
Fólk sem ekki hefur aðgang að vatni til drykkjar, 
matar gerðar og til að gæta hreinlætis er útsett fyrir 
lífshættulegum sjúkdómum sem berast með óhreinu 
vatni eins og kóleru og öðrum niðurgangspestum. 
Með hreinu vatni hefur allt líf hins vegar möguleika á 
að vaxa og dafna. Fæðuöryggi eykst með jarðyrkju og 
búfjárrækt, aukið hreinlæti leiðir til aukins heil
brigðis, börn geta varið tíma sínum til skólagöngu og 
jafnrétti kemst á þegar konur fá tíma og tækifæri til 

sinna öðru en grunnþörfum fjölskyldunnar. Með 
fræðslu um betri nýtingu jarðvegs er svo hægt að 
auka vernd umhverfisins. Allir þessir þættir leiða til 
sjálfbærrar þróunar samfélaga. 
Markmið Hjálparstarfs kirkjunnar er að vinna með 
fólki sem býr við sára fátækt. Við höfum að leiðarljósi 
að starfið leiði til sjálfshjálpar, virkni og sjálfbærrar 
þróunar í samfélögunum sem við störfum með. 
Stærsti þátturinn í verkefnum okkar í Afríku er að 

grafa brunna og vatnsþrær og reisa vatnssöfnunar
tanka. Við vitum að hreint vatn breytir öllu! 
Þú getur lagt starfinu lið með því að greiða val
greiðslu Hjálparstarfsins í heimabankanum, með því 
að hringja í síma 907 2003 (2.500 krónur), með fram
lagi á www.framlag.is eða með því að leggja inn á 
söfnunar  reikning 33426–050886, kt. 450670 – 0499.  

Þinn stuðningur gerir kraftaverk!

Vatn er ekki bara vatn
Mynd: Paul Jeffrey / Act Alliance

Þinn stuðningur gerir kraftaverk

HREINT VATN 
BREYTIR ÖLLU
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Líf nútíma manneskju á Íslandi er að mörgu leyti skipt 
upp í mörg hólf og okkur talin trú um að þannig eigi 
það að vera og að helst eigi ekki að vera of mikil tengsl 
á milli hólfanna. Þannig á maður að sinna því sem til
heyrir hverju hólfi afmarkað og snúa sér síðan að 
næsta hólfi. 
Heimilið er eitt hólf, vinnan annað, hinn opinberi vett
vangur þriðja, nám fjórða, áhugamál fimmta, trú 
sjötta og svona mætti lengi telja. Ein hlið á þessari 
hólfahugsun er mikil einstaklingshyggja, jafnvel sjálf
lægni og einangrunarhyggja, „ég verð nú að passa 
mig og mitt“ hugsun.
Mín reynsla eftir að hafa búið í Eþíópíu í mörg ár er að 
Eþíópumenn, og að ég held margir Afríkubúar, hugsi 
allt öðruvísi, ekki svona hólfaskipt, heldur heildrænt. 
Til dæmis er trúin, hver sem hún er, sjálfsagður hluti 
lífsins í heild og það þykir mjög óeðlilegt að setja hana 
í einangrað hólf. Lífið sjálft er svo hluti af heild, ég er 
ekki bara einstaklingur eða hluti af fjölskyldu, heldur 
tilheyri ég þorpi og þjóðflokki og jörðinni. Ég er það 
sem ég er í ljósi þeirrar heildarmyndar sem ég tilheyri 
og því ber ég hag heildarinnar fyrir bjósti. 
Hjálparstarf og þróunarsamvinna snýst um að þeir 
sem hafa það betra loki sig ekki af í sínu hólfi og verndi 
sig og sitt heldur sjái sig sem hluta af heild, þar sem ég 
tilheyri þorpi jarðarbúa og sé sjálfan mig í því sam

