálpa 
til við að byggja stíflu við sveitarþorp 
utan við Delhi. Í ferð inni var einnig 
ætlunin ferðast um og njóta dvalarinnar. 
Elias Thomas III, fulltrúi alþjóðaforseta 
Rótarý á síðasta umdæmisþingi Rótarý 
hér á landi, var tengiliður 50 manna 
hóps sem kom frá Frakklandi, Kanada, 
Bretlandi, Ástralíu og Íslandi. Íslensku 
þátttakendurnir, sem voru 14 talsins, 
voru flestir frá Rótaractklúbbnum 
Geysi. Sá glæsilegi hópur ungmenna var 
drifkrafturinn í undirbúningi ferðar innar 
og var Íslandi til sóma með dugnaði 
sínum, aga og glaðværð. 

Strax eftir komuna þegar ekið er frá 

nýrri flugstöð í Dehli er maður sem 
Íslendingur kominn út fyrir þæginda
rammann sinn því umferðaröngþveiti, 
óþrifnaður og fátækt blasa við. Eftir því 
sem lengur er dvalið kemur fegurðin 
sem og fjölbreytt og djúpstæð menning 
Indlands æ betur í ljós. Fyrstu dagana 
dvöldum við í góðu yfirlæti hjá vinafólki 
í Delhi áður en við hittum hópinn. 
Frá Delhi var farið í ógleymanlegar 
skoðunar ferðir til þriggja borga; Jaipur, 
Agra og Varanasi. Það var heillandi að 
sigla niður Ganges til hinnar heilögu 
borgar Varanasi og tilkomumikil og 
hátíðleg upplifun að vera þar við ána 
við sólsetur og sólarupprás. 

…	aðstoðuðu	við	gerð	stíflu	…
Síðustu viku ferðarinnar vann hópurinn 
að gerð stíflu við þorpið Chahalka og 
tók þátt í bólusetningu gegn lömunar

veiki í bænum Punahana. Verkfærin 
við stíflugerðina voru ekki stórtæk. 
Við fengum til afnota nokkrar skóflur, 
tvo haka, einn járnkarl og um 30 álföt 
sem notuð voru til að bera grjót, mold, 
steypu og vatn. Þegar stíflan verður til
búin fangar hún monsúnrign ing una og 
það vatn hefur þau áhrif að hægt er að 
þrefalda uppskeru þorpsbúa á 10 km2 
svæði. Með stuðningi Rótarý hafa um 
40 álíka stíflur verið reistar í fylkinu. 

…	og	bólusettu	gegn	lömunarveiki.
Þegar Rótarý hóf að styðja bólusetningu 
gegn lömunarveiki árið 1985 fengu um 
350 þúsund börn veikina árlega. Í fyrra 
voru það innan við eitt þúsund börn 
sem fengu lömunarveiki. Markmiðið 
er að útrýma lömunarveikinni alveg 
líkt og tókst með bólusótt um 1980. 
Veirusýkingin berst enn frá Indlandi, 

Mikilvægasta mannúðar og samfélagsverkefni 
hinnar alþjóðlegu Rótarý hreyfi ngar á undan
förnum árum er án efa útrýming lömunarveiki 
í heiminum. Verkefnið gengur undir nafninu 
Pólíó Plús. Þegar hreyfingin hóf baráttu sína 
árið 1985 var lömunarveikin landlæg í 125 
löndum víða í heiminum, aðallega í Asíu og 
Afríku. Veikin leggst einkum á börn og veldur 
óafturkræfri lömun og oft dauða. Nú er svo 
komið að búið er að útrýma lömunarveikinni 
að mestu leyti í heiminum, aðeins eru fjögur 
lönd eftir, þ.e. Indland, Pakistan, Afganistan 
og Nígería, þar sem hún finnst enn. Á þessum 
árum síðan 1985 hafa þúsundir meðlima hin
nar alþjóðlegu Rótarýhreyfingar lagt verk efninu 
lið og hreyfingin hefur lagt fram rúmlega 
700 milljónir dollara til verkefnisins. Ýmsar 
aðrar stofnanir svo sem WHO,	UNICEF og 
Bill	&	Melinda	Gates	Foundation hafa lagst á 
sveifina með Rótarý og lagt fram peninga og 
mannafla. Nú hefur verið ákveðið að formleg 

lok Pólíó Plús verkefnisins verði í júní 2012. 
Talið er það muni kosta um 555 milljónir dol
lara að ljúka verkinu og ætlar Rótarý að leggja 
fram 200 milljónir dollara til að mæta 355 
milljón dollara framlagi Bill og Melindu Gates. 
Hefur þegar verið skipuð nefnd innan íslenska 
umdæmis ins til að sjá um fjáröflunina hér á 
landi.

Í febrúar á þessu ári fóru 14 íslenskir Rótarý
félagar til Indlands í hópi 50 Rótarýfélaga víðs
vegar að úr heiminum til að taka þátt í bólu
setningu gegn lömunarveiki og stíflugerð til að 
fanga monsúnrigningu á svæðinu sem farið var 
til. Í þeim hópi var núverandi um dæmis  stjóri 
íslenska Rótarýumdæmisins, Tryggvi Pálsson og 
kona hans Rannveig Gunnars dóttir, sem einnig 
er Rótarýfélagi. Tryggvi hefur sett saman stutta 
frásögn af þessari ferð og lýsir hann vel þeim 
aðstæðum sem við er að eiga í mörgum af 
fátækari löndum heimsins. «

Runólfur Þórðarson, félagi í Rótarý Reykjavík-Austurbær

Tryggvi Pálsson, hagfræðingur  

og umdæmisstjóri Rótarý á Íslandi

Tryggvi	Pálsson	að	störfum	við	bólusetninguna.



Tryggur – mínar síður 
 

 

Rafræn þjónusta Tryggingastofnunar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Það er auðvelt og öruggt að tengjast 

Tvær leiðir:  
 
1) www.tryggur.is 
2) www.tr.is og er þá smellt á  
 
Við innskráningu þarf kennitölu og veflykil ríkisskattstjóra 
eða rafræn skilríki á debetkortum frá bönkunum. 
 
Veflykill skattsins er sá sami og notaður er við 
framtalsgerð.  
 
Tryggur – mínar síður: Fljótlegt, einfalt og öruggt. 
 
 
 

Þjónusta í boði:  

 Þín gögn, rafræn skjöl  
 Bráðbirgðaútreikningur 
 Tekjuáætlun 
 Skuldir og samningar 
 Fyrirspurnir og ábendingar 
 Útnefning umboðsmanns 

 

 

Aðstoð veitir starfsfólk Tryggingastofnunar og umboða 
um land allt: 

• Símar: 560 4460 eða 800 6044 
• Netsamtal á www.tr.is 
• Tölvupóstur á tr@tr.is 
• Heimsókn í þjónustumiðstöð eða umboð um 

land allt. 
Aðstoð er veitt alla virka daga frá kl. 10:00 til 15:30. 
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Pakistan, Afganistan og Nígeríu til 
annarra landa, eins og sjá má í skrám 
alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, 
WHO: www.polioeradication/Dataand
monitoring.

Af pólíóveirunni eru þrjú afbrigði og 
hefur tekist að útrýma hættulegasta 
afbrigðinu. Bóluefnið sem notað er 
í dag er gefið sem dropar í munn og 
er fjölþátta bóluefni. Nauðsynlegt er 
að bólusetja í þrjú ár eftir að síðustu 
tilvikin koma fram. Framkvæmd bólu 
setningar innar fer fram með samstilltu 
átaki í fjórum áföngum. Fyrst er bólu
sett á stöðvum þangað sem komið er 
með börnin til bólusetningar. Þetta 
er gert nokkrum sinnum á ári. Næstu 
tvo daga eftir er farið inná heimili og 
þau börn bólusett sem ekki var komið 
með til stöðvanna. Síðan er farið á 
fjöl menna staði s.s. brautarstöðvar, 
markaði og torg og reynt að ná til þeirra 
barna sem enn hafa ekki verið bólusett. 
Þar sem lömunarveikitilfelli greinast 
eru kallaðar til nokkurs konar sérsveitir 
sem fínkemba nágrennið. 

Þátt  taka okkar hófst með kynn ingar
herferð daginn fyrir sjálfan bólu setn
ingardaginn. Gengið var um bæinn með 
trumbuslætti og dansi og jafnframt 
rætt við fjölmiðla. Rótarýhópurinn var 
allur klæddur í bláa og gula boli ásamt 
derhúfum merktum Rótarý. Þetta var 
gert til að vekja athygli á bólusetning
unni en bæjarbúar mæta þá frekar 
á staðinn. Daginn eftir var hópnum 

skipt upp í fjögurra manna teymi sem 
dreifðust um bæinn. Á hverjum stað 
voru innfæddir sem skráðu börnin og 
við aðstoðuðum við að bólusetja þau. 
Öll börn yngri en 5 ára voru bólusett og 
um leið var nögl á litla fingri lituð með 
sérstöku bleki til að merkja að barnið 
hefði verið bólusett. Nauðsynlegt er að 
endurtaka þessa bólusetningu til að fá 
fullt ónæmi. 

