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Við kynnum til leiks fyrra fréttabréf Ladies Circle af

tveimur árið 2021. 

Blaðið er þunnt, eins og við er að búast í árferði sem

þessu og lítið við því að gera annað en að njóta þess

lestrar sem þó inniheldur fallegar minningar LC kvenna

sem eru nú að ganga upp. 

Lestur um minningar kvennanna ylja og gefa von um

að upplifanir af þessu tagi séu rétt handan við hornið.

LC krafturinn er svo áþreifanlegur og við þökkum fyrir

afbragðs framboð til landsstjórnar en í bréfinu sjáum

við kynningu frá þeim konum. 

Landsstjórn hlakkar til komandi landsfundar og hvetur

konur til að fagna öllum áföngum Ladies Circle

hreyfingarinnar með þeim hætti sem mögulegt er

hverju sinni.  
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Fyrir ári síðan stóðum við frammi
fyrir því að þurfa að halda
landsfund samtakanna í fjarfundi.
Ákvörðun sem var erfið og
leiðinleg en um leið svolítið
spennandi og áhugaverð. Að
framkvæma eitthvað sem við
höfðum ekki gert áður og læra af
því. Algjörlega í anda Ladies Circle,

að stíga út fyrir rammann okkar og
prufa nýja hluti. Ég var spennt fyrir
þessum landsfundi og ennþá
spenntari fyrir komandi forsetaári.
Ég var mjög bjartsýn, jákvæð og
með fangið fullt af markmiðum og
draumum til að vinna að yfir
komandi ár. Landsfundurinn gekk
frábærlega og voru það sáttar LC
konur sem lokuðu starfsárinu á
nýjan hátt.

Strax í upphafi starfsárs var ég full af
orku og hugsaði með mér að það
myndi fljótlega skapast eitthvað
jafnvægi með þetta blessaða covid,

veiruna sem enginn vissi hvernig
hagaði sér. Ég var samt nokkuð viss
um að ég væri ekki að fara til
Finnlands í lok ágúst 2020 til að sitja
alheimsþing Ladies Circle og var sátt
við það. Ég var líka þess fullviss að
klúbbarnir myndu geta hafið starfið
sitt aftur með eðlilegum hætti um
haustið, að við myndum ná að halda
fulltrúaráðsfund á Akureyri í október,
að ég og Dóra myndum fara til
Danmerkur á MTM fund í lok janúar
og að LC lífið yrði bara í nokkuð
eðlilegum skorðum með allri þeirri
gleði sem fylgir starfinu. Ég var
spennt fyrir starfsárinu og því sem
koma skyldi.

ORÐ LANDSFORSETA

Hildur Halldórsdóttir

Árið sem ekki varð
 



Raunveruleikinn varð hinsvegar allt
annar.

Ósanngjarnt, ömurlegt, erfitt,
krefjandi, leiðinlegt, asnalegt…..fullt
af neikvæðum orðum sem koma upp
í hugann þegar að ég lít yfir árið mitt
sem landsforseti samtakanna.

Kannski ekki orðin sem
landsforsetinn á leggja á borð í pistli
sem alla jafna á að vera
uppbyggilegur, jákvæður og
skemmtilegur í lok starfsársins. Að fá
svona ár í hendurnar er bara ansi
erfitt og það er búið að taka á. Þegar
maður stígur inn í forsetaárið sitt er
tilhlökkunin mikil, draumarnir stórir
og væntingarnar miklar.

Verkefnin sem við fáum í hendurnar í
lífinu eru mismunandi og mörgum
þeirra náum við að stjórna og aðlaga
okkur að. Sum verkefni og aðstæður
eru þó einfaldlega þannig að þeim
ekki er hægt að stjórna og
auðveldast er að fljóta með
straumnum í stað þess að að synda á
móti. Það er eins með lífið og
landsstjórn, við vitum aldrei hvað
landsstjórnarlífið býður upp á hverju
sinni og verkefnin mis-krefjandi ár
frá ári. 
Covid verkefnið er að mörgu leyti
frábrugðið öðrum verkefnum og
aðstæðum sem upp geta komið.