hengi. Samhengi sem gerir 
okkur að fjölskyldu og ger
ir það ósanngjarnt að gera 
upp á milli systkina. 
Þegar við hugsum heild
rænt verður mikilvægt fyr
ir okkur að raunverulegur 
árangur náist á loftslags
ráðstefnu Sameinuðu 
Þjóðanna í París í desem
ber, þar sem heildarhags
munir verða að ráða meiru 
en stundarhagsmunir 
sumra. Þá verður líka mik
ilvægt að rétta hlut þeirra 
sem líða vegna vatns
skorts og eru berskjaldað
ir fyrir lífshættulegum 
sjúk dómum. Markmið 
vatnsverkefna Hjálpar starfsins í Úganda og Eþíópíu 
er einmitt að bæta lífsafkomu sárafátækra með að
gengi að drykkjarhæfu vatni, auknu hreinlæti og 
bættri heilsu. Sjálfbært samfélag er markmiðið og í 
því tilliti breytir aðgangur að hreinu vatni öllu! 
Hugsaðu út fyrir rammann, hugsaðu afrískt og vertu 
með! Þú getur greitt valgreiðslu í heimabankanum, 

hringt í söfnunarsímann 907 2003 (2.500 kr.), farið á 
framlag.is eða lagt inn á söfnunarreikning: 33426
050886, kt. 4506700499. 

Þitt framlag skiptir máli!
Bjarni Gíslason,
framkvæmdastjóri Hjálparstarfs kirkjunnar

Framkvæmdastjóri: Bjarni Gíslason
Margt smátt, 4 tbl. 27. árg. 2015
Ábyrgðarmaður: Kristín Ólafsdóttir
Prentvinnsla:
Umbrot: PIPAR\TBWA
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja

Hugsum afrískt!

Þú getur hjálpað núna með því að: 

• Greiða valgreiðslu í heimabanka
• Frjálsu framlagi á framlag.is
• Gjafabréfi á gjofsemgefur.is

• Styrktarsíma: 907 2003 (2.500 kr.)
• Söfnunarreikning: 
 0334–26–50886, kt. 450670-0499 

Þinn stuðningur gerir kraftaverk
Skortur á drykkjarhæfu vatni og hreinlætisaðstöðu veldur banvænum sjúkdómum en með aðgangi að hreinu vatni 
hefur allt líf möguleika á að vaxa og dafna. Hjálparstarf kirkjunnar tryggir fólki aðgang að hreinu vatni í  Eþíópíu 

Ljósmynd: actalliance/Paul Je�rey
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Eþíópía

Úganda

Indland

Ísland

Neyðaraðstoð – valdefling – talsmannshlutverk 

GUESTHOUSE

Starfið er þríþætt og felst í efnislegri aðstoð við fólk í 
neyð, valdeflingu sem leiðir til sjálfshjálpar þeirra 
sem starfað er með og í því að tala máli þeirra sem í 
nauðum eru staddir svo samfélagið sé meðvitað um 
og taki tillit til þarfa þeirra og réttinda. 

Mikið og gott samstarf innanlands og utan
Á Íslandi  starfar Hjálparstarfið með prestum í 
kirkjum landsins, félagsþjónustu sveitarfélaga, 
Hjálp ræðis hernum, Rauða krossinum, mæðrastyrks
nefndum, heilbrigðisstofnunum, ráðuneytum og 
verkefna nefndum. 

Í þróunarsamvinnu vinnur Hjálparstarfið með stað
bundnum hjálparsamtökum og Hjálparstarfi Lúterska 
heimssambandsins, Lutheran World Federation, 
Department for World Service. Hátt í 2 milljónir manns 
í 33 löndum njóta aðstoðar samtakanna nú. Yfir 2.000 
starfsmenn vinna með heimamönnum á hverjum stað 
sem þekkja vandann af eigin raun og menninguna, 
venjur og tungumál. LWF DWS er fimmti stærsti sam
starfsaðili Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóð
anna, UNHCR, í heiminum. 
Neyðaraðstoð erlendis veitir Hjálparstarfið með 
þátttöku í alþjóðahjálparstarfi kirkna, ACT Alliance. 

