
VINÁTTA OG HJÁLPSEMI
Einkunnarorð Ladies Circle

Tvisvar á ári er fréttabréf LCÍ gefið út og er þetta seinni

útgáfa árið 2020. 

Starf okkar allra hefur breyst gríðarlega vegna

heimsfaraldurs COVID-19 og er bréfið því með öðru

sniði en áður. 

Áhersla er lögð á létt skrif og njótum við þess hér að

kynnast starfi klúbbanna og viðbrögðum þeirra við

breyttum aðstæðum og fáum hugmyndir um hvernig

við getum haldið áfram. Við megum nefninlega ekki

gleyma því að hvernig sem aðstæður hafa áhrif á okkur

núna þá kemur hversdagsleikinn eins og við þekkjum

hann aftur. 

Landsstjórn vill nota tækifærið og hrósa hverri þeirri

konu sem hefur tileinkað sér einkunnarorð LC í

faraldrinum, því allar þurfum við akkúrat á þeim að

halda núna. 
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Starfsárið hálfnað og mér finnst ég
ekki enn búin að taka við embætti
landsforseta, finnst ég í raun ekki
búin að vera sýnileg eða gera mikið.

Þegar ég lít til baka og hugsa um
liðna mánuði er þó engu að síður
margt og mikið búið að gerast. Ég er
svo sannarlega virk og mikil vinnan
búin að fara fram í LC heiminum.

Sumarið leið, ansi viðburðarlaust
hvað varðar LC enda starfið í dvala að
mestu yfir sumarið. Landsstjórn
hittist í júlí til að undirbúa sig fyrir
alheimsþingið í ágúst, um 50 laga-

og reglubreytingar sem við þurftum
að ræða og mynda okkur skoðun á.

Það var síðan skrýtið að sitja ein
heima fyrir framan tölvuskjá tvær
helgar í lok ágúst og taka þátt í
alheimsþinginu, sérstaklega
eftir að hafa mætt á alla fundina
síðan 2014. Þingið tókst engu að
síður vel og það er magnað hversu
góðum umræðum er hægt að ná
fram í gegnum netið. Í september fór
starfið okkar af stað eftir sumarfrí og
sem betur fer náðu flestir, ef ekki
allir klúbbarnir að hittast og funda
saman sem er dýrmætt á þessum
tímum.

ORÐ LANDSFORSETA

Hildur Halldórsdóttir

September var viðburðaríkur. Þá
mætti ég á landsfund LC Noregs, sat
þriðja og síðasta fund alheims-

þingsins, að sjálfsögu báðir í gegnum
skjáinn. Formanna- og vara-

formannafundurinn var haldinn í lok
september og enduðum við hann á
skemmtilegu PubQUiz. Góður fundur
og mikilvægur fyrir fulltrúa klúbbana
að hittast, ræða málin og fá ráð og
hugmyndir. Við enduðum svo
september mánuð á að vera með
kynningar- og stofnfund vegna LC8.

Nóg að gera og skemmtilegur
mánuður. Í október náði landsstjórn
að hittast og vinna að fulltrúaráðs-

fundinum sem var um miðjan
október. Því miður gátum við ekki
verið allar saman á fulltrúaráðs-

fundinum sjálfum og hann haldinn
rafrænt. Fundurinn heppnaðist þó
vel að mínu mati og má það þakka
frábærum umræðum og því hversu
virkir fulltrúar sem og þátttakendur
voru. 



Í byrjun nóvember náði ég að fara á
fjarfund með LC8 og LC4, virkilega
skemmtilegt og núna í lok mánaðar
er ég að fara á LC International
fulltrúaráðfund. Þessi stutta
upptalning er bara hluti af því sem
ég er búin að vera að brasa, þarna
vantar inn fullt af fjarfundum,

símtölum, tölvupóstum og öðru
skemmtilegu sem fylgir því að starfa
fyrir samtökin. Þegar ég tek þetta
saman þá erum við bara búnar að
vera hörku duglegar og margt búið
að afreka á þessu hálfa ári. Má þá
kannski helst nefna enduropnun
LC8, frábæran fulltrúaráðsfund með
áhugaverðum tillögum og
umræðum, eins og Sjoppustjóra og
stefnumótun samtakanna. Við erum
búnar að vera virkar á Instagram og
Facebook sem skilar sér vonandi í
því að samtökin séu sýnilegri út á við
og að við fáum inn fleiri áhugasamar
konur. Formenn eru búnar að vera
frábærar í sínum hlutverkum og
virkilega skemmtilegt að lesa
kynningarnar sem hafa birst síðustu
vikur á samfélagsmiðlum. Þær eru
duglegar að hvetja sínar konur og að
finna upp á leiðum til að geta haldið
fundina og haft þá áhugaverða.

