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Inngangsorð Landsforseta

Í ræðu minni á landsfundinum á Egilsstöðum í vor 
þá kom ég inná það hvernig við ræktum 
vináttuna og styrkjum ekki bara okkar starf 
heldur hver aðra með vináttuna að leiðarljósi.

Þegar við göngum til liðs við Ladies Circle þá eru 
ákveðin gildi sem við ákveðum að tileinka okkur. 
Við tökum ákvörðun um að vera vinalegar, 
umburðarlyndar, tillitsamar, heiðarlegar, 
jákvæðar og sýna náungakærleika. Þetta er ekki 
eitthvað sem er endilega auðvelt og stundum tekst 
okkur misvel til. 

En afhverju tekst okkur misvel til og hver eru 
viðbrögð okkar þegar við mætum fólki með gildi 
sem eru ólík okkar eigin? Ég er á því að æfingin 
skapar meistarann og  vil því hvetja ykkur allar 
til að fara út fyrir þægindarammann þar sem það 
er kostur og m.a. heimsækja aðra klúbba en 
ykkar eigin. Við höfum allar gott af áskorunum.



Með því að fara í heimsóknir til annarra klúbba þá 
erum við að opna okkur og gefa öðrum færi á 
að kynnast okkur en báðir aðilar verða að vera 
tilbúnir. Konur innan klúbbanna verða líka 
að vera tilbúnar til að gefa af sér og sýna 
vináttu. Allt sem þú einbeitir þér að mun vaxa 
og dafna. Ef þú veitir konunni við hliðina á 
þér athygli og sýnir vináttu þá mun sú 
vinátta vaxa og dafna. Í þessu er lykillinn að 
farsælu starfi innan Ladies Circle og hver 
kona finnur í hjarta sínu að hún er mikilvæg 
til eflingar Ladies Circle. Það er því mikilvægt 
að mæta og vera til staðar og upplifa starfið. 

Framundan er viðburðaríkur vetur og gefst okkur 
nú einstakt tækifæri til að mæta á 
alþjóðlegan viðburð á Íslandi. MTM 2020 
verður haldið í Reykjavík í lok janúar og vil ég 
hvetja ykkur allar til að mæta. 

Ég hlakka til að sjá ykkur.

Guðbjörg Björnsdóttir
Landsforseti Ladies Circle 2019/2020
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MTM Á 
ÍSLANDI

Hlökkum til að sjá ykkur!



Næstu ráðstefnur

– MTM 2020 Reykjavík, Ísland

– AGM 2020 Lathi, Finnlandi

– MTM 2021 Haderslev, Danmörk

– AGM 2021 Casablanca, Marokkó

– AGM 2022 Jaipur, Indland



Ferðastyrkir

Umsóknarfrestur í sjóðinn:

■ Vegna AGM, 1. apríl ár hvert.

■ Vegna MTM, 1. desember ár hvert.

■ Vegna annarra erlendra viðburða, allt að 
mánuði fyrir viðburðinn.

Við hvetjum allar okkar konur til að mæta
á viðburði og sækja styrk vegna þeirra!



KYNNING Á 
ALHEIMSSTJÓRN



Alheimsstjórn 2019-2020

Alheimsforseti er Alexandra Bennet frá Bretlandi

Varaalheimsforseti er Femke van Raam frá Hollandi

Gjaldkeri er Maya Pavlovic frá Ítalíu

Ritari er Marieke van Gent frá Hollandi

Vefstjóri er Lena Widmark frá Svíþjóð

Fráfarandi alheimsforseti er Kenza Sbihi frá Marokkó



SPURNINGAFLÓÐ
TIL LC KVENNA



Spurningar til Gyðu
Uppáhalds árstími? 
-Elska reyndar eitthvað við alla árstíma en hugsa 
að ég velji sumarið.

Gælunafn? 
-Alltaf kölluð Gyða, amma mín heitin kallaði 
mig stundum „Gyða litla“ en hún var samt 
minni en ég heheheh..

Fyrsta vinnan? 
-Unglingavinnan held ég bara

Hvernig lýsir þú sjálfri þér í þremur orðum? 
-Jákvæð, þolinmóð og þrjósk

Hvað hræðstu mest? 
-Hákarla

Hvað pirrar þig mest?
-Baktal og þröngsýni getur ýtt við 
pirringstaugunum mínum ......en svona á 
heimilinu getur neftóbakið hans Hjalla stundum 
pirrað mig , þá aðallega þegar það er ekki bara í 
dollunni sjálfri heldur á borðinu, gólfinu eða á 
fötunum hans.