Hundrað og fjörutíu kirkjutengdar hjálparstofnanir 
og um 25.000 starfsmenn og sjálfboðaliðar 
samtakanna veita neyðaraðstoð og vinna að 
þróunarsamvinnu vegna náttúruhamfara, stríðs
ástands og fátæktar. ACT Alliance stuðlar að 
réttlæti með því að þrýsta á stjórnvöld og 
alþjóðastofnanir um umbætur á sviði laga og 
efnahagsmála. 

Hjálparstarf kirkjunnar 
•  Óháð og sjálfstæð sjálfseignarstofnun stofnuð 

af Þjóðkirkju Íslands árið 1969
•  Faglegt mat á þörf liggur til grundvallar verk

efnum innanlands og utan
•  Öll aðstoð er veitt án tillits til trúar, þjóðernis, 

litarháttar, kynferðis eða skoðana þeirra sem á 
henni þurfa að halda
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Að tryggja aðgengi að hreinu vatni og bæta þannig 
lífsskilyrði fólks er eitt af meginmarkmiðum Hjálpar
starfs kirkjunnar á starfssvæðum stofnunarinnar í 
Eþíópíu og Úganda. 
Í Sómalífylki í Eþíópíu vinnur Hjálparstarfið með um 
35 þúsund sjálfsþurftarbændum og hálfhirðingjum 
sem búa við sára fátækt. Verkefnið er langstærsta 
erlenda verkefni Hjálparstarfsins til þessa en það var 
þróað í nánu samstarfi við íbúa og opinbera aðila á 
svæðinu og hefur það skipt miklu um góðan framgang 
verkefnisins og byggt upp þekkingu á staðnum. 
Meginmarkmiðið er að bæta fæðuöryggi og fram
færslu möguleika fólksins með því að auka aðgengi að 
vatni, stuðla að betri ræktunaraðferðum og meiri 
framleiðni. Nýjar korntegundir og bættar ræktunar
aðferðir leiða til betri uppskeru og með þjálfun 
dýraliða er heilsa búfjár miklu betri og þjónustan er 
komin miklu nær fólkinu. Þá er valdefling kvenna stór 
þáttur í verkefninu samfélaginu öllu til farsældar. 
Einstæðar mæður fá meðal annars geitur, hænur og 
búfé til að auka fæðaval fjölskyldunnar.

Í Úganda eru verkefni Hjálparstarfsins fyrst og 
fremst í þágu barna sem misst hafa foreldra sína úr 
alnæmi og búa ein en líka fyrir HIVsmitaða einstæða 
foreldra og ömmur sem hafa börn á framfæri og búa 
við sára fátækt. Í heild nær verkefnið til yfir 1.200 
skjólstæðinga. 
Áhersla er lögð á að bæta lífsskilyrði fólksins með því 
að reisa íbúðarhús með grunnhúsbúnaði, eldaskála 
með hlóðum sem spara eldsneyti og helstu áhöldum. 
Reistir eru kamrar og fólkið frætt um samband 
hreinlætis og smithættu og hvernig bæta má hrein
lætis  aðstöðu. Aðgangur að hreinu vatni er aukinn til 
muna með því að koma upp rigningarvatnssöfnunar
tönkum við hlið íbúðarhúsanna og með viðhaldi á 
brunnum í héruðunum. Fólkið fær svo geitur og hænur 
til að auka fæðuval og möguleika á tekjuöflun. 

Á verkefnasvæðum Hjálparstarfsins getur það tekið allt að sex klukkustundir að ganga eftir vatni áður en brunnur er grafinn við þorpið.   Paul Jeffrey / Act Alliance

Þær eru ansi skemmtilegar kveðjurnar sem fólk set
ur á g jafabréf Hjálparstarfsins sem fást á www.
gjofsemgefur.is. Ein sem við afgreiddum nýlega hér 
á skrif stofunni hófst með orðunum „Hvað gefur 
maður þeim sem á allt? Jú auðvitað geit handa fá
tækri fjölskyldu í Afríku!“ Andvirði g jafabréfa Hjálp

arstarfsins rennur til margvíslegra verkþátta í ver
kefnum okkar hér á Íslandi, á Indlandi, í Úganda og 
Eþíópíu. Gjafabréfin endurspegla starfið og fólkið 
sem fær þau að g jöf fær þannig tækifæri til að 
hjálpa náunga sínum til sjálfshjálpar, það er sannar
lega g jöf sem gleður! 