Formenn og stjórnir klúbba eiga
stórt hrós skilið fyrir dugnað,

jákvæðni, framtakssemi og frumlega
og skapandi hugsun þegar að kemur
að fundarhaldi og starfsemi
klúbbana. 

Í hreinskilni sagt er þetta starfsár
búið að reynast mér erfitt, það er
búið að vera krefjandi og reynt
mikið á þar sem við erum að gera
allt í fyrsta skiptið og þurfum að
hugsa margt verklagið upp á nýtt.
Einstaka sinnum hefur það meira
að segja hvarflað að mér að ég
hreinlega geti þetta ekki, geti
ekki dregið þennan vagn og verið
jákvæð og dugleg fyrirmynd fyrir
félagskonur LC Ísland og ég ætti
kannski bara að leggja forseta
keðjuna á hilluna. Það er einmitt
á þeim stundum sem ég er svo
þakklát fyrir gildi LC og fyrir hvað
við stöndum. Að mínu mati hefur
LC samfélagið eflst og vaxið á
starfsárinu og konur duglegar að
finna lausnir til að hægt sé að
funda og halda starfinu eins
óbreyttu og hægt er. Ég finn svo
sterkt fyrir kærleikanum og
vináttunni og því að fundirnir
okkar, einu sinni í mánuði eru
griðarstaður þar sem við getum
flúið frá veruleikanum og átt
dásamleg kvöldstund, þó að það
sé á skjánum. Ég finn fyrir
hlýjunni og umburðarlyndinu og
þrátt fyrir hve ólíkar við erum þá
sameinumst við undir merkjum
Ladies Circle og erum samtaka í
því að halda starfinu virku og
skemmtilegu.

Ég er þakklát fyrir Ladies Circle og
styrkinn sem starfið og
félagsskapurinn gefur okkur. 



Höldum áfram á sömu braut og
gerum starfið enn virkara og
skemmtilegra. Verum duglegar að
pósta jákvæðum fréttum og
myndum af starfinu okkar á
samfélagsmiðla og ekki síst á lokuðu
Facebook síðuna okkar. Jákvæðar
fréttir af skemmtilegum fundum
geta verið hvetjandi fyrir aðrar auk
þess sem fjölbreyttar hugmyndir af
fundum eru vel þegnar þessa
dagana. Landsstjórn ákvað að setja
saman hugmyndabanka af fundum
sem vonandi nýtist ykkur.
Hugmyndabankann má finna aftar í
fréttabréfinu. 

Aðventan er framundan með
kærleika, gleði og ljósadýrð. Ég óska
ykkur notalegrar aðventu og sendi
kærar kveðjur inn á alla jólafundina.

Takk fyrir frábært starf og samvinnu
það sem af er starfsárinu. 

Hildur Halldórsdóttir
Landsforseti LCÍ



IGV PINNINN
Búinn var til sérstakur pinni fyrir

IGV verkefnið næstu tvö árin og

verður hann seldur sem hluti af

fjáröflun verkefnisins. 

Búið er að selja 60 pinna frá því að

pinninn var kynntur á

fulltrúaráðsfundi LCÍ um miðjan

október. Hægt er að panta pinnan,

sem kostar 1500 kr., hjá LC7

konum með því að senda póst á

GÓÐVILD

Spjallið með Góðvild -

Vikulegir þættir á Vísir.is 

Hjálparlína Góðvildar -

Hjúkrunarfræðingur aðstoðar
fjölskyldur langveikra barna
Hagsmunahópur Góðvildar -

Hagsmunabarátta í umsjá
foreldra langveikra barna
Beinir styrkir - Góðvild styrkir

önnur góðgerðarfélög
Gjafastyrkir - Góðvild styrkir

sérskóla, Barnaspítalann,

sambýli, skammtímavistanir
og fleiri með gjöfum sem
nýtast börnunum. 

Myndbandastyrkir - Góðvild

setur saman myndbönd fyrir
verkefni sem vantar sýnileika
og hjálpar þeim að ná árangri.