Að	lokum	…
Rótarýfélagar á Íslandi ætla að taka 
myndarlega á í lokasprettinum við að 
útrýma lömunarveiki. Safnað verður 
fé í Rótarýsjóðinn sem styður þetta 
forgangsverkefni ásamt fjölmörgum 
öðrum. Sérstök forréttindi eru svo að fá 
tækifæri til að taka beinan þátt í verk
efninu. Þegar farið er í slíka ferð, þá er 
hyggilegt að gefa sér góðan tíma, því 
venjast þarf ólíkum aðstæðum og njóta 
þess sem fyrir augu ber. Ferðin til Ind
lands var lærdómsríkt ævintýri. Indland 
er land andstæðna en við kynntumst 
aðeins lítlu broti af landi og þjóð. Það 
er hollt að hleypa heimdraganum, ein
kum ef tækifæri er að taka til hendi og 
verða þátttakandi í mannúðarstörfum í 
framandi samfélagi. Um leið fær þessi 
reynsla mann til að endurmeta eigin 
aðstæður og menningarheim. «

Hópurinn	sem	vann	að	stíflugerðinni	við	Chahalka.
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stóraukin samfélagsleg þátttaka
uppbygging búsetukjarna fyrir fatlaða

Jóna Rut er félagsráðgjafi, með meist
ara próf í sálfræði og hefur starfað á 
sviði velferðarmála síðan 1998. Hún 
fékk viðurkenningu Geðhjálpar árið 
2009 fyrir frumkvöðlastarf í þágu geð
sjúkra. Hulda Dóra Styrmisdóttir ræddi 
við hana.

Í	hverju	felst	hin	nýja	þjónusta?
Þetta er sértæk þjónusta sem felur 
annars vegar í sér húsnæði og svo 
hins vegar samþætta heimaþjónustu 
og stuðningsþjónustu. Þannig gefst 
geðfötluðum tækifæri á að halda eigið 
heimili á sínum forsendum. Einstakling
um er boðin búseta í búsetukjarna þar 
sem allir hafa einstaklingsíbúð og fá 
stuðning við athafnir daglegs lífs, s.s. 
heimilishald og samfélagslega þátttöku, 
og einnig til að vinna í eigin bataferli. 

Hvernig	hófst	verkefnið?
Það byrjaði með búsetuendurhæfingu í 
Reykjavík árið 2005, þegar gerðar voru 
breytingar á aðferðafræði í þjónustu við 
geðfatlaða með góðum árangri. Það var 
byggt á þessum árangri í átaksverkefni 
ríkisins um búsetuþjónustu fyrir geðfatl
aða sem nefndist Straumhvörf (sjá nánar 
í ramma). Hér í Reykjavík fengu 84 
Reykvíkingar tækifæri á að eignast eigið 
heimili og fara inn í hina nýju þjónustu. 
Fyrsti nýi kjarninn sem Velferðarsvið 
opnaði var árið 2008. 

Hvar	bjuggu	þessir	 
Reykvíkingar	áður?
Sumir voru á stofnunum sem voru hluti 
af Geðsviði Landspítalans, s.s. Kleppi 
og Arnarholti. Aðrir bjuggu á heimilum 
aðstandenda sinna og enn aðrir voru 
heimilislausir. Allir þessi einstakl ingar 
hafa verið greindir með geðfötlun, 
og hafa haft takmörkuð tækifæri til 
þátttöku í samfélaginu eftir að þeir fóru 
inn á stofnun í fyrsta sinn, sumir hverjir 
fyrir áratugum. 

Hvað	eru	kjarnarnir	orðnir	margir? 
Í Reykjavík eru nú 14 búsetukjarnar fyrir 
geðfatlaða og 2 búsetuendur hæfingar
kjarnar. Í hverjum kjarna eru 47 
ein  stak  lings íbúðir og ein þjónustuíbúð. 
Einn til þrír starfsmenn eru á vakt hverju 
sinni í hverjum kjarna og næturvakt er á 
sumum kjörnum, en það fer eftir þjón
ustu þörf íbúa hverju sinni. 

Hvers	konar	þjónusta	er	veitt	 
á	kjörnunum?
Starfsmenn veita leiðsögn, hvatningu og 
stuðning við að fylgja eftir markmiðs
setningu íbúa. Hver íbúi setur sér mark
mið t.d. um hvernig hann ferðast á milli 
staða, heldur heimili, tekur þátt í virkni, 

námi eða sækir vinnu. 

Hver	hefur	árangurinn	orðið?	
Almennt má segja að notendur þjón
ustunnar séu ánægðir. Það fáum við að 
vita í samtölum við íbúa og aðstand
endur. Það er sérstaklega ánægjulegt að 
tvöföldun hefur orðið á samfélagslegri 
þátttöku íbúanna. Áður voru um 30% af 
þessum hópi sem nú býr á kjörnunum 
í námi, vinnu eða stundaði eitthvert 
félagsstarf. Nú, aðeins tæpum fjórum 
árum eftir að flutt var inn á fyrstu 
kjarn ana stundar 60% af hópnum nám, 
vinnu eða félagsstarf. Það eykur ánægju 
og lífsgæði fólks að sjálfsögðu verulega 
að vera ekki allan daginn, allt sitt líf inni 
á stofnun – sama hversu góð og fagleg 
hún er – þar sem aðrir taka ákvarðanir 
um umhverfi, mat og athafnir. 

Hvernig	næst	svona	árangur?	
Þetta er árangur af breyttri þjónustu
stefnu. Nú er þjónustan byggð á 
notendasamráði, valdeflingu og hjálp til 
sjálfshjálpar. Bjargir samfélagsins nýtast 
á annan hátt en áður.

Þetta	er	mjög	mikil	breyting	á	þjónustu, 
af hverju	er	hún	mikilvæg?
Þetta er tækifæri fyrir notendur til að 
vera farsælir á sínum forsendum. Áður 
fengu þessir einstaklingar þjónustu á 
stofnunum þar sem margt gott var gert, 
en þeir stýrðu ekki sínu eigin lífi. Það 
var komið á móts við grunnþarfir, þeir 
fengu umönnun en ekki stuð ning til 
sjálfstæðis og þeir voru fyrst og fremst 
sjúklingar sem hugsað var um í stað 
þess að vera þátttakendur í mótun 
eigin lífs, eins og aðrir í samfélaginu. 
Með breyttri þjónustu er markmiðið að 
láta sjúkdóminn ekki móta aðstæður 
og koma í veg fyrir að fólk geti notið 
lífsgæða. Það er horft á persónulega 
styrkleika og íbúar eru studdir í láta 
fordóma og annmarka samfélagsins ekki 
hindra sig í að vera til á eigin forsend um. 

Eru	fordómar	gagnvart	geðfötluðum	
miklir?
Já, því miður ennþá, jafnvel þó að auð
vitað hafi orðið gerbreyting á frá því sem 
áður var. En ég vil þó taka það fram að 

Ný þjónusta fyrir geðfatlaða hefur verið í þróun í Reykjavík síðast 
liðin 4 ár. Árangurinn hefur vakið athygli enda hefur þjónustan 
aukið verulega lífsgæði þeirra íbúa sem hennar njóta. Jóna	Rut	
Guðmundsdóttir,	verkefnastjóri	á	Velferðarsviði	Reykjavíkurborgar 
hefur stýrt verkefninu. 

Hulda Dóra Styrmisdóttir, félagi í Rótarý Reykjavík-Austurbær

Jóna	Rut	Guðmundsdóttir	hjá	Velferðarsviði	Reykjavíkurborgar.
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við höfðum nokkrar áhyggjur af því fyrst að 
íbúar í nýju kjörnunum myndu mæta for
dómum í sínu nærumhverfi, þegar þeir flyttu 
inn í íbúðir sínar, en raunin hefur verið önnur 
í langflestum tilvikum. 

Hvert	er	framhaldið?
Sveitarfélögin hafa nú tekið yfir þjónustu við 
fatlað fólk frá ríkinu. Reykjavíkurborg hefur 
markað sér framtíðarsýn í þjónustu við fatlað 
fólk og er sú sýn byggð á samningi Samein
uðu Þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Í því 
felst viðurkenning á sjálfstæðu lífi á eigin 
forsendum, jöfn tækifæri til virkrar þátttöku 
í samfélaginu, réttur til aðstoðar við að lifa 
innhaldsríku lífi og viðurkenning á fjölbreyti
leika mannlífsins og mannréttindum allra. 
Mikil þróunarvinna er framundan í þessu 
sambandi en eitt af næstu skrefum er t.d. að 
auka tækifæri fatlaðs fólks, m.a. geðfatlaðra, 

til að sækja almennt félagsstarf sem í boði 
er í hverfum Reykjavíkurborgar. Í Breiðholti 
er tilraunaverkefni með þátttöku kirkjunnar, 
ÍTR, þjónustumiðstöðvar, Geðsviðs Land
spítalans, Rauða krossins, annarra frjálsra 
félagasamtaka og leikskóla um að samþætta 
og gera heildstætt almennt félagsstarf í hver
finu. Markmiðið er að félagsstarf það sem 
boðið er í hverfi nu sé opið gagnvart þörfum 
ólíkra hópa. Einstakling ar geta einangrast 
félagslega og geta þurft á stuðningi að 
halda af ýmsum ástæðum, ekki bara vegna 
geðsjúkdóma eða fötlunar. Þar getur verið um 
að ræða fátækt, atvinnuleysi, erfiðar heimilis
aðstæður, annars konar veikindi, öldrun, 
uppruna eða hvaðeina. Viljinn og getan til að 
fagna og koma til móts við margbreytileika 
er styrk leiki. Hver og einn einstaklingur er 
sérstakur og mikilvægur hluti af samfélaginu 
og við viljum að allir njóti sín og geti gefið af 

sínum hæfileikum sjálfum sér og öðrum til 
ánægju og hagsbóta. 