Gjafabréf

fyrir fjölskyldu í Afríku.

Fyrir andvirði þessa gjafabréfs verður 
fátækri fjölskyldu í Úganda eða Malaví 
gefin geit. Fjölskyldurnar, þ.á m. mun
aðarlaus börn sem búa ein, taka þátt 
í þróunarverkefni með Hjálp arstarfi 
kirkjunnar. Fyrst er vatns aflað og það 
svo nýtt til að veita á akra, til að gera 
fiskiræktartjarnir eða til að halda skepnur. 

Geit gefur af sér mjólk, tað til áburðar, 
afkvæmi og skinn sem ýmist má nota 
heima eða selja fyrir nauðþurftum. Taðið 
bætir uppskeruna, fæðan verður fjöl
breytt ari með prótínum geita  afurð anna 
og heilsan batnar. Afkoman verður 
öruggari en með upp skerunni einni 
saman og lífsgæðin meiri.

Geit

Þetta er gert til að tryggja aðgengi að hreinu vatni

•  Vatnsþrær grafnar
•  Brunnar grafnir
•  Söfnunartankar fyrir rigningarvatn reistir
•  Vatnsnefndir heimamanna stofnaðar
•  Þjálfun veitt í viðhaldi og stjórn vatnsbóla
•  Fræðsla veitt um áveitu og nýtingu vatns til 

fæðuöryggis
•  Kamrar reistir, handþvottaaðstaða og aðstaða til 

þvotta
•  Fræðsla veitt um nauðsyn hreinlætis og smitleiðir 

sjúkdóma
•  Samvinna við heimafólk og staðaryfirvöld tryggir 

sjálfbærni

Það gleður fólk sem „á allt“  
að fá gjöf sem gefur!  

Verkefni Hjálparstarfs kirkjunnar í Eþíópíu og Úganda

Í hnotskurn …

Það er fyrst og fremst í verkahring stúlkna að sækja vatn. Þegar brunnur er kominn við þorpið geta þær varið tíma sínum til 
skólagöngu.  Hjálparstarf kirkjunnar 
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ur á g jafabréf Hjálparstarfsins sem fást á www.
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Í hnotskurn …
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Stór þáttur í verkefnum Hjálparstarfsins í Eþíópíu er að 
efla völd og áhrif kvenna, samfélaginu öllu til far
sældar. Að gera stúlkum kleift að sækja skóla og konum 
að standa fyrir eigin atvinnurekstri og ráðstafa 
t ekjum af honum bætir ekki bara lífsafkomu þeirra 
heldur gerir þeim kleift að móta sér skoðanir og taka 
þátt í ákvörðunum sem varða líf þeirra sjálfra og fjöl
skyldna þeirra. Með því að efla efnahagslegt öryggi 
og réttindi kvenna nýtist aðstoðin fjölskyldum og 
samfélagi best.  
 
Í upphafi árs 2014 höfðu 5% kvennanna sem verkefnið 
nær til stundað atvinnu sem gaf þeim tekjur en eftir 
fræðslu og lán til framkvæmda úr verkefnissjóði voru 
meira en 15% kvennanna með tekjuskapandi starf
semi um mitt ár 2015 en hátt í 200 konur fengu lán til 
atvinnustarfsemi á tímabílinu.