Uppáhalds íþrótt/ líkamsrækt? 
-Vá, mjög margar íþróttir skemmtilegar. Mér 
finnst t.d. mjög skemmtilegt að horfa á Íshokkí 
en stunda sjálf líkamsrækt og æfi dans.

Hvað fær þig allaf til að hlæja? 
-Það er svo margt fyndið eins og t.d. þegar 
einhverjum bregður, smitandi hlátur, klaufaleg 
atvik og svona gæti ég lengi talið.

Hvernig er morgunrútínan þín? 
-Er frekar mikil rútínukona. Vakna rétt fyrir 
7, kveiki á kaffivélinni, mjög mikilvægt ! Fæ 
mér vatnsglas og vítamín, sturta mig, fæ mér 
kaffibolla, algjörlega möst. Vek alla á 
heimilinu ef þeir eru ekki komnir á fætur. Gef 
Rökkva mínum morgunmat og klára að græja 
mig. Útbý svo morgunmat fyrir mig, sem ég 
ýmist borða heima eða tek með mér í vinnuna, 
tannbursta mig og svo er haldið af stað til 
vinnu.

Uppáhaldsnammi? 
-Súkkulaði !



SPURNINGAFLÓÐ 
TIL LC KVENNA



Spurningar til Arneyjar
Uppáhalds árstími?
-Snemmsumar. Er það ekki árstími? Tilfinningin sem 
fylgir hækkandi hitatölum á mælinum er engri lík. Nei, ég 
lýg því. Sumarkvöld í júlí og nýslegið gras á túnum. Svo er 
ég naturlig alltaf svolítið swag fyrir haustinu. Rútínan og 
allt það. Best að taka það strax fram að ég er í vogarmerkinu.  

Gælunafn?
-Aldrei borið slíkt. Brói (já, ég er 33 ára og kalla stóra bróður 
minn Bróa – með stóru B-i) gerði tilraun til að klístra 
gælunafninu Neyja við mig. Það festist sem betur fer ekki.

Fyrsta vinnan?
-14 ára bensíntittur í KS Varmahlíð. Kunni ekkert á bíla 
eða vélar. Var vissulega fljót að læra að dæla eldsneyti, en 
var rétt farin að ná tökum á að bæta rúðupissi á þessar 
algengustu tegundir þegar haustið gekk í garð. Var færð 
inn í sjoppu sumarið eftir.

Hvernig lýsir þú sjálfri þér í þrem orðum? 
-Pass, pass og pass. Ég reyndar hlæ hæst að eigin fyndni. 
Þannig að ég segi pass, pass og fyndin. Svo reyni ég alltaf 
að rétta fram hjálparhönd þegar þörf er á. Þannig að pass, 
hjálpsöm og fyndin.   

Hvað hræðist þú mest? 
Fyrir utan þetta augljósa eins og kóngulær og annan 
viðbjóð, þá er það að missa einhvern nákominn. Ég veit ekki 
hvort þetta fylgi því að eldast, en ég verð sífellt lífshræddari. 
Bæði um mitt eigið líf og minna nánustu.  

Hvað pirrar þig mest? 
-Ó það er svo margt. Get verið hræðilega geðstirð og pirrað 
mig á alls konar. Er samt að reyna að þroskast og einblína 
frekar á það jákvæða og góða. Það er samt eitt. Lego og/eða 
cheerios á gólfi. Berfætt kona. You do the math. 

Uppáhald íþrótt/ líkamsrækt? 
-Varð óvart algjör crossfit perri. Eru ekki allir að cleana og 
snatcha?

Hvað fær þig alltaf til að hlæja? 
-Þórður Karl, húsbandið mitt. Klysjukennt og væmið, 
vissulega, en aulahúmorinn sem þessi maður er með er 
óborganlegur. Svo hlæ ég yfirleitt hræðilega mikið á LC 
fundum.   

Hvernig er morgunrútínan þín? 
-Sofa þar til ég veeerð að fara á fætur, sópa húsbandi og 
tveimur karlkyns afleggjurum í vinnu og skóla, og starta 
svo deginum með 8 mánaða bínunni. Fæðingarorlof ftw! 

Uppáhalds nammi? 
-Bingókúlur. Að eilífu. Amen. 