Um	Straumhvarfaverkefnið 
Árið 2005 ákvað íslenska ríkið að gera 
átak í málefnum geðfatlaðra og nýta hluta 
andvirðis einkavæðingar Símans til þess 
að veita 160 geðfötluðum einstaklingum 
á landinu öllu tækifæri á búsetu og 
stuðningsþjónustu. Rúmlega áttatíu af 
þessum einstaklingum bjuggu í Reykja vík 
og félagsmálaráðuneytið leitaði til Rey
kjavíkurborgar um að taka við framkvæmd 
á verkefninu. Þjónustusamningur vegna 
verkefnisins var undirritaður 28. ágúst 
2008. Samningur þessi lagði grunninn að 
yfirfærslu málefna geðfatlaðra í Reykjavík 
til Reykjavíkurborgar sem átti sér stað 1. 
maí 2010. «

vertu jákvæður, hugrakkur og bjartsýnn

Ármann segir að þetta búseta með stuðningi 
hafi breytt lífi hans til hins betra og að úrræðið 
þyrfti að vera í boði fyrir öll ungmenni sem 
þurfa aðstoð við að fóta sig í tilverunni. Hann 
segir að það geti verið mikil einangrun að 
búa í foreldrahúsum því foreldrar vinna úti og 
einstaklingurinn einangrast heima. 

Ármann fékk mjög venjulegt uppeldi en 
leidd ist út í óreglu á unglingsaldri. Fimmtán 
ára lenti hann í bílslysi sem var mjög afdri
faríkt og skerti alla hans getu en eftir það lá 
leiðin niður á við. Árið 2001 greindist hann 
með geðklofa og barðist við þann sjúkdóm 
samhliða áfengisfíkn og óreglu. Árið 2007 
urðu straum hvörf í lífi Ármanns þegar hann fór 
í afvötnun og langa meðferð á geðdeild. „Þetta 
ár fékk ég rétt lyf og síðan þá hefur leiðin 
legið upp á við“ Í dag býr hann í sértækri 
búsetu með stuðningi. Hann sér sjálfur um 
að elda, þrífa og hugsa um heimilið en þegar 
hann langar í félagsskap eru aðrir íbúar eða 
starfsmenn alltaf til taks. „Við erum tveir 
hérna sem förum í langa gönguferð um El
liðaárdalinn á hverjum degi“, segir Ármann og 
bætir við „Ganga, mála, synda, vera jákvæður, 
hug rakkur og bjartsýnn er það sem skiptir öllu 
máli í lífinu.“. Þeir vinirnir ætla að ná af sér 

auka kíló unum og kaupa sér svo almennileg 
jakka föt. Það er ekki að ástæðulausu sem 
Ármann nefnir málun en hann segir listina hafa 
hjálpað sér að lifa með sjúkdómnum. Hann 
vinnur í olíu og málar hughrif. Hann hefur náð 
góðum árangri og 4. september síðastliðinn 
opnaði Ármann málverkasýningu í Gerðubergi 
í Breiðholti. Ármanni hefur líka boðist að sýna 
í London í haust en til þess að það sé gerlegt 
vantar hann 280.000 þúsund krónur. Hann 
vill gjarnan koma því á framfæri að hann leitar 
að einhverjum sem væri tilbúinn að styrkja 
hann. Boð um að sýna í London stendur og 
hann þarf bara að fjármagna ferðina.

Aðspurður um þjónustu fyrir einstaklinga 
sem glíma við geðsjúkdóm þá er Ármanni efst 
í huga upplýsingagjöf til þeirra sem greinast 
með geðsjúkdóma. „Það þarf að gæta þess að 
fólk fái upplýsingar um allt það sem í boði er, 
fái Geðorðin, kynnist Fjölmennt, réttindagæslu 
o.s.frv. Síðan ég fór að nýta það sem í boði er 
hefur líf mitt breyst til batnaðar,“ segir hann. 
Ármann er sáttur og þakklátur starfsfólki og 
þeim stuðningi sem hann fær í dag. Mark
mið hans er að vera orðin sæmilega staddur 
fjárhagslega og fá viðurkenningu sem málari 
áður en hann verður fertugur. «

Þetta er það sem skiptir viðmælenda okkar, Ármann	Kummer	
Magnússon mestu máli. Ármann leigir íbúð hjá Reykjavíkurborg 
þar sem hann nýtur stuðnings í athöfnum daglegs lífs. Elfa Björk 
Ellertsdóttir, upplýsingarfulltrúi á Velferðasviði Reykjavíkur, ræddi 
við Ármann.

Ármanni	hefur	boðist	að	sýna	verk	sín	í	London.
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Ábyrgð – styrkur – virðing
um klúbbinn geysi – www.kgeysir.is

Sólin skein glatt á veröndina framan 
við klúbbhús Geysis í Skipholtinu, þar 
sem þrír karlar sátu í makindum í skjóli 
fyrir norðanáttinni; tveir í letilegu rabbi 
eins og í siesta, en sá þriðji spratt á 
fætur og skálmaði til mín. Þetta var 
Rótarýfélagi okkar, Hallgrímur	Gunnars
son og tilefni fundar okkar var að hann 
ætlaði að leiða mig í allan sannleika 
um klúbbinn Geysi. 

Klúbburinn hefur nú starfað í 11 ár 
og hefur Hallgrímur setið þar í stjórn 
allan tímann. Klúbburinn hefur 12 
manna stjórn, og koma meðlimir víða 
að og hafa góð tengsl út í samfélagið. 
Mikið af tíma stjórnarmanna Geysis 
felst í því að mynda tengsl út í atvinnu
lífið fyrir klúbbfélaga; skapa tækifæri 
fyrir vinnuþjálfun og menntun og afla 
stuð nings við rekstur og ýmsar uppá
komur á vegum Geysis, svo fátt eitt sé 
nefnt.

Starfsemi klúbbsins snýst um að 
vinna með klúbbfélögum, en þeir hafa 
flestir skerta félagsfærni og vinnufærni. 
Markmiðið er að auka getu félaganna 
til að hafa stjórn og taka ábyrgð á eigin 
lífi. Leiðin byggir á markvissri upp
byggingu á hæfileikum og styrk hvers 
einstaklings, á samhjálp og á aukinni 
virkni innan klúbbs og utan.

Hljómar einfalt, en er það alls ekki. 
Þeir sjúkdómar sem fólk kemur með, 
hafa gjarnan sem megineinkenni 
óvirkni, félagslega einangrun, lítið 
sjálfstraust og tengslavanda. Unnið er 
eftir hugmyndafræði Fountain House 
hreyfingarinnar, sem byggir á að efla 
hæfileika, getu og sjálfshvöt hvers og 
eins til að lifa sjálfstæðu lífi.

Þó margir verðandi klúbbfélagar 
kynni sér starf klúbbsins fyrir áeggjan 
annarra er lagt mikið upp úr því, að 

félagarnir sjálfir axli ábyrgð á þátttöku 
sinni og virkni. Í hverjum mánuði 
koma um 100 einstaklingar til starfa í 
Skipholtið, að meðaltali 3040 á hverjum 
degi. Í húsinu vinna klúbbfélagar með 
starfs mönnum að ýmsum verkefn
um, s.s. blaðaútgáfu, bréfaskriftum, 
kynningar starfi, samskiptum við erlenda 
aðila, þýðingum og ráðstefnuhaldi. 
Matseld og umsjón eldhúss, samskipti 
við skóla, atvinnurekendur og stofnanir, 
tiltektir og viðhald húss og tækja og 
öryggismál eru líka á könnu deilda innan 
klúbbsins. 

Mjög mikilvægur þáttur starfsemi  
Geysis er að styðja meðlimi til að 
endurskapa sér fótfestu í atvinnu lífinu. 
Ráðning til reynslu (RTR) er fyrirkomu
lag, sem byggir á samningi milli Geysis 

og atvinnu  rekanda. Atvinnuveitandinn 
skilgreinir starf innan síns fyrirtækis 
eða stofnunar, sem Geysir tekur að 
sér að manna. Fyrir hvern einstakling 
er gerður samningur í allt að einu ári. 
Forfallist viðkomandi til skemmri eða 
lengri tíma tryggir Geysir að afleys
inga maður sé strax til taks þannig 
að hlutverkinu er alltaf sinnt. Geysir 
veitir jafnframt stuðning handa þeim 
einstaklingum sem eru í RTR vinnu til 
að tryggja að reynslan nýtist þeim sem 
best. Atvinnuveitandinn fær skilvirkan 
starfsmann. Sá sem er í reynslu og 
þjálfun fær tækifæri sem getur gjör
breytt lífi hans og viðhorfi til sjálfs sín. 