Hvað felst í valdeflingu? 
•  Þjálfa konur í atvinnurekstri
•  Veita fátækum konum lán til atvinnurekstrar

Árið 2014 og fyrstu 6 mánuði 2015:
•  Námskeið fyrir 1258 karla og konur um valdefl

ingu kvenna 
•  15 sparnaðar og lánahópum kvenna komið á 

laggirnar fyrir 320 konur 
•  180 konur fengu örlán til að hefja eigin atvinnu

rekstur  
•  3 daga vinnustofa haldin fyrir 86 skoðanaleiðtoga 

um leiðir til að afnema skaðlegar venjur eins og 
limlestingar á kynfærum kvenna og að gefa 
stúlkur barnungar í hjónaband         

•  8 sjálfboðaliðar fengu fræðslu um hugmynda
fræði sjálfbærni og þátttökustjórnun   

Biskup Íslands, frú Agnes M. Sigurðardóttir 
prédikar. Dr. Sigurður Árni Þórðarson og Unnur 
Halldórsdóttir djákni þjóna fyrir altari ásamt 
messuþjónum og fulltrúum Hjálparstarfs 
kirkjunnar. 

Mótettukór Hallgrímskirkju syngur undir stjórn 
Harðar Áskelssonar. Organisti: Björn Steinar 
Sólberg. Gjöfum til Hjálparstarfs kirkunnar veitt 
móttaka.

Hátíðarmessa í Hallgrímskirkju
fyrsta sunnudag í aðventu, 29. nóvember kl. 11:00.

Valdefling kvenna er forsenda framfara

Meram í búðinni sinni með eiginmanni og átta af börnum 
sínum ellefu. Í búðinni selur hún alls kyns varning og er með 
mann í vinnu við að sauma á saumavél. Meram gat hafið 
reksturinn vegna þess að hún tók þátt í verkefni 
Hjálparstarfsins um valdeflingu kvenna.

„Má bjóða þér að hlaða símann?“
Meram er athafnakona sem býr á harðbýlu svæði í Sómalífyllki í Eþíópíu. Hún er eitt skýrasta dæmið um árangur af verk
efnum Hjálparstarfs kirkjunnar í Eþíópíu. Árið 2011 tók hún þátt í sparnaðar og lánahópi kvenna á vegum Hjálparstarfsins 
og opnaði meðal annars verslun. Þar selur hún nú ýmsan varning en líka aðgang að sólarrafhlöðu þar sem fólk getur komið 
með farsíma sína og hlaðið þá fyrir greiðslu. Hún heldur fleiri en 30 geitur og var fyrsta konan á svæðinu sem keypti sér 
úlfalda sem nú eru orðnir sex að tölu. Meram segist nota afraksturinn af rekstrinum til að fæða og klæða börnin sín, tryggja 
þeim góða heilsu og menntun.

Eitt eða ellefu – sama hve börnin eru mörg þá eru óskir 
okkar þær sömu um heilbrigði þeirra og möguleika til 
menntunar. Meram og Kristín Ólafsdóttir, upplýsingafulltrúi 
Hjálparstarfsins, bera saman fjölskyldustærð, heilsu og 
skólagöngu barna sinna í apríl 2015. Þær eru jafnöldrur, 
önnur þeirra á ellefu börn en hin eitt.
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Hjálparstarf kirkjunnar aðstoðar 
efnalitlar fjölskyldur fyrir jól

Heilsueflandi samvera er alveg málið!

Hjálparstarf kirkjunnar vinnur nú að stærsta verkefni 
sínu á árinu hér á Íslandi en það er sérsök aðstoð við 
efnalitlar fjölskyldur í desember vegna jólahalds. 
Markmiðið er að gera fólki kleift að gleðjast með sínum 
nánustu yfir hátíðirnar. Aðstoðin tekur mið af 
aðstæðum hvers og eins og er fyrst og fremst í formi 
inneignarkorta í matvöruverslanir sem verða gefin út 
eigi síðar en 18. desember. 
Tekið verður á móti umsóknum frá barnafjölskyldum á 
höfuðborgarsvæðinu á skrifstofu Hjálparstarfsins, 
Háaleitisbraut 66 í Reykjavík 3., 4., 7. og 8. desember 