 Ófyrirsjáanlegt og í raun engin
lausn eða endapunktur sem hægt
er að setja til að klára verkefniðVið
höfum þurft að breyta plönum
með stuttum eða engum fyrirvara,

læra nýjar leiðir til að takast á við
hversdaginn og auka sveigjanleika
okkar hvað varðar breyttar
aðstæður. Þetta ár fór því svolítið í
að synda bara með straumnum
og sjá hvert hann myndi bera
okkur hverju sinni. Verkefnið mitt
sem landsforseti LCÍ fór því úr að
vinna að því að láta drauma mína
og markmið sem landsforseti
verða að veruleika og yfir í það að
halda samtökunum gangandi í
gegnum þetta covid tímabil. Vera
jákvæð, hvetjandi og lausnamiðuð
fyrir allar félagskonur og sjá til
þess að allt gengi upp svo að
klúbbastarfið myndi ganga sem
best og að brotthvarf kvenna yrði
sem minnst. Ég trúi því að öll erfið
verkefni auki þroska okkar,
reynslu og víðsýni. Covid verkefnið
hefur án efa kennt okkur að
ekkert er ómögulegt og ég er
sannfærð um að allt það sem við
höfum lært af því að kljást við
covid og verkefnin tengd því
muni nýtast samtökunum í
framtíðinni.



Hefði ég viljað upplifað
landsforsetaárið mitt öðruvísi? Já, er
einlæga og hreinskilna svarið. Ég
hefði viljað ferðast, hitta konur og
upplifa það sem samtökin hafa upp
á að bjóða. Ég hefði alveg viljað
skipta öllum netfundunum út fyrir
venjulega fundi með nærveru
hlæjandi kvenna og náttbuxunum út
fyrir skvísugallann. Ég hefði gjarnan
viljað fá tækifæri til að bera fallegu
landsforseta keðjuna við fleiri
tækifæri en bara fyrir framan skjáinn.

Kannski hégómalegt en staðreyndin
er sú að þetta er stór ástæða fyrir því
konur bjóða sig fram í embætti
landsforseta, að fá að upplifa, gefa af
sjálfri sér og eflast sem einstaklingur
um leið. 

Er ég ósátt við árið mitt sem
landsforseti? Nei, svo sannarlega
ekki. Það er margt sem ég hef bætt í
reynslubankann eftir þetta ár. Ég er
þakklát! Ég hef kynnst fjórum
frábærum konum sem sitja með mér
í landsstjórn. Ég er þakklát, ég hef
lært betur á sjálfa mig. Ég er þakklát,
ég fór í gegnum árið með 16 frábæra
formenn mér við hlið sem allar lögðu
sig fram við að gera eins gott úr
aðstæðum og hægt var hverju sinni.
Ég er þakklát, ég er umkringd
skapandi og eflandi konum í
samtökunum. Ég er þakklát fyrir að
vera LC kona!

Þrátt fyrir erfitt ár, þá birtir alltaf
aftur og ég hef trú á því að það sé
bjart framundan. Ég óska þess svo
heitt að allar LC konur fái tækifærin
sín og fái að upplifa LC heiminn á
annan hátt en í gegnum skjáinn.

Þegar að upp er staðið er nefnilega
ekkert sem kemur í staðin fyrir
persónulegu nándina og þá
upplifun að hitta fólk, fræðast og
skemmta sér saman hvort sem það
er hér á landi eða erlendis. 

Hildur Halldórsdóttir
Landsforseti LCÍ



Kæru LC systur

Fyrir ári síðan var orðið ljóst að ég ætti
nokkuð góðan séns í að verða
varalandsforseti Ladies Circle Ísland
þar sem ég var ein í framboði og það
sem ég var spennt. Ég fór að sjá fyrir
mér alla skemmtilegu fundina, partýin,

ferðalögin og allar dásamlegu
vinkonurnar sem ég átti eftir að
eignast. En heimurinn var heldur betur
með önnur plön. Ég var búin að lofa
sjálfri mér að tala ekki um covid-19 en
þegar óskað er eftir pistli á þessum
tímum þá er óhjákvæmilegt að áhrif
veirunnar liti skrifin. Ég ætlaði fyrst að
reyna að skrifa jákvæðan
hvatningarpóst en ákvað svo að ég yrði
að vera raunsæ og hreinskilin. Þetta ár
hefur verið mér erfitt. 
Ég er mikil félagsvera og sá í
hyllingum allar samverustundirnar
með ykkur elsku flottu konur. Í staðin
hef ég verið föst á bak við skjá sem að
getur verið mjög erfitt. Sem betur fer
hafa konur almennt verið duglegar að
halda netfundi og gera eitthvað
skemmtilegt í gegnum skjáinn. Alls
konar sendingar hafa verið keyrðar út
og konur almennt verið
hugmyndaríkar að halda fjarfundi, 
 sem er algjörlega dásamlegt. Ég nýt
þess í botn að umgangast fólk, kynnast
nýju fólki, eiga innihaldsrík samtöl þar
sem hægt er að lesa í svipbrigði,
líkamstjáningu og raddblæ. Þar sem
hægt er að sýna viðbrögð með
snertingu, hvort sem það er klapp á
bakið, handaband eða
vinkonufaðmlag.