Enn fremur fá klúbbfélagar virkan 
stuðning við atvinnuleit á eigin vegum. 
Þegar allir klúbbfélagar eru taldir með, 
en þeir voru alls 402 í árslok 2010, 
voru rúm 40% þeirra skráðir í vinnu, 
nám eða hvorttveggja. Flestir eða 
allir höfðu verið óvinnufærir í lengri 
eða skemmri tíma áður en þeir hófu 
þátttöku í starfi Geysis.

Á göngu minni um húsið í fylgd 
Hallgríms og framkvæmdastjóra Geysis, 
sem er Ester Auður Elíasdóttir, mátti 
strax sjá merki um aðhald og nýtni og 
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Komdu til okkar eða hafðu samband og við aðstoðum þig við að finna hagstæðustu leiðina.

Við erum með réttu leiðina fyrir þig

Greidd eru mánaðargjöld og upphafsgjöld skv. verðskrá. Ekki eru greidd upphafsgjöld af símtölum í vinanúmer. Nánar á siminn.is
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3 vinir og 300 SMS
Hringdu á 0 kr. í 3 vini óháð 
kerfi* og sendu 300 SMS á hina 

Eitt mínútuverð 
í alla innanlands 

1.390 kr. mánaðargjald

*600 mín./ 300 SMS á mán. 
300 MB á mán. fylgir til 
áramóta.

 

Ódýrari mínútur
Hringdu á 0 kr. í 1 GSM 
vin hjá Símanum*  

Aðeins 11,9 kr. mín. 
í alla innanlands

590 kr. mánaðargjald

*1.000 mín./ 500 SMS 
á mán.

6 vinir óháð kerfi
Hringdu á 0 kr. í 6 vini 
óháð kerfi* 

Eitt mínútuverð 
í alla innanlands

2.190 kr. mánaðargjald 
–  Veldu áskrift eða Frelsi

*Áskrift 1.000 mín./ 500 SMS 
á mán. Frelsi 60 mín./60 SMS 
á dag.

1000 mínútur
Hringdu á 0 kr. í alla GSM 
og heimasíma á Íslandi*

Frábær leið fyrir þá sem 
nota GSM símann mikið

7.990 kr. mánaðargjald

*1.000 mín./ 500 SMS 
á mán.

Ring
Fyrirframgreidd þjónusta – fyrir 
þá sem vilja afgreiða sig sjálfir

0 kr. innan Ring 
990 kr. mánaðargjald 
eða 0 kr. innan kerfis Símans
1.990 kr. mánaðargjald*

*1.000 mín./ SMS á mán.

Högni Óskarsson, geðlæknir  

og félagi í Rótarý Reykjavík-Austurbær

Í Klúbbnum Geysi leggur hver og einn sitt af  
mörkum eftir getu og vilja. Allir hafa eitthvað að gefa 
og hver félagi er mikilvægur í starfsemi okkar.  
Hugsanlega getur tilvera þín og líðan breyst til betri 
vegar. Þú skiptir máli! (af www.kgeysir.is)

Klúbbfélagar	slaka	á	í	góða	veðrinu.
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mikla útsjónarsemi. Vel er farið með 
hverja krónu. Starfsmenn eru sex með 
framkvæmdastjóra. Þeirra hlutverk er 
ekki að vinna fyrir, heldur með klúbb
félögum; að hvetja og virkja, ekki að 
stjórna. Engar kröfur eða samningar 
eru gerðir, hver og einn kemur inn á 
eigin forsendum. Samveran ein og sér 
er mikilvæg, en það er líka leiðarljós að 
klúbbfélagar sem heild eru ábyrgir fyrir 
því sem gerist. 

Hallgrímur komst vel að orði þegar 
hann lýsti sinni þátttöku í stjórnarstarf
inu: „Það eru forréttindi að fá að taka 
þátt í þessu, að sjá hverju fólk fær áork
að hér...“. Hallgrímur var í raun leiddur 
inn í Geysi af starfsmanni í fyrirtæki 

sínu, sem hafði kynnst starfseminni 
af eigin raun, og sá hvað Hallgrímur 
gæti lagt fram í gegnum sín tengsl út í 
samfélagið. Hann hefur ásamt mörgum 
öðrum unnið að því að fá það fræ sem 
sáð var fyrir 11 árum til að þroskast og 
dafna. Geysir er núna, eftir þrotlaust og 
óeigingjarnt starf klúbbmeðlima, starfs

manna, og sjálfboðaliða, orðinn að 
meðferðar og stuðn ings  úrræði, sem er 
mikils metið af öll um sem nærri koma. 
Ester Auður, sem hefur einnig unnið 
sjálfboða liðastörf á öðrum vettvangi, 
leggur áherslu á að sjálfboðavinna sé 
ekki síður gef andi fyrir gefandann en 
þiggjand ann. 

Í samræðum okkar kristallaðist sú 
niðurstaða, að frjáls framlög, með 
vinnu framlagi eða öðru, í þágu mann
úðar mála styrki samfélög innan frá, efli 
samkennd og siðvitund. Einmitt í anda 
þess sem Rótarýfélög um allan heim 
hafa að leiðarljósi. «
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*1.000 mín./ 500 SMS 
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Eitt mínútuverð 
í alla innanlands

2.190 kr. mánaðargjald 
–  Veldu áskrift eða Frelsi

*Áskrift 1.000 mín./ 500 SMS 
á mán. Frelsi 60 mín./60 SMS 
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1000 mínútur
Hringdu á 0 kr. í alla GSM 
og heimasíma á Íslandi*

Frábær leið fyrir þá sem 
nota GSM símann mikið

7.990 kr. mánaðargjald

*1.000 mín./ 500 SMS 
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Ring
Fyrirframgreidd þjónusta – fyrir 
þá sem vilja afgreiða sig sjálfir

0 kr. innan Ring 
990 kr. mánaðargjald 
eða 0 kr. innan kerfis Símans
1.990 kr. mánaðargjald*

*1.000 mín./ SMS á mán.

„Með því að fara í RTR þá 
öðlaðist ég trú á því að  
ég gæti aftur farið út á  
almennan vinnumarkað.”
umsögn klúbbfélaga á www.kgeysir.is

Á	skrifstofu	Klúbbsins	Geysis.	Lengst	til	hægri	má	sjá	Hallgrím	Gunnarsson,	félaga	í	Rótarý	ReykjavíkAusturbær.	
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Kaffivél með 
hitabrúsa
Tekur aðeins 7 mínútur 
að hella upp á 2,2 lítra 
af kaffi.

Betra                                      
kaffi!

ViVag Sápa 
kemur jafnVægi 

á SýruStig á 
kynfæraSVæðinu, 

minnkar útferð og 
dregur úr lykt

ekki nota 

    hVað Sem er ...

fæSt í apótekum, fjarðarkaup og hagkaup

Vínlandsleið 16, Grafarholti

113 Reykjavík

Sími 577 1770

urdarapotek@urdarapotek.is

www.urdarapotek.is

Opið virka daga kl. 09:00-18:30 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Fyrsta fimmtudag í mánuði er opið til kl. 21:00

Verið velkomin í Urðarapótek 
nýtt apótek að Vínlandsleið 16 í Grafarholti
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Nánari upplýsingar á landsbankinn.is, í næsta útibúi eða í síma 410 4000. landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Betri þjónusta 
í Vörðunni

Vörðuráðgjöf Landsbankans er alhliða 

fjármálaráðgjöf sem býðst Vörðufélögum 

án endurgjalds. Ráðgjöfin veitir heildar

sýn á fjármálin og gerir kleift að móta 

fjárhagslega aðgerðaáætlun með 

skammtíma og langtímamarkmiðum.

Guðrún	Þorkelsdóttir á langa sögu 
um líkamlegan heilsuvanda og áföll. 
Þrátt fyrir það var hún á vinnumarkaði, 
í bönkum og hjá opinberum stofn
unum, fram til ársins 2006. Þá varð 
hún óvinnu fær eftir aftanákeyrslu. Í 
árs byrjun 2009, í lok langrar endurhæf
ingar, var eins og hún rækist á vegg. 
Í stuttu máli, þá bankaði hún, niður
brotin, upp á hjá Geysi og var fljótlega 
farin að vinna í skrifstofuteyminu. 
Guðrún ákvað skömmu seinna að sækja 
um vinnu í gegnum RTR (Ráðning Til 
Reynslu) á vinnustað þar sem hún hafði 
áður unnið. 

„Það var óneitanlega dálítið flókið að 
koma aftur inn á gamla vinnustaðinn, 
í þetta skiptið í gegnum RTR“ segir 
Guðrún, en á endanum var þetta mikið 
heillaskref til bata. Móttökurnar á 
staðnum og virkur stuðningur Geysis
fólksins hjálpaði mikið, en ekki síst 
það að geta vaknað til hvers dags með 
markmið og tilgang. Gamli styrkurinn 
fór að koma aftur, og hæfileikinn til að 

geta séð sig í jákvæðu ljósi, að trúa á 
eigin getu. Þó að stundum gæfi á þá 
var það aldrei í spilunum að gefast 
upp, áfram var haldið.