kl. 11:00–15:00. Prestar á landsbyggðinni taka við 
umsóknum í heimasókn til og með 11. desember. Með 
umsóknum verða að fylgja gögn um tekjur og útgjöld 
frá síðasta mánuði en fólk sem hefur fengið Arion 
inneignarkort í matvöruverslanir hjá Hjálparstarfinu 
eftir 1. júlí síðastliðinn getur sótt um á vefsíðunni 
www.help.is/verkefni innanlands/umsóknareyðublað.
Á svæðum þar sem öðrum hjálparsamtökum er til að 
dreifa einskorðar Hjálparstarfið aðstoðina við barna
fjölskyldur sem búa við kröpp kjör. Þar sem 
Hjálparstarfið er eitt að störfum er einstaklingum 

einnig veitt sérstök aðstoð fyrir jól. Gott samstarf um 
jólaaðstoð er milli Hjálparstarfs kirkjunnar, 
Hjálpræðis hersins, Mæðrastyrksnefndar og Rauða 
krossins á Eyjafjarðarsvæðinu, í Árnessýslu og á 
höfuð borgarsvæðinu. 
Alls bárust 1.455 umsóknir fyrir jól 2014 og í heild er 
áætlað að um 4.000 einstaklingar hafi notið aðstoðar 
þá. Fjölmörg fyrirtæki, félagasamtök og einstaklingar 
veita styrki til verkefnisins ár hvert og vinnuframlag 
sjálfboðaliða við skráningu umsókna fyrir jól er jafn
framt ómetanlegt.  

Í október 2015 fóru Hjálparstarf kirkjunnar og Hjálp
ræðisherinn í Reykjavík af stað með námskeið sem 
ber nafnið Heilsueflandi samvera. Námskeiðið er 
ætlað konum og er markmið þess að efla félagslega, 
andlega og líkamlega heilsu í góðra kvenna hópi. 
Námskeiðið sem er einu sinni í viku hefur farið vel af 
stað en það stendur fram í apríl á næsta ári. Á 
haustönn var byrjað á sjálfstyrkingu undir hand
leiðslu sr. Petrínu Mjallar Jóhannesdóttur og svo er 
föndrað fyrir jólin, meðal annars búin til kerti og 
kertastjakar. Eftir áramót verður farið í matreiðslu á 
hollum og ódýrum heimilisréttum ásamt því að fara í 
gönguferðir um Reykjavík, skoða söfn og föndra enn 
meira. Konurnar sem taka þátt í námskeiðinu hafa 
náð sérstaklega vel saman og eru spenntar fyrir 
framhaldinu, þær segja samveruna „alveg málið“.   

Hjálparstarf kirkjunnar starfar í anda hugmynda
fræði um valdeflingu og leitast við að styðja fólk við 
að ná valdi yfir aðstæðum sínum, bæta félagslega 
stöðu sína og almenn lífsgæði. Eitt meginmarkmið 
Hjálparstarfsins er að draga úr hættunni á félags
legri einangrun þeirra sem til stofnunarinnar leita. 
Aðferðin til þess að ná markmiðinu er að bjóða upp 
á sjálfstyrkingar og færninámskeið, skipulögð 
sumarfrí fyrir efnalitlar barnafjölskyldur og 
skipulagða samveru með ræktun grænmetis í 
matjurtagörðum, styrki vegna skólagöngu barna, 
unglinga og fólks í endurhæfingu og vegna íþrótta
iðkunar barna og tómstundastarfs þeirra. Hjálpar
starfið leggur áherslu á að hjálpa fólki til sjálfs

hjálpar þannig að það finni styrk sinn og geti notað 
hann til að taka ákvarðanir um eigið líf. Bætt sjálfs

mynd stuðlar að meiri virkni sem svo aftur styrkir 
sjálfsmyndina enn frekar. 