Góðvild var stofnað í desember
2016 og hefur félagið það
markmið að styðja við verkefni
sem bæta hag langveikra og
fatlaðra barna á Íslandi og
fjölskyldna þeirra. Góðvild kemur
því að hinum ýmsum verkefnum
en þau helstu eru: 

innlentgodgerdarverkefni@gmail.com



EMPOWER TO GROW
-FEMKE-

Alheimsforseti LCI 20-21

ALHEIMSSTJÓRN &
KOMANDI VIÐBURÐIR
Dagsetningar og viðburðir

AGM - 2021 - Marokkó 

(25.-28. ágúst)

MTM - 2022 - Danmörk - Haderselv

AGM - 2022 - Indland

AGM - 2023 - Finnland

Ný alheimsstjórn tók til starfa í lok ágúst 
 

Alheimsforseti - Femke Van Raam, Holland 
Vara alheimsforseti - Anna Andersson, Svíþjóð 
Ritari Mie Vivianne - Rasmussen, Danmörku 
Gjaldkeri Yvette - Cornilissen, Suður-Afríku 

Fráfarandi - Alexandra Bennet, Bretland 
Svæðisstjóri Nordic Region - Anna Kilappa, Finnland

 
 
 

 



Það er hægt að gera svo margt þrátt fyrir

Covid og þá félagslegu einangrun sem fylgir. Hér er

örlítill hugmyndabanki að fundum sem þið getið nýtt

ykkur. Það er nefnilega hægt að gera svo margt annað

heldur en pubquiz og kahoot spurningaleiki.

Úti yoga
Gönguskíði
Varðeldur og heitt kakó á pallinum eða úti í skógi
Fjallganga/ganga
Ratleikur í nær umhverfinu (litlir hópar saman)

Snjókarlakeppni
Frisbee golf
Hjólaferð

Það má hittast í minni hópum sé öllum persónuvörnum og

fjarlægðartakmörkunum fylgt og gæti einnig verið sniðugt að skipta

hópnum niður í minni hópa. Það er tilvalið að fara í göngutúra eða

fundi út í náttúrunni þar sem auðvelt er að halda

fjarlægðartakmörkunum. 

Sumir klúbbar í Ladies Circle í Danmörku hafa farið þá leið að skipta klúbbunum
upp í litla hópa sem samanstanda af 4-5 konum. Svo eru fundirnir skipulagðir og
hittast þá þessir litlu hópar, annaðhvort fyrir framan tölvuna eða í einhverju
skipulögðu. Allir hóparnir eru að gera það saman, bara á mismunandi stað í
bæjarfélaginu. Með þessu móti eru bara sömu 4-5 konurnar að hitta hvor aðra á
fundum út veturinn eða á meðan að á samkomutakmörkunum stendur. 

HUGMYNDABANKI
Fyrir netfundi og fundi á Covid tímum



Prjón/hekl

Sápugerð

Kransagerð

Brjóstsykursgerð

Súkkulaði/sælgætisgerð

Matreiðslunámskeið

Bjór/vín smakk

Fyrirlestrar & Námskeið

Hægt að bóka fjölbreytta

fyrirlesara sem geta verið með

fyrirlestur í gegnum netið.  Einnig

eru alls konar námskeið/kennsla í

boði 

Í svona námskeiðum er sniðugt

að senda allt efni heim til

klúbbkvenna fyrir fund og svo eru

allar saman á námskeiðinu í

gegnum netið. 

HUGMYNDABANKI
Fjarfundar hugmyndir

Yoga  

Zumba

Dekurfundur með maska og

slökun, djúpnæring í hárið.

Freyðivín og bingó

Hreyfing og dekur

Bingó 

Cards agains humanity á netinu
Scattergories, orðaleikur
Actionary. Hópnum skipt í lið og einn stjórnandi sem sér um að útdeila
orðum á liðin. Ein í einu leikur orðið og hinar í liðinu giska. 

Innanhús ratleikur. Listi af hlutum og/eða verkefnum sem konurnar eiga
að finna eða gera innan ákveðins tímamarka. Sú sem er fyrst, vinnur.
Pubquiz eða Kahoot.  

Leikir/spil (smellið á linkana til að komast beint á leikinn)

-       

Vinavika/dagar með gjöfum og

endað á fjarfundi til að finna út

hver sé leynivinurinn.

Tvennt satt og eitt logið, Ein í

einu segir þrjár staðreyndir um

sig og þar af er ein login og

aðrar eiga að giska á hver er

ekki sönn. 

Icebraker, skemmtileg leið til að

kynnast öðrum.