Það gefur mér orku en aftur á móti
getur netfundur alveg klárað orkuna
mína. Þar sér maður stundum ekkert
andlit, engin svipbrigð og samskipti
jafnvel aðallega skrifleg sem býður
uppá mistúlkanir því það vantar allt hitt
sem við erum vanar að lesa í eins og
raddblæ, svipbrigði og samhengi. Ég
veit að svona heimafundir henta
sumum mjög vel, en öðrum alls ekki.
Því við erum jú allar misjafnar sem er að
mínu mati fegurðin í samtökunum. 

Það er því óhætt að segja að þetta ár
hefur ekki verið neitt eins og ég sá fyrir
mér. Ég er þakklát fyrir þá frábæru
landsstjórn sem ég starfa í því þær
yndislegu konur hafa haldið mér á floti.
Ég er óendanlega stolt af nýja
klúbbnum okkar LC8 sem náðu að
mynda frábæran hóp þrátt fyrir
aðstæður. Vígslukvöldið þeirra er
viðburður sem ég lifi á og er mjög
þakklát fyrir að hafa náð að hitta þær.
Ég er einnig ánægð með ykkur allar að
hafa haldið klúbbastarfinu áfram í vetur
þrátt fyrir erfiðar aðstæður. Ég vona að
heimurinn fari að rétta sig við svo við
getum bráðum farið að hittast, spjalla
og hlæja saman og upplifa LC orkuna
og gleðina milliliðalaust. 

Dóra Guðrún Ólafsdóttir
varalandsforseti LC Ísland. 

KVEÐJA FRÁ
VARALANDSFORSETA



Föstudaginn 5. mars 2021 voru 18
konur vígðar inn í Ladies Circle
klúbb númer 8. Kynningar- og
stofnfundur var haldinn í lok
september 2020 og því óhætt að
segja að vel hafi gengið að stofna
klúbbinn. Vegna covid var vígslan
eingöngu opin fyrir LC8 konur,
landsstjórn og formenn annarra
klúbba. Landsforseti og
varalandsforseti sáu um að vígja
nýju konurnar inn í samtökin og
fékk hver og ein rós og LCÍ pinnan. Í
framhaldinu sögðu gestir fundarins
frá því hvernig fundarhaldið væri
háttað í öðrum klúbbum auk þess
sem nokkrar skemmtilegar sögur
úr LC starfinu fylgdu með. Vel
heppnað kvöld. Formaður LC8 er
Guðrún María fyrrum LC11 kona og
varaformaður Kristín Ómarsdóttir. 

LADIES CIRCLE 8 - REYKJAVÍK



Nú líður senn að því að ár sé liðið
frá því að Ladies Circle 7 tók við
innlendu góðgerðarverkefni (IGV)
og hóf samstarf við Góðvild
styrktarsjóð. Það er vissulega
skrítið að starta slíku verkefni á
“covid tímum” því þær reglur sem
settar hafa verið í þjóðfélaginu
okkar undanfarið ár hafa sett strik í
reikninginn hvað fjáraflanir varða.
Því er það afar ánægjulegt að búið
sé að afhenda Góðvild styrk í
tvígang, annars vegar styrk sem
MTM nefndin afhenti í október sl.
og hins vegar styrk sem afhentur
var nú í mars í kjölfarið á rafrænu
uppboði sem LC-7 stóð fyrir
febrúar. Fyrri styrkurinn, að
upphæð 432.000 rann í sorgarhóp
fyrir foreldra sem endurvekja átti
innan Góðvild. Seinni styrkurinn
var tvískiptur, 50.000 fór í þættina
Spjallið með Góðvild og 254.000
fór í Draumaverkefni Góðvildar.
Í vetur hefur IGV einnig verið með
pinnasölu en allur ágóði rennur til
verkefnisins. Gaman er að segja frá
því að yfir eitt hundrað pinnar hafa
verið seldir. 