Laugardagur 19. desember  
opið kl. 13:00–16:00
Mánudagur 21. desember  
opið kl. 08:00–17:00

Þriðjudagur 22. desember  
opið kl. 08:00–17:00
Þorláksmessa 23. desember 
opið kl. 08:00–18:00

Aðfangadagur 24. desember 
opið kl. 10:00–12:00
Mánudagur 28. desember  
lokað

Þriðjudagur 29. desember  
opið kl. 10:00–16:00
Miðvikudagur 30. desember  
opið kl. 08:00–16:00 

Gamlársdagur 31. desember 
lokað
Mánudagur 4. janúar  
lokað

Skrifstofa Hjálparstarfs kirkjunnar, Háaleitisbraut 66, 103 Reykjavík, er opin um jól og áramót 2015 sem hér segir:

„Kertastjakar úr salti er það heitasta í dag,“ segja þátttakendur á námskeiðinu Heilsueflandi samvera og framleiða þá í 
ýmsum gerðum.

Sjálfboðaliðar gegna veigamiklu hlutverki í desember við að skrá umsóknir um aðstoð, flokka fatnað og aðstoða fólk sem 
leitar til Hjálparstarfsins.
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Mætum og látum í okkur heyra!
Á morgun, sunnudaginn 29. nóvember, kl. 14:00, 
verður gengin Loftslagsganga í Reykjavík annað árið í 
röð. Almenningur í fjölda borga um heim allan mun þá 
flykkjast út á götu og krefjast aðgerða í loftslags
málum í tilefni upphafs loftslagsráðstefnu Sameinuðu 
þjóðanna í París. Þar er stefnt að bindandi samkomu
lagi um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda. 
Skýrsluhöfundar IPCC (Milliríkjanefndar SÞ um lofts
lagsmál) hafa tekið af öll tvímæli um að verði haldið 
áfram á sömu braut muni öfgar í veðri valda miklum 
hörmungum um víða veröld, hvort sem er vegna 
þurrka, hitabylgna eða æ ofsafengnari fárviðra. 
Einnig gæti yfirborð sjávar hækkað um allt að einn 
metra fyrir næstu aldamót og heimshöfin súrna hratt 
vegna síaukinnar losunar koltvísýrings út í andrúms
loftið. Súrnun sjávar mun líklega hafa grafalvarlegar 
afleiðingar fyrir Íslendinga sem fiskveiðiþjóð, rétt 
eins og hækkun yfirborðs sjávar ógnar framtíð þeirra 
þjóða sem byggja láglendar eyjar í Kyrrahafi. 
Alþjóðlegar grasrótarhreyfingar hafa staðið fyrir viða
miklu starfi til að þrýsta á þjóðarleiðtoga um að draga 
nægilega úr losun til að halda hlýnun jarðar undir 2°C. 
Önnur meginkrafa er að iðnríkin standi við þau fyrirheit 
sem gefin voru í Kaupmannahöfn árið 2009 að styrkja 
þriðjaheimsríki um 100 milljarða dollara á ári frá og með 
árinu 2020. Annars vegar til að þessi ríki geti aðlagast 
nýjum og erfiðum aðstæðum vegna breytinga á loftslagi 
og hins vegar til að gera þeim kleift að nýta hreinar og 
endurnýjanlegar orkulindir.
Í Reykjavík hefst gangan á „Drekasvæðinu“ á horni 
Kárastígs, Frakkastígs og Njálsgötu þaðan sem gengið 
verður til kröfufundar á Lækjartorgi. Breytendur 
hafa tekið þátt í að skipuleggja gönguna og munu 

fylkja liði á sunnudag. Við hvetjum alla sem vettlingi 
geta valdið til að láta sjá sig og sýna að almenningi 
stendur ekki á sama um þær örlagaríku ákvarðanir 
sem teknar verða í París í ár.