Aðspurð segir Guðrún að það sé um
hverfið og viðhorfin í Geysi sem skipti 
sköpum. Jafningjanálgun, mikil hvatn ing, 
virðing fyrir hverjum einstakling, trú 
á að allir geti þroskað með sér meiri 
getu en þeir hafa áður talið sér fært. 
„Það hefur verið sérstaklega gefandi 
að sjá einstaklinga koma niðurbrotna í 
klúbbinn, félagslega einangraða og án 
vonar, og ná sér alveg hreint ótrúlega“ 
segir hún. Þetta er saga margra þeirra 
sem hafa nýtt sér allt það sem Geysir 
hefur upp á að bjóða. 

Af Guðrún er það nú að segja, að 
þegar hinni samningsbundnu níu 
mánaða þjálfun var lokið þá fékk hún 
endurtekna framhaldsráðningu, sem 
lauk síðan nú í vor. Guðrún leitar nú 
fyrir sér að vinnu á almennum vinnu
markaði, bjartsýn, með eðlilegt sjálfs
mat og trú á framtíðina.

Aldrei í spilunum að gefast upp

Guðrún	Þorkelsdóttir
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RAX fangar heiminn með Canon EOS

Farðu lengra með Canon EOS. Yfirgripsmesta DSLR kerfinu  
í heiminum; útskiptanlegar linsur og aukahlutir sem tryggja 
sveigjan leika. Þrautreynt af atvinnu- og áhugaljósmyndurum. 
Uppáhald ljósmyndara um allan heim.

Taktu meira en myndir. 
 
 
Vertu aðdáandi Canon á Íslandi á Facebook. 
Sense, dótturfélag Nýherja, er dreifingaraðili Canon EOS á Íslandi. 
Canon EF linsur til leigu á Tækjaleigu Sense.

„Fyrir mig skipta gæði og áreiðanleiki búnaðarins 
gríðarlega miklu máli, sér staklega þegar maður er  
að fanga augnablik sem kemur kannski aldrei aftur. 
Ég treysti á Canon EOS“.

Ragnar Axelsson - RAX.

Viðurkenndir Canon söluaðilar um land allt 
Reykjavík Verslun Nýherja, Borgartúni 37 - Sense Center, Kringlunni  - ELKO Lindum, Skeifunni & Granda - Beco, Langholtsvegi 84 - Myndval, Mjódd - Fotoval, Skipholti 50b / 
Akureyri Pedromyndir - Byko / Húsavík Bókaverslun Þórarins / Ísafjörður Bókahornið - Penninn / Sauðárkrókur Tengill - Kaupfélag Skagfirðinga / Blönduós Kjalfell /Hvammstangi 
Ráðbarður / Grundarfjörður Hrannarbúðin / Stykkishólmur Skipavík / Borgarnes Framköllunarþjónustan - Omnis / Akranes Omnis / Reykjanesbær Omnis / Selfoss TRS / Höfn 
í Hornafirði Martölvan / Neskaupstaður Tónspil / Egilsstaðir Myndsmiðjan / Vestmannaeyjar Geisli - Tölvun / Netverslun Nýherja, www.netverslun.is / ELKO Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar
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Breytir alveg lífi þeirra
samfélagsverkefni íslenskra Rótarýklúbba í suður-Afríku

Fyrst	var	Björn	spurður	um	borgina	
Kimberley	og	aðstæður	þar.	

Kimberley er í miðri SuðurAfríku, 
inni á miðri sléttunni, tæpa 500 km 
frá Jóhannesarborg. Borgin var mikil 
demanta borg, en þar var stærsta 
demanta náma í heimi og var blóma
skeið borgarinnar um aldamótin 1900. 
Fólk flykktist þar að og menn mokuðu 
upp demöntum. Svo allt í einu tæmd ist 
náman um miðja 20. öldina, en eftir 
sátu hundrað þúsund manns sem höfðu 
skyndilega lítið við að vera. Nú er þriðja 
kynslóðin að vaxa þar upp sem hefur 
litla sem enga vinnu. Fátæktin er því 
mikil. Íslenski Rauði Krossinn var með 
hjálparverkefni þarna, og fékk meðal 
annars Gunnhildi Sigurðardóttur, fyrr
verandi forseta Rótarýklúbbs Hafnar
fjarðar og hjúkrunarforstjóra á St. 
Jósefsspítala, til að koma á líknarstarfi 
fyrir alnæmissjúklinga á svæðinu. 

Það var svo Gunnhildur sem átti 
hugmyndina að þessu verkefni. Mein
ingin var að byggja dagvistunarheimili 
sem nýttist þeim börnum Galishewe 
fátækrahverfisins sem eiga eyðni
smitaða foreldra eða eru munaðarlaus 
af völdum sjúkdómsins. Rótarý  klúbb ur 
Hafnarfjarðar fékk í lið með sér Rótarý
klúbbinn í Kimberley South, en hjá 
þeim klúbbi hafði Gunnhildur sótt fundi 
hjá þegar hún var í Afríku. Verk efnið 
hófst vorið 2006 og okkar klúbbur, 
Rótarýklúbburinn ReykjavíkAusturbær, 
slóst í hópinn síðar sama ár. 

Hvernig	var	verkefnið	fjármagnað?
Bygging barnaheimilisins í Kimberley 

er örugglega með stærstu verkefnum 
sem einstakir íslenskir Rótarýklúbbar 
hafa ráðist í. Verkefnið er líka sérstakt 
fyrir það að vera svokallaða „match
ing grant“ verkefnið sem íslensk
ir rótarýklúbbar hafa ráðist í með 
alþjóðlega Rótarýsjóðnum, þ.e. Rotary 
Foundation. Þessi verkefni eru þannig 
uppbyggð að klúbbar í vel stæðum 
ríkjum taka höndum saman við klúbba 
í tilteknu þróunarlandi um samfélags
legt verkefni í þróunarlandinu. Með 

sam þykki og stuðningi umdæmanna fá 
þessi verkefni fjárstuðning frá alþjóða
sjóðnum sem nemur einum banda ríkja
dal á móti hverjum dal frá klúbbunum 
og umdæmunum.

Ákveðið var að byggja 470 fermetra 
múrsteinsbyggingu á einni hæð. Þarna 
skyldu vera fjórar skólastofur; álma fyrir 
eldhús og skrifstofu; herbergi fyrir veik 
börn og hreinlætisaðstaða. Byggingar
kostnaðurinn í heild varð þegar upp var 
staðið tæpir 200 þúsund dalir. Mest af 
því var sem betur fer greitt fyrir hrun 
en á núverandi gengi eru þetta um 23 
milljónir íslenskra króna. Það skipti 
gríðarmiklu máli fyrir framgang verk
efnisins að Guðmundur Jónsson, áður 
útgerðarmaður og Rótarýfélagi í Hafnar
firði, og kona hans Gígja Jónatansdóttir 
lögðu fram ríflega helming þessa fjár. 
Síðan hafa ýmsir velunnarar gefið fé 
fyrir húsgögnum, útileiktækjum, dýnum 
og vöggum, eldhúsáhöldum og fleiru. 
Alls hafa Rótarýfélagar og velunnarar á 
íslandi lagt nærri 25 milljónir króna í 
verkefnið.

Byggingarframkvæmdir hófust í byrjun 
júní 2008 og var lokið um miðjan 
október sama ár og var húsið vígt þann 
20. október með miklum hátíðahöldum 
á afríska vísu. 
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„Fyrir mig skipta gæði og áreiðanleiki búnaðarins 
gríðarlega miklu máli, sér staklega þegar maður er  
að fanga augnablik sem kemur kannski aldrei aftur. 
Ég treysti á Canon EOS“.

Ragnar Axelsson - RAX.

Viðurkenndir Canon söluaðilar um land allt 
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Ásta Bjarnadóttir, félagi í Rótarý Reykjavík-Austurbær

Gamla	húsnæðið	var	ekki	upp	á	marga	fiska.	Gunnhildur	Sigurðardóttir	tók	myndina.

Rótarýklúbburinn ReykjavíkAusturbær hefur ásamt fleirum styrkt 
dagheimili fyrir munaðarlaus börn og börn eyðni sjúkra foreldra 
í borginni Kimberley í SuðurAfríku síðustu ár. Björn Dagbjarts 
son	efnaverkfræðingur og félagi í Rótarý ReykjavíkAustur  bær 
hefur verið leið andi í þessu verk efni. Björn var forstjóri Þróunar 
samvinnu stofnunar um tólf ára skeið og fyrsti sendiherra Íslands 
með aðsetur í Afríku, eftir að hafa starfað á Rannsóknastofnun 
Fiskiðnaðarins um árabil. Reynsla hans af störfum með Afríku 
búum vakti áhuga hans á að halda áfram að stuðla að framförum 
í þeirri álfu. Ásta Bjarna dóttir heimsótti Björn til að heyra alla 
sólarsöguna um Kimberley. 
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25 ára afmæli Stöðvar 2 heldur áfram í allan vetur með hinni 
fullkomnu blöndu af metnaðarfullri innlendri dagskrárgerð 
og margverðlaunuðum erlendum þáttum, vönduðu talsettu 
barnaefni að ógleymdum fjölbreyttum kvikmyndum í hæsta 
gæðaflokki og mörgu fleiru.  Vertu með í veislunni og njóttu 
ógleymanlegra stunda með okkur og allri fjölskyldunni í vetur.
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Þessi	árangur	hlýtur	að	hafa	útheimt	
mikla	vinnu	og	skipulag?