innlentgodgerdarverkefni@gmail.com

INNLENT GÓÐGERÐARVERKEFNI LCÍ

Um leið og við þökkum þeim
einstaklingum og klúbbum fyrir
þeirra stuðning í formi pinna kaupa
eða annarra styrkja hvetjum við
sem flestar LC konur til að fjárfesta
í þessum glæsilega pinna. 
Þrátt fyrir gríðarlega hertar Covid
aðgerðir þessa stundina hef ég
ákveðið að setja upp sólgleraugun
og horfa bjartsýn fram á vegin.
Vonandi er hægt að smella í fleiri
skemmtilegar fjáraflanir næsta árið
sem skila sér í auknum styrk til
Góðvildar. Að sjálfsögðu er öllum
LC klúbbum á landinu velkomið að
leggja verkefninu lið því saman
erum við alltaf sterkari. 
Bestu kveðjur
F.h. IGV 
María Aldís, LC-7



Sælar kæru LC systur

María Hólmgrímsdóttir heiti ég og er 30 ára

gömul, bý á Akureyri, er í sambúð og á tvö

börn. Síðustu ár hef ég unnið sem sjálfstætt

starfandi ráðgjafi í markaðssetningu á

samfélagsmiðlum og hef tekið að mér ýmisleg

verkefni í tengslum við vefsíður, vefverslanir,

samfélagsmiðla, áhrifavalda og margt fleira

sem tengist sölu og markaðsstörfum.

Nýlega tók ég við starfi sem Verkefnastjóri

Matarstígs Helga magra, en þar mun ég sjá um

vefverslun og markaðssetningu fyrir

matvælafyrirtæki og ferðaþjónustuaðila í

Eyjafjarðarsveit.

Ég er mjög spennt fyrir að takast á við vefstýru

embættinu og er viss um að mín þekking og

reynsla á vef og markaðssmálum ætti að koma

sér einstaklega vel.

Að fá að kynnast og vinna með þessum öflugu

og flottu konum í landstjórn er ómetanlegt og

er ég virkilega spennt fyrir næstu tveimur

árum. 

Hlýjar kveðjur

María

FRAMBOÐ TIL 
LANDSSTJÓRNAR 
LCÍ 2021

María Hólmgrímsdóttir, LC1

Vefstýra LCÍ 



Kristín Hjartardóttir, LC6

Varalandsforseti LCÍ 

Sælar LC systur

Ég heiti Kristín Hjartardóttir og er í LC6.

Ég er fædd og uppalin í Keflavík, bjó nokkur ár í Álaborg og er í dag

búsett í Njarðvíkurhluta Reykjanesbæjar. 

Ég er grunnskólakennari að mennt, útskrifaðist með B.Ed. árið 2009.

Skellti mér aftur í nám og  útskrifaðist síðan árið 2018 með M.Ed. frá

Háskóla Íslands af uppeldis- og menntunarfræðideild með áherslu á

stjórnun menntastofnana. Ég starfa sem verkefnastjóri hjá Miðstöð

símenntunar á Suðurnesjum og sé meðal annars um íslenskunám og

aðrar námsleiðir fyrir fólk af erlendum uppruna. 

Ég er gift Gustav Helga Haraldssyni og eigum við þrjár dætur, þær

Esther Júlíu (2005), Þóru Vigdísi (2009) og Freyju Kristínu (2012).

Áhugamál mín eru margvísleg, mér finnst æði að fara í sveitina okkar,

slaka á og hafa það notalegt. Við eltum stelpurnar okkar á fótboltmót og

leiki bæði innan lands sem og utan. Erum dugleg að ferðast, fara í

veiðiferðir og ég elska að borða góðan mat sem ég þarf ekki að elda sjálf. 

Félagstörf heilla mig mikið og hef ég verið í ólíkum félagssamtökum

seinustu árin. Ég hef t.d. verið formaður í foreldrafélögum bæði í leik- og

grunnskóla hjá dætrum okkar, auk þess að vera í foreldaráðum í

íþróttastarfi dætranna, t.d. sem gjaldkeri. 

Ég var vígð inn í LC 6 í janúar 2011 og var í formannsembætti árin 2015-

2018 og það voru gríðarlega skemmtileg og lærdómsrík ár. Það sem LC

hefur veitt mér í gegnum árin er að sjóndeildarhringur minn hefur

víkkað til muna, eignast nýjar vinkonur og tekist á við fjölbreyttar

áskoranir. Eitt af því skemmtilega við LC er að ég hef fengið tækifæri á

að kynnast konum út um allt land og hlakka mikið til að starfa í

landsstjórn í okkar frábæru samtökum. 