Laus embætti í landsstjórn

Laus embætti í landsstjórn

• Varalandsforseti

• Gjaldkeri

Umsóknarfrestur 15. febrúar 2020



FRÁSÖGN 
NÝLIÐA



Johanna Ruth – frásögn 
nýliðans – AGM Rotterdam

Nýgræðingurinn ég, var ekki lengi að ákveða að
skella mér á mitt fyrsta alheimsþing Ladies 
Circle International sem haldið var í Rotterdam í 
Hollandi í ágúst síðastliðinn. Þegar konu berst
gyllitilboð um að eyða helgi í taumlausri gleði
með rúmlega 1400 konum hvarvetna um allan
heim hugsar maður sig ekki tvisvar um. 

Þetta var algjört ævintýri frá upphafi til enda sem
allar konur ættu að upplifa. Ekki hafði ég
hugmynd um hvað ég væri að fara út í þannig
ég tók strax þá ákvörðun um að fylgja bara 
mínum dásamlegu ferðarfélögum í einu og öllu. 



Ævintýrið byrjaði í heimahúsi, nokkrum 
vikum fyrir brottför þegar hópurinn 
ákvað að hittast og þjappa sér saman. Ég 
fékk dásamlegar móttökur og varð strax 
hluti af hópnum sem er heldur betur í 
anda Ladies Circle. Samviskusamlega 
skrifaði ég hjá mér mikilvægar 
upplýsingar sem ég þurfti að vera með á 
hreinu þegar ég mætti á viðburðinn og 
var að mörgu að huga. Tilhlökkunin 
margfaldaðist þegar ég heyrði frá þessum 
reynsluboltum um hvað væri í vændum. 

Stundin rann upp þar sem ég var mætt með 
minni Ladie Circle vinkonu til 
Rotterdam og eftirvæntingin var 
gríðarleg. Fyrst var að koma sér fyrir á 
hótelinu þar sem við gistum flestar sem 
sóttu þingið og þar sameinuðust við 
íslenska hópnum. Hótelið iðaði af 
glæsilegum Ladies Circle konum sem 
voru tilbúnar í stuðið. Andrúmsloftið 
fullt af kærleika og jákvæðum 
straumum.

Alheimsþingið byrjaði svo með pomp og prakt 
með glæsilegri opnunarhátíð þar sem 
allar voru klæddar hinum ýmsu 
þjóðarbúningum og íslenski hópurinn var 
íslensku Ladies Circle samtökunum til 
sóma. 

Skrúðgangan fór fram eftir opnunarhátíðina 
sem var frábær upplifun og veðrið lék við 
okkur. Þetta var sannkölluð karnival
stemming sem endaði með flottu partýi 
þar sem dansað var fram á rauða nótt. 
Daginn eftir vaknaði maður með 
harðsperrur og gleði í hjarta eftir að hafa 
eignast fullt af nýjum vinkonum frá 
hinum ýmsu heimshornum. Við tók löng 
og ströng dagskrá á aðalfundi 
samtakanna þar sem ég fékk nokkrum 
sinnum ryk í augun og ítrekaða 
gæsahúð. 



Eftir mjög áhugaverðan fund fórum við 
upp á hótel til að gera okkur tilbúnar 
fyrir heimapartý og var það 
dagskráliður sem ég hafði beðið eftir í 
ofvæni. 

Það er ekki hægt að lýsa því með orðum 
hvað þetta var mikil upplifun að vera 
boðin í heimapartý lengst út í sveit í 
Hollandi. Maturinn og 
félagskapurinn var frábær. Þetta 
kvöld var einstök uplifun sem mun 
lifa lengi í minningarbankanum. Á 
þriðja degi þýddi ekki að slá slöku við 
þar sem ég átti pantaðann tíma í 
hárgreiðslu og förðun fyrir 
galakvöldið mikla sem var haldið á 
snekkju. 

Ég skemmti mér konunglega þetta kvöld 
og var yndislegt að hafa gaman með 
nýju yndislegu vinkonunum í 
Ladies Circle. 

Ég naut mín í botn og eftir þessa reynslu 
er ég svo stolt af því að tilheyra 
þessum valdeflandi samtökum sem 
Ladies Cirle er. Þetta var mitt fyrsta 
skipti og alls ekki það síðasta. Núna 
get ég ekki beðið eftir að sækja næsta 
alheimsþing. 