Murder mystery 

Escape room 

Gather.Town

Hlutverkaleikir og/eða hópefli

https://myfreebingocards.com/virtual-bingo
https://allbad.cards/
https://scattergoriesonline.net/
https://icebreaker.video/
https://www.thespruce.com/free-murder-mystery-games-1357635
https://www.independent.co.uk/extras/indybest/gadgets-tech/virtual-escape-room-free-online-uk-zoom-harry-potter-a9515911.html
https://gather.town/


DAGSETNINGAR
Dagsetningar til að muna

15. Des
-Greiðsla árgjalds í

Elínarsjóð-

15. Jan
-Seinni greiðsla

árgjalds-

15. Feb
-Umsókn um

embætti-

15. Feb
-Laga- og

reglubreytingar-

15. Feb
-Tillaga um
styrkþega

Elínarsjóðs-

Greiða þarf árgjald í Elínarsjóð 700kr. á hverja
innvígða konu í klúbb, miðast við fjölda 1. des.

Greiða þarf seinni hluta árgjalds LCÍ, 4350kr. pr.
konu. Miðast við fjölda innvígðra kvenna 1. janúar

(líka þær sem eru í leyfi)

LC VÍKKAR SVO
ÓNDEILDARHRINGINN OKKAR,
MAÐUR KYNNIST KONUM SEM
AÐUR HEFÐI LITLAR LÍKUR Á AÐ

KYNNAST MEÐ ÖÐRU MÓTI.
FÉLAGSSKAPURINN EYKUR

MBURÐARLYNDI, STYRKIR MANN
OG JÁ GERIR MANN AÐ BETRI
MANNESKJU HELD ÉG. ÉG HEF

NNST KONUM SEM HAFA MARKAÐ
G DJÚPT OG SÝNT MÉR HVERNIG

MANNESKJA ÉG VIL VERA

Sólveig Hulda Valgeirsdóttir LC1



LANDSSTJÓRN
Tvö embætti eru laus í landsstjórn á næsta starfsári, embætti vefstýru og
embætti varalandsforseta. Það er magnað tækifæri að starfa í landsstjórn. Þú
lærir ekki bara heilmikið um samtökin heldur lærir þú heilmikið um þig og
hvernig þú getur nýtt styrkleika þína sem best og kannski ögrað veikleikunum í
átt að styrkleikum. Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2021.  Vertu með!



Á dögunum var Circler.World uppfært og voru gerðar nokkrar

breytingar. Það helsta er að nú er búið að opna á mili gagnagrunnanna

LC, Agora og RT og því hægt að nálgast upplýsingar um félaga í

þessum hreyfingum og hafa samand í gegnum gagnagrunninn. Það er

þó eingöngu hægt kjósir þú að opna á það s.s. það er val hvers og eins

að opna fyrir þennan möguleika og er það gert með því að opna

"prófílinn" þinn og haka við cross family sharing.   

Önnur stór uppfærsla sem var búið að bíða eftir er að nú er hægt að

skrá mætingu á fundi í gagnagrunninn og fylgjast þannig með

mætingu klúbbkvenna. Hægt verður að setja inn aukafundi sem og

aðra viðburði, innlenda og erlenda. Nú verður ekkert mál að finna þær

konur sem hafa 100% mætingu. Þetta er ekki enn orðið virkt en mun

gerast á næstu dögum þegar að uppfærslunni er lokið að fullu. Þetta

mun verða kynnt betur fyrir stjórnum klúbba fljótlega ásamt þvi að

leiðbeiningar verða settar inn í handbók Circler.World. 

CIRCLER WORLD

Uppfærsla



Stofn- og kynningarfundur LC8

Reykjavík var haldinn í lok

september. Á fundinn mættu yfir

20 konur og í dag eru 21 kona

skráð í klúbbinn. Þær eru búnar

að hittast á formlegum fundum,

þó eingöngu á netinu. Hópurinn

er virkilega flottur og eru þær að

ná vel saman þrátt fyrir að hafa

aldrei hitt hvort aðra nema á

skjánum. Landsstjórn vonast til

að geta vígt þær inn í samtökin í

upphafi nýs árs og mun vígslan

verða auglýst þegar að nær

dregur.

Virkilega flottur hópur sem er

frábær viðbót við samtökin. 

LADIES CIRCLE VÍKKAR
SJÓNDEILDARHRINGINN, KYNNIST

FRÁBÆRUM KONUM, KENNIR
MANNI AÐ FARA ÚT FYRIR

ÞÆGINDARAMMANN Á
JÁKVÆÐANN HÁTT, KÆRLEIKUR,
SAMSTAÐA, LÆRIR MARGT NÝTT,

LÁTA GOTT AF SÉR LEIÐA

LADIES CIRCLE 8

Guððný Kristín Bjarnadóttir LC6



HIÐ NÝJA FUNDARFORM
Veruleikinn í dag

Þakklæti fyrir tæknina er
okkur ofarlega í huga



Lokaða samskiptasíðan - takk fyrir að deila!