FRAMBOÐ TIL
LANDSSTJÓRNAR

LCÍ 2021



Hvað ertu búin að vera lengi í Ladies Circle? 

19 góð ár 

Hvað hefur þátttaka í Ladies Circle gefið þér? 

Vinkonur og systur bæði í klúbbnum mínum og

um allan heim. 

Hver er uppáhalds LC minningin?

Þær eru of margar, á margar ógleymanlegar

stundir í bústaðarferðum með klúbbnum,

landsstjórninni og alheimstjórninni. Einnig er

ferðirnar á AGM hjá Noregi báðar ógleymanlegar

en líklega stendur uppúr að ferðast um Zambíu í

agnarsmárri rútu, hoppa í Devils pool í Viktoríu

fossi og drekka afmæliskokteil í skógi fullum af

villtum dýrum í góðra vina hópi.

LC MINNINGIN

Á hverju ári ganga konur upp úr samtökunum

vegna aldurs. Margar þessara kvenna hafa

verið lengi í samtökunum og hafa því upplifað

margt og mikið í gegnum Ladies Circle. Við

fengum tvær konur sem munu kveðja

samtökin núna í vor til að segja okkur örstutt

hvað LC ferðalagið hefur gefið þeim og

fengum, þær til að rifja upp sína uppáhalds LC

minningu. 

ESTER HJARTARDÓTTIR, LC3



Hvað ertu búin að vera lengi í Ladies

Circle? 

Ég var tekin inn í klúbbinn þann 11.

nóvember 2010, en mætti á minn fyrsta

fund í október 2009. Það tók bara sinn tíma

að finna rétta tímapunktinn til að sertera

mig inn. 

Hvað hefur þátttaka í Ladies Circle gefið

þér? 

Fyrst af öllu hef ég náð að tengjast

fjölmörgum frábærum konum. Ég hef stigið

út fyrir boxið, ef svo má segja. Þá meina ég

að í starfi LC hef ég upplifað ótrúlegustu

hluti sem ég hefði orðið af að öðrum kosti.

Starfið hefur brotið upp hversdaginn. Þetta

hefur gefið mér styrk og aukið mjög mína

félagslegu færni. Þetta hefur verið mjög

gefandi, á svo margan hátt. Síðast en ekki

síst náði ég að tengjast bestu vinkonu minni

á nýjan leik. 

.

LC MINNINGIN

HUGRÚN DÖGG, LC4

Hver er uppáhalds LC minningin?

Það er mjög erfitt að taka til eitthvað
eitt eftir svona langan tíma. Margt
kemur upp í hugann. Samt held ég að
það sé landsfundar- og árshátíðarhelgi
sem ég fór til Vestmannaeyja á sínum
tíma. Þemað var Þjóðhátíð í Eyjum. Þar
opnaðist mér alveg ný sýn á LC starfið
og helgin var að öllu leyti frábær og
minningarnar góðar. Það er eitthvað
við Vestmannaeyjar; staðurinn er svo
vinalegur og manni líður alltaf eins og
maður sé að koma heim. Það er fólkið
sem gerir staðinn svo frábæran og það
kom afar sterkt í ljós þessa helgi. Hún
var öll frábær og ég mun aldrei
gleyma hvað var gaman að heimsækja
stelpurnar í Eyjum – bæði þær sem
voru gestgjafar og svo úr öllum hinum
klúbbunum sem komu alls staðar að
af landinu. Það sem stendur eftir, er
hvað ég var heppin að kynnast
þessum frábæra klúbbi og ég mun
halda nafni hans á lofti við hvert það
tækifæri sem mér gefst



DAGSETNINGAR

7-8. maí fulltrúaráðsfundur og
landsfundur LCÍ

Fyrir 1. júní þarf að vera búið að:

- Uppfæra félagatal í Circler.World

- Senda landsstjórn upplýsingar um nýja
stjórn klúbbs og starfsáætlun komandi árs. 

Fyrir 15. júní þarf að vera búið að:

- Greiða fyrri hluta árgjalds LCÍ, 4350kr. pr.
konu. Miðast við fjölda innvígðra kvenna 1.
júní (líka þær sem eru í leyfi).