Jóhanna Ruth Hólmgrímsdóttir  
LC4



GINGLE
BELL
BALL



Gin-glee bell ball 
-Góðgerðarkvöld alheimsforseta

Eldsnemma að morgni fimmtudagsins 14. nóvember
skelltu 4 núverandi og fyrrverandi LC 7 skvísur sér
upp á Keflavíkurflugvöll. Ferðinni var heitið til
Bretlands, nánar tiltekið konunglega bæjarins
Windsor, til að taka þátt í góðgerðarkvöldi Alexöndru
Bennet alheimsforseta LC International. Ferðalagið
gekk vonum framar og komumst við á áfangastað
um hádegi á fimmtudeginum. 

Að sjálfsögðu vorum við orðnar ansi þyrstar og pínu
svangar og byrjuðum á að skella í okkur dásemdar
pizzu og ísköldu hvítvíni. Hvoru tveggja rann
ljúflega niður þar sem við sátum og virtum fyrir
okkur breska mannlífið í þessum smábæ og spáðum í 
næstu daga. Engin dagskrá var þessa helgina fyrir
utan það að mæta á góðgerðarkvöldið á 
laugardagskvöldinu og við því tilbúnar í að sjá hvaða
ævintýri myndu rata inn á borð hjá okkur. Dagarnir
fóru að mestu í kokteila og gin smakk á mis 
gáfulegum breskum pöbbum ásamt því að detta
reglulega inn í eins og eina og eina búð. 



Það var því ekki amalegt að rölta um stræti Windsor og 
virða fyrir sér öll þessi gömlu hús, kastala Bretlands 
drottningar og taka reglulegar og nauðsynlegar 
drykkjarpásur inn á milli. Á laugardeginum 
ákváðum við svo að taka bresku hefðina á þetta og 
skelltum okkur í kampavíns „high tea“ á mjög svo 
bresku te húsi. Það var mögnuð upplifun og eitthvað 
sem allir þurfa að prufa í Bretlandi. Um kvöldið var 
komið að góðgerðarkvöldinu og mættum við 
prúðbúnar og sætar á viðburðinn. Salurinn var 
fallega uppdekkaður og hver og einn gestur fékk 
fallegt jólaskraut og heimatilbúið gin í lítill flösku. 

Kvöldið leið hratt í frábærum félagsskap og var dansað 
fram eftir kvöldi þrátt fyrir að hljómsveitin væri 
kannski ekki sú allra besta. Það var síðan um hádegi 
á sunnudegi að við lögðum af stað aftur heim, með 
helling af dásamlegum minningum í farteskinu. 
Enn ein LC minningin þar sem hlátur, gleði og 
vináttar er efst á baugi. Og já, það söfnuðust um 260 
þúsun krónur á góðgerðarkvöldinu og fer sá peningur 
í alþjóðlega góðgerðarverkefni LC International, 
Crimson Red. 

Hildur Halldórsdóttir, LC7



Góðgerðarmál

Saman bakaði LC-15 rúmlega 1800 möffin og skreytti, 
þeyttist um bæinn endilangan og sótti rúmlega 1000 
möffins í viðbót til fyrirtækja og stofnanna. Skellti upp
tjaldi, borðum, dúkum og lagði herlegheitin á borð. Löng
röð var byrjuð að myndast rúmum hálftíma áður en
auglýst sala hófst. Á tveimur klukkustundum seldust
rúmlega 2700 möffins kökur ásamt kaffi og 
drykkjarföngum. Ágóðinn, tæplega 1.100.000 var svo
afhent fæðingardeildinni nú í byrjun September mánaðar. 
Fyri ágóðann verður hægt að endurnýja vöggurnar á 
fæðingardeildinni. 

Við hvetjum konur að taka upp 
hefðina með mömmum og 
möffins í sínum heima-
bæjum.



Elínarsjóður

Styrktarverkefni Elínarsjóðs 2019-2020

Elínarsjóður styrkir nú verkefni í Indlands en þar 
er verið að safna pening til þess að geta komið upp 
starfsstöðum og veitt indverskum konum vinnu við 
að sauma fjölnota dömubindi sem skilar sér síðan 
út í samfélagið til ungra kvenna. Áhrif þess eru 
bæði atvinnuskapandi og aðstoða ungar stúlkur að 
eiga auðveldara með að sækja skóla þar sem skortur 
á hreinlætisvörum af þessum toga hefur hamlað 
skólagöngu ungra stúlkna.