Jú, undirbúningurinn að byggingu 
barnaheimilisins var gríðarlega flókinn 
og umgfangsmikill. Þetta var unnið 
alveg frá grunni, við þurftum að kaupa 
lóð, semja við bæjaryfirvöld og svo 
framvegis. Það þurfti allskyns umsóknir 
og mikil bréfaog tölvupóstssamskipti 
við Rótarý Foundation og einnig við 
verktaka og stjórnvöld í Kimberley. Það 
reyndist töluvert snúið að fá eignarhald 
á lóðinni þar sem húsið átti að standa, 
en að lokum fékkst það leyfi frá borgar
yfirvöldum í Kimberley. Lögmanni 
í Kimberley sem er Rótarýfélagi og 
meðlimur í samstarfsnefnd klúbbanna 
tókst að hamra þetta í gegn og réði 
það úrslitum að hafa þann mann með 
okkur í liði. Sérstakt eignarhaldsfélag 
var stofnað um eignarhald á lóðinni og 
húsinu og leigir þetta félag rekstrar
félagi barnaheimilisins aðstöðuna fyrir 
1 Rand (um 16 íslenskar krónur) á ári.  
Í stjórn eignarhaldsfélagsins sitja tveir 
félagar frá Kimberley South, forstöðu
kona heimilisins, Guðmundur Jónsson 

frá Rótarýklúbbi Hafnarfjarðar og ég 
fyrir hönd Rótarý ReykjavíkAusturbær. 
Stjórnin hittist einu sinni á ári og mun 
gera það í 5 ár. Það er næstu 3 ár að 
minnsta kosti.

Í	hverju	felst	starfið	með	börnunum?	
Börnin eru þarna til 6 ára aldurs 

og skiptir vera þeirra á barnaheimil
inu sköpum fyrir þeirra framtíð, því 
þau standa svo miklu sterkar að vígi 
þegar þau koma inn í almenna skóla
kerfið. Þegar þau koma þangað eru þau 
almennt læs og skrifandi, auk þess sem 
þau kunna að teikna og tala ensku. 
Skólakerfið tekur svo við þeim og þau 
búa að þessum grunni. Nú eru skráð í 
dagvistun á heimilið yfir 170 börn, og 
eru þau á aldrinum 6 mánaða til 6 ára. 
Börn sem áður hafa verið á heimilinu 
en eru nú komin í skóla geta líka fengið 
að koma þar við seinnipart dagsins 
á leið heim úr skólanum til að lesa 
lexíurnar sínar. Það er áberandi hvað 
þessi börn eru glöð og ánægð, öll sömul 
afskaplega kurteis og vel upp alin. Þau 
hafa ekki vanist þeim munaði sem okkar 
börn hafa vanist; þau kunnu til dæmis 
ekki að taka utan af kara mellum, því 
þau höfðu aldrei séð svoleiðis áður!

Hvernig	verður	rekstrinum	háttað	til	
framtíðar?

Reksturinn virðist nú að mestu sjálf
bær, en suðurafrísk stjórnvöld borga 
ákveðna fjárupphæð með hverju barni. 
Foreldrarnir eiga líka að borga með 
hverju barni, um 1.000 kr. á mánuði, 
þó það gangi svosem misjafnlega. Svo 
geta alltaf komið upp áföll og því var 
stofnaður sérstakur neyðarsjóður fyrir 
barnaheimilið, en hann var stofnaður 
að mestu fyrir hreinar peningagjafir frá 
íslenskum Rótarýfélögum. Sá sjóður 

skyldi hlaupa undir bagga ef eitthvað 
óvænt kæmi uppá og hefur hann í raun 
bjargað málunum í tvígang að minnsta 
kosti. Í annað skiptið var brotist inn og 
stolið eldhúsáhöldum, nánast öllum 
þeim mat sem til var og einhverju 
af húsgögnum. Í hitt skiptið svikust 
stjórnvöld um að greiða lögboðin 
framlög með hverju barni í eina fjóra 
mánuði og forstöðukonan átti ekki fyrir 
launum starfsfólksins um tíma. Á þessu 
hvoru tveggja hefur verið ráðin bót fyrir 
tilstyrk neyðarsjóðsins og með aðstoð 
Rótarýfélaganna á staðnum. 

Við í klúbbnum okkar getum verið 
stolt af þessu verkefni bæði sem 
Rótarý félagar og sem manneskjur. Fyrir 
okkur sem að þessu höfum staðið hefur 
þetta starf verið mikil ánægja og lífsfyl
ling og við erum þakklát öllum sem 
stutt hafa verkefnið. Margir hafa lagt 
fram óeigingjarna vinnu og hefur kost
naður við umsjón og yfirstjórn enginn 
verið, hvorki fyrir ferðir, vinnu, fjarskipti 
né annað.

Hvað	er	svo	framundan	í	Kimberley	
verkefninu?

Rótarýklúbbur Reykjavík Austurbær 
 stóð nýlega fyrir söfnun fyrir neyðar
sjóðinn á 2 félagsfundum og söfn
uðust nærri 50 þúsund krónur. Stjórn 
klúbbsins ákvað að leggja fram 100 
þúsund krónur í viðbót. Markmiðið er 
að gera enn betur enda vill klúbbur inn 
ekki láta sitt eftir liggja til að styrkja 
þetta mikilvæga starf. Á næsta ári er 
líka í undirbúningi að hópur manna frá 
félögum okkar í Rótarýklúbbi Hafnar
fjarðar fari til Kimberley og taki nokkra 
daga í að mála og sinna öðru viðhaldi á 
húsinu. 

Svo er eitt vandamál sem þarf að 
leysa og það er sú staða sem kemur 
upp þegar foreldrar eiga ekki fyrir 
gjaldinu, þótt lágt sé. Það er ekki gott 
ef þau börn sem þurfa mest á því að 
halda komast ekki á heimilið sökum 
fjárskorts. Við þurfum nú að leita leiða 
til að ráða bót á þessu og ég treysti 
áfram á Rótarýfélaga til að aðstoða ok
kur í þessu. «

25 ára afmæli Stöðvar 2 heldur áfram í allan vetur með hinni 
fullkomnu blöndu af metnaðarfullri innlendri dagskrárgerð 
og margverðlaunuðum erlendum þáttum, vönduðu talsettu 
barnaefni að ógleymdum fjölbreyttum kvikmyndum í hæsta 
gæðaflokki og mörgu fleiru.  Vertu með í veislunni og njóttu 
ógleymanlegra stunda með okkur og allri fjölskyldunni í vetur.
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Nýja	húsið	hefur	breytt	miklu	fyrir	starfsemi	barnaheimilisins.	 
Guðmundur	Jónsson	tók	myndina.

„Fyrir okkur sem að þessu  
höfum staðið hefur þetta starf 
verið mikil ánægja og lífs fylling 
og við erum þakklát öllum 
sem stutt hafa verkefnið.“

Björn	Dagbjartsson,	helsti	hvatamaður	Kimberley	
verkefnisins	hjá	Rótarý	ReykjavíkAusturbær.	
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Jóhann Ársælsson
Forseti
johann.ar@simnet.is

Björn teitsson
Forseti
banna@simnet.is

magnús B. Jónsson
Forseti
magnusb@lbhi.is

Birna g. Bjarnadóttir
Forseti
birna.bjarnadottir@isholf.is

Anna sigríður karlsdóttir
Forseti 
annask@egilsstadir.is

Rótarýklúbbur Akraness: Rótarýklúbbur Eyjafjarðar:

Rótarýklúbburinn görðum:

Rótarýklúbbur hafnarfjarðar:

Rótarýklúbbur húsavíkur:

Rótarýklúbbur Ísafjarðar:

Rótarýklúbbur Akureyrar:

Rótarýklúbbur Borgarness:

Rótarýklúbburinn Borgir-kópavogur:

Rótarýklúbbur héraðsbúa:

lárus Ársælsson
Ritari
larusa@mannvit.is

hans guðmundsson
Ritari
hkg@unak.is

daníel ingi haraldsson
Ritari
dih@simnet.is

Emma Eyþórsdóttir
Ritari
emma@lbhi.is

sigurður Eymundson
Ritari
koltrod21@simnet.is

helgi þór helgason
Forseti
sími: 462 6841

guðbjörg Alfreðsdóttir
Forseti
gudbjorg@vistor.is

sigþór Jóhannesson
Forseti
sj@verkis.is

gísli Auðunsson
Forseti
gika@simnet.is

magnús Erlingsson
Forseti
isafjardarkirkja@simnet.is

Eiður guðmundsson
Ritari
eidur@flokkun.is

Einar sveinbjörnsson
Ritari
vedurvitinn@gmail.com

kjartan Jóhannsson
Ritari
kjartan.johannsson@gmail.com

 stefán haraldsson
Ritari
stefhus@simnet.is

Jón Páll hreinsson
Ritari
jonpall@einarsson.com

þau leiða Rótarýhreyfinguna á Íslandi 2011-2012

Forsetar og ritarar 2010-2011:
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Jónína Ágústsdóttir
Ritari
jonina.agustsdottir@akurskoli.is

valur þórarinsson
Ritari
valurt@maritech.is

Rótarýklúbbur keflavíkur:

Rótarýklúbbur kópavogs:

Jón Björn sigtryggsson
Forseti
jonbjorn@jonbjorn.is

magnús már harðarson
Forseti
magnus@mannval.is

Rótarýklúbbur mosfellssveitar:

Rótarýklúbbur neskaupsstaðar:

Rótarýklúbbur ólafsfjarðar:

knútur óskarsson
Forseti
knutur@endurhaefing.is

sólveig Ragnarsdóttir
Ritari
solaragnars@gmail.com

sigurður Rúnar Ragnarsson
Forseti
sigurdur.runar.ragnarsson@kirkjan.is

magnús g. ólafsson
Forseti
mogo@simnet.is

sveinn þór Elinbergsson
Forseti
sveinn@fssf.is

Rótarýklúbbur ólafsvíkur:

kristinn Ívarsson
Ritari
diddi@fjardarbyggd.is

þorsteinn A. þorvaldsson
Ritari
steini@samkauparval.is

Pétur Bogason
Ritari
brautarholt1@gmail.com

Lýsing hf. - Ármúla 3 - 108 Reykjavík - sími: 540 1500 -  www.lysing.is

Lýsing þjónar íslensku atvinnulí� á traustan og 
faglegan hátt með eignaleigusamningum um 
atvinnutæki ásamt �ármögnun á einkabílum fyrir 
einstaklinga.
 

Lýsing – �ármögnun í takt 
við þínar þar�r.

Fjármögnun fyrir 
íslenskt atvinnulíf
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Rótarýklúbbur Rangæinga:

Rótarýklúbbur Reykjavíkur:

Rótarýklúbburinn Reykjavík-Árbær:

Rótarýklúbburinn Reykjavík-Breiðholt:

Rótarýklúbburinn Reykjavík-miðborg:

Rótarýklúbburinn Reykjavík-Austurbær:

Ísólfur gylfi Pálmason
Forseti
isolfur@hvolsvollur.is

Eiður svanberg guðnason
Forseti
esg1@simnet.is

halldór Árnason
Forseti
halldor@eldhorn.is

hólmfríður g. guðjónsdóttir
Ritari
holmfridurgg@simnet.is

helgi hafliðason
Ritari
helgiha@simnet.is

lárus Elíasson
Ritari
laruseli@gmail.com

sæmundur holgeirsson
Ritari
saemhol@simnet.is

þorkell helgason
Ritari
thorkellh@althingi.is

guðrún Björg sigurbjörnsdóttir
Ritari
gudrbsig@landspitali.is

ingvar Pálsson
Forseti
ip.erla@simnet.is

hrönn greipsdóttir
Forseti
hronn@spf.is

hannes guðmundsson
Forseti
hannes.gudmundsson@islandsbanki.is
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Rótarýklúbburinn Reykjavík-grafarvogur:

Rótarýklúbburinn Reykjavík-international:

Rótarýklúbbur sauðárkróks:

Björn viggósson
Forseti
bjornviggosson@gmail.com

Bala murughan kamallakharan
Forseti
bala@miracapitalsolutions.com

hjalti Pálsson
Forseti
hjaltipalsson@simnet.is

vigdís stefánsdóttir
Ritari
vigga @islandia.is

Paul Richardson
Ritari
rit@simnet.is

gunnar helgi guðmundsson
Ritari
ghg56@simnet.is

Rótarýklúbbur selfoss:

Rótarýklúbbur seltjarnarness:

Rótarýklúbburinn straumur-hafnarfjörður:

Ástfríður sigurðardóttir
Forseti
astfridur@gmail.com

hjörtur grétarsson
Forseti
hjortur@hugis.com

vilmundur gíslason
Forseti
vilmundur@sif.is

ingimar Pálsson
Ritari
ingimarpal@simnet.is

guðmundur snorrason
Ritari
gudmundur.snorrason@is.pwc.com

Jón heiðar Ríkharðsson
Ritari
jhr@ssr.is
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GERÐU
VERÐSAMANBURÐ

LÆGRA LYFJAVERÐ

Afkoma sjávarútvegsfyrirtækjanna ræður mestu um hvernig 
Íslendingum gengur að komast upp úr kreppulægðinni. 

Aðstæður hafa á margan hátt verið íslenskum sjávarútvegi hagfelldar 
undanfarin misseri. Atvinnugreinin dregur vagninn í samfélaginu með 
því að skapa atvinnu um allt land og hagvöxt í efnahagskerfinu. Einmitt 
þá er það talið meðal forgangsverkefna stjórnvalda landsins að brjóta 
niður skipulag fiskveiða, eina af meginforsendum þess að sjávarauðlindin 
skili sjávarútvegsfyrirtækjum og starfsfólki þeirra, þjónustuaðilum, sjávar- 
byggðum og um leið eigendum sínum, þjóðinni, arði og velsæld!

Vinnslustöðin hf. er vel rekið fyrirtæki með góða afkomu, sem eru góðar 
fréttir fyrir samfélagið í Vestmannaeyjum og þjóðina alla. Það sést best á 
því að hátt í 100 ný störf hafa orðið til í fyrirtækinu á einu ári og núna 
sumarið 2011 fengu um 150 skólanemar og aðrir vinnu þar við að 
framleiða sjávarafurðir til útflutnings.

               Sjávarútvegurinn 
            dregur vagninn!
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GERÐU
VERÐSAMANBURÐ

LÆGRA LYFJAVERÐ

Rótarýklúbbur vestmannaeyja:

Rótarýklúbburinn þinghóll-kópavogur:

Rótaract geysir:

Afkoma sjávarútvegsfyrirtækjanna ræður mestu um hvernig 
Íslendingum gengur að komast upp úr kreppulægðinni. 

Aðstæður hafa á margan hátt verið íslenskum sjávarútvegi hagfelldar 
undanfarin misseri. Atvinnugreinin dregur vagninn í samfélaginu með 
því að skapa atvinnu um allt land og hagvöxt í efnahagskerfinu. Einmitt 
þá er það talið meðal forgangsverkefna stjórnvalda landsins að brjóta 
niður skipulag fiskveiða, eina af meginforsendum þess að sjávarauðlindin 
skili sjávarútvegsfyrirtækjum og starfsfólki þeirra, þjónustuaðilum, sjávar- 
byggðum og um leið eigendum sínum, þjóðinni, arði og velsæld!

Vinnslustöðin hf. er vel rekið fyrirtæki með góða afkomu, sem eru góðar 
fréttir fyrir samfélagið í Vestmannaeyjum og þjóðina alla. Það sést best á 
því að hátt í 100 ný störf hafa orðið til í fyrirtækinu á einu ári og núna 
sumarið 2011 fengu um 150 skólanemar og aðrir vinnu þar við að 
framleiða sjávarafurðir til útflutnings.

               Sjávarútvegurinn 
            dregur vagninn!

Jón Pétursson
Forseti
jonp@vestmannaeyjar.is

hermann guðmundsson
Forseti
hermanngudmunds@gmail.com

Bragi ólafsson
Ritari
bio@simnet.is

Ragnar orri Benediktsson
Ritari
ragnarorri@ruv.is

steinar orri hafþórsson
Forseti
steinar@rotaracticeland.com

Fríður halldórsdóttir
Ritari
fridur@rotaracticeland.com



40

1.

2.

3.

4.

Já (1)
6.

Já (1)

Nei (0)

5.

Já (1)

STIG



41

15:00	Skráning.

15:30	Setning	umdæmisþings: Tryggvi 
Pálsson, umdæmisstjóri.

 Ávarp	fulltrúa	alþjóðaforseta	
Rótarý	International: Kenneth 
R. Boyd, RI Director.

 Ávarp	fulltrúa	norrænu	um	dæm
anna: Ingrid Grandum Berget, 
umdæmisstjóri í Noregi.

 Ávarp	umdæmisstjóra	Inner	
Wheel: Erla Jónsdóttir, um
dæmisstjóri.

Tilnefndur	umdæmisstjóri	starfs		ársins	
20132014	kynntur: Tryggvi 
Pálsson, umdæmisstjóri.

16.15	Kaffihlé

16.30	Látinna	Rótarýfélaga	minnst 
Séra Sigurður Arnarson, Rkl. 
Rvík Austurbær.

 Tónlistarflutningur: Bergþór 
Pálsson og Jón Stefánsson, Rkl. 
Rvík Austurbær.

 Erindi	Jóns	Björnssonar,	rit
höfundar.

 Kór	Langholtskirkju,	stjórnandi	
Jón	Stefánsson.

17.45	–	19.45 
Rótarýfundur	Rótarýklúbbsins	
Reykjavík	Austurbær	með	
þátttöku	þingfulltrúa. 
Makar og aðrir gestir Rótarý
félaga velkomnir. Matur og léttar 
veitingar.

 Leikþáttur: Hlín Agnarsdóttir, 
Rkl. Rvík Austurbær.

 Tónlistarflutningur: Sigurður 
Flosason. 
 
Örsögur	o.fl. frá nokkrum 
félögum í Rkl. Rvík Austurbær.

66. umdæmisþing Rótarý á Íslandi 
Reykjavík, 14.-15. október 2011 hótel Reykjavík natura

mannúð í verki, dagskrá

9:00	 Skráning,	Icelandair	Hótel	
Reykja	vík	Natura.

9.15	 Skýrsla	og	reikningar	starfs
ársins	20102011: Margrét 
Friðriksdóttir, frv. umdæmis
stjóri.

	 Fjárhagsáætlun	20112012	
lögð	fram	til	staðfestingar:  
Tryggvi Pálsson, umdæmisstjóri.

 Skipulagsskrár	Tónlistarsjóðs	
og	Verðlauna	og	styrktarsjóðs: 
Guðmundur Björnsson, fulltrúi á 
Löggjafarþingi RI (CoL). 
Ólafur Egilsson, formaður Tón
listarsjóðs.

 Tillaga	um	lagabreytingu	á	Lög
gjafarþingi	Rótarý	International	
(CoL): Guðmundur Björnsson, 
fulltrúi á Löggjafarþingi RI (CoL).

 Rótarýsjóðurinn: Ólafur Helgi 
Kjartansson, formaður stjórnar. 

 Tilnefning	fulltrúa	og	varafull
trúa	í	valnefnd	framkvæmda
stjóra RI: Tryggvi Pálsson, 
umdæmisstjóri.

10:45	Kaffihlé

11:00	Kynning	á	starfshópaskiptum	
(GSE)	við	Ástralíu 
Birna Bjarnadóttir, formaður 
nefndarinnar, og hóparnir frá 
Ástralíu og Íslandi.

 

	 Ungmennaþjónusta,	fimmta	
þjónustu	leið	Rótarý: Margrét 
Friðriksdótt ir, frv. umdæmis
stjóri

 Námsmannaskiptin: Hanna 
María Siggeirsdóttir, formaður 
nefndarinnar.

 Friðarstyrkirnir:	Guðmundur G. 
Haraldsson, formaður nefndarin
nar og Fanney Karlsdóttir.

11.45		Fundarhlé

12.00	Hádegisverður	og	fjölbreytt	
dagskrá	tengd	“Mannúð	í	verki”.	
Mökum þingfulltrúa sérstaklega 
boðið að taka þátt.

	 Leiklist: Atriði úr leikritinu 
Jesús litli.

 Tónlistarflutningur: Ari Vil
hjálmsson, fiðluleikari, styrk þegi 
Tónlistarsjóðs Rótarý.

 Örfyrirlestrar	um	“Mannúð	í	verki”:	
Félagar í Rótarýklúbbnum  
Reyk ja  vík Austurbær.

 Lokaspretturinn	í	Pólíó	Plús	
verkefninu: Þorsteinn G. 
Gunnars son, kynningarstjóri 
umdæmisins.

 

 Boðið	til	næsta	umdæmis	þings: 
Kristján Haraldsson, verðandi 
umdæmisstjóri.

14.30	Þingslit 
Tryggvi Pálsson, umdæmisstjóri. 

Harpa, tónlistar- og ráðstefnuhús í 
Reykjavík, Kolabrautin.
	 Hátíðarkvöldverður:	Veislu

stjóri Guðrún Pétursdóttir, 
Rótarýklúbbnum Reykjavík 
Austurbær. 

 Tónlist: Dinnersveit Tómasar R. 
Einarssonar.

19.00	Fordrykkur

19.30	Sest	til	borðs	samkvæmt	fyrir
fram	ákveðinni	borðaskipan

 Tónlistaratriði: Graduali Nobili 
undir stjórn Jóns Stefánssonar, 
Rkl. Rvík Austurbær.

 Rótarýfélagi	heiðraður.

	 Ávarp Kenneth R. Boyd,  
RI Director.

 Söngur: Bergþór Pálsson,  
Rkl. Rvík Austurbær.

 Skemmtiatriði: Jóhannes 
Kristjánsson eftirherma.

 Tónlist: Leynigestur úr innsta 
hring Rótarýhreyfingarinnar.

Föstudagur

Þingforsetar: Hildur Dungal formaður undirbúningsnefndar umdæmisþings  

og Kolbrún Baldursdóttir fráfarandi forseti Rótarýklúbbsins Reykjavík Austurbær.

laugardagur
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VÍB – Eignastýringarþjónusta Íslandsbanka er 
leiðandi á íslenskum markaði og veitir alhliða 
eignastýringar- og verðbréfaþjónustu með 
áherslu á fagmennsku og �æðslu. 
 
Eigna- og lífeyrisþjónusta
Hefðbundin ávöxtun, sparnaður í áskri	, 
stakar �árfestingar og lífeyrissparnaður 
með aðstoð sér�æðinga okkar.
 
Einkabankaþjónusta
Viðskiptavinum sem gera ríkar krö�r býðst 
þjónusta sem er sniðin að þeirra þör�m.  
Viðskiptastjóri annast stýringu eignasafns 
og veitir margvíslega ráðgjöf.
 
Netbanki
Viðskiptavinir hafa aðgengi að eignay�rliti sínu 
í Netbankanum auk þess að hafa aðgang að 
Kauphöll og einu breiðasta sjóðaúrvali landsins 
�rir þá sem stýra eignasafni sínu sjál�r.

Fáðu nánari upplýsingar á www.vib.is eða 
pantaðu viðtal við ráðgjafa í síma 440 4900.
 

Sparnaðarþjónusta 
rir alla
VÍB veitir spariáreigendum og
fagárfestum alhliða þjónustu

Íslandsbanki  |  Kirkjusandi  |  155 Reykjavík  |  Sími 440 4900  |  vib@vib.is  |  www.vib.is
   
Íslandsbanki  |  Kirkjusandi  |  155 Reykjavík  |  Sími 440 4900  |  vib@vib.is  |  www.vib.is
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Ingrid er umdæmisstjóri í Langesund 
Rótarýklúbbnum í Stathelle í Noregi 
og er hún fulltrúi norrænu Rótarýum
dæmana á íslenska umdæmisþinginu 
14.15. október.

Ingrid starfar sem yfirmaður 
viðskipta skrifstofu sveitarfélagsins 
Bamble í Noregi. Hún hefur starfað 
hjá sveitar félaginu síðan 1995, meðal 
annars sem yfirmaður bókasafna og 

yfirmaður menningarmála áður en hún 
tók við núverandi starfi. Hún var forseti 
í sínum klúbbi 20042005 og sinnir nú 
starfi umdæmisstjóra í sínu umdæmi.

Ingrid er gift Per Magne Berget sem 
er rafmagnsverkfræðingur og einnig 
Rótarýfélagi, en hann mun taka við sem 
forseti í Rótarýklúbbnúm í Brevik. Þau 
eiga tvö börn, fædd 1975 og 1980 og 
þrjú barnabörn. «

BURÐARÁS Í FLUGI OG 
FERÐAÞJÓNUSTU Á ÍSLANDI:
ICELANDAIR GROUP

Icelandair Group leggur megináherslu á alþjóðlegan flugrekstur og ferðaþjónustu. 

Aðalstarfsemi samstæðunnar er skipt í tvö svið: Áætlunarflug og ferðaþjónustu. Meginhlutverk 
áætlunarflugs er að halda uppi flugferðum samkvæmt leiðakerfi sem byggt er á tengiflugi um 
Keflavíkurflugvöll til og frá Íslandi milli Evrópu og Norður-Ameríku. Meginhutverk ferðaþjónustusviðs 
er að sinna og mæta aukinni þörf á þjónustu fyrir ferðamenn á Íslandi og bjóða ýmsa þjónustu við 
ferðamenn, innlenda og erlenda, sem styður við flugrekstrarþætti samstæðunnar.

Ingrid Grandum Berget flytur íslenskum Rótarý félögum 
kveðju frá Rótarýum dæmunum á Norðurlöndum. 

Kenneth R. Boyd flytur íslenska umdæmisþinginu góðar kveðjur 
frá alþjóðaforseta Rotary International, Kalyan Banerjee. 
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Kenneth R. Boyd flytur íslenska umdæmis
þinginu góðar kveðjur frá alþjóðaforseta Rotary 
International, Kalyan Banerjee. 

Kenneth er félagi í Rótarýklúbbnum í Ker
man í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Hann situr 
í stjórn Rotary International og kemur hingað 
sem fulltrúi alþjóðasamtakanna. 

Kenneth starfar við eigin fasteignasölu og 
hefur fengið viðurkenningu sem maður ársins í 
viðskiptum í Kaliforníufylki 2002. Hann hefur 

gegnt ýmsum trúnaðarstörfum fyrir Rótarý 
og ferðast víða á vegum alþjóðasamtakanna. 
Hann hefur hlotið ýmsar viðurkenningar Rótarý 
og hefur verið einn af stórum styrktaraðilum 
samtakanna. Þá hefur hann verið virkur í sínu 
samfélagi og meðal annars stýrt verkefni til 
uppbyggingar á sjúkrabílaþjónustu á því svæði 
þar sem hann býr. Kenneth er kvæntur Susan 
Boyd og þau eiga fjögur börn og tólf barna
börn. «