Fyrir hönd Breytanda, ungliðahreyfingar Hjálpar
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Þorsteinn Valdimarsson

Ef ekki verður gripið í taumana nú munu öfgar í veðri valda miklum hörmungum um víða veröld, vegna þurrka, hitabylgja  
eða æ ofsafengnari fárviðra.  Paul Jeffrey / Act Alliance
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Á Indlandi 
•  Skóli og heimavist er rekin fyrir börn stétt

leysingja og þannig er komið í veg fyrir að þau 
verði hneppt í skuldaánauð

•  Börn stéttleysingja fá fæði, klæði og aðgang að 
heilsugæslu 

Í Úganda
•  Hús, vatnstankar og kamrar eru reist fyrir 

alnæmissjúka og munaðarlaus börn og þeim 
útvegaður húsbúnaður og húsdýr

•  Sálrænn stuðningur er veittur og ráðgjöf í lífsleikni 
•  Munaðarlaus börn fá aðstoð við að finna leiðir til 

framfærslu 
Í Eþíópíu 
•  Með brunnum og vatnsþróm í jaðri þorpa styttist 

tíminn sem stúlkur nota til að sækja vatn
•  Samvinna er við staðaryfirvöld um leiðir til að 

fjölga stúlkum í skóla og til að koma í veg fyrir 
brottfall þeirra

•  Fræðsla er veitt um skaðleg áhrif limlestingar 
kynfæra kvenna og þess að skera úfinn úr börnum 
og samvinna er við trúar og þorpsleiðtoga um 
afnám þessara skaðlegu venja

Neyðaraðstoð við  
flóttafólk frá Sýrlandi

Von um bjartari framtíð 

Hjálparstarf kirkjunnar tekur þátt í neyðaraðstoð við 
stríðshrjáða í Sýrlandi og flóttafólk frá Sýrlandi í 
Jórdaníu og Líbanon í samvinnu við systursamtök okkar, 
International Orthodox Christian Charities (IOCC), sem  
hafa veitt um þremur milljónum Sýrlendinga í neyð 
margvíslega aðstoð síðan árið 2012. 
Flóttafólkinu eru tryggð matarföng, húsaskjól og að
gangur að heilsugæslu. Skólastarfi er haldið  úti fyrir 
börn og börnum og unglingum er veittur sálrænn 
stuðningur en með honum er ungu flóttafólki frá Sýr

landi sem dvelur í flóttamannabúðum og ungu fólki frá 
móttökuþjóðum hjálpað við að takast á við erfiðar að
stæður. Flóttafólkið fær einnig tækifæri til að vinna 
fyrir sér með því að taka þátt í margvíslegum verk
efnum, svo sem byggingavinnu, eldamennsku, sauma
skap og skúringavinnu. 
Hjálparstarfið hefur þegar sent 16,6 milljónir króna til 
neyðaraðstoðar við fóttafólk frá Sýrlandi en við höld
um áfram að safna fyrir stuðningi við Sýrlendinga í 
neyð. Öll aðstoð er veitt án tillits til þjóðernis, litarhátt

ar, kynferðis eða trúar og lífsskoðana þeirra sem hana 
þurfa. Fjölmargar sóknir þjóðkirkjunnar og einstak
lingar hafa undanfarna mánuði sent fjárframlag sem 
Hjálparstarfið sendir áfram til samstarfsaðila á vett
vangi. Meðal annars stóð Víðistaðasókn í Hafnarfirði 
fyrir styrktartónleikum í lok október þar sem fjöldi tón
listarfólks gaf vinnuframlag sitt til stuðnings við 
flóttafólkið. 
Á aðalfundi Hjálparstarfs kirkjunnar í september síð
astliðnum var rætt um hvernig kirkjusóknir á Íslandi 
gætu sem best tekið á móti flóttafólki frá Sýrlandi. 
Ingibjörg Pálmadóttir, formaður stjórnar, dró saman 
ályktun fundarins og sagði: „Við viljum að dyr okkar 
standi opnar fyrir flóttafólki, hverrar trúar sem það 
er. Góð aðstoð felst oft í því einfalda og hversdags
lega. Við megum ekki gleyma því að nálgast fólkið og 
finna leiðir til að auðvelda því þátttöku í samfélaginu 
öllu. Það er líka mikilvægt að vinna með börnunum og 
unglingum og nálgast fólkið með hagsmuni þeirra í 
huga. Barna og æskulýðsstarf er líka lykill að öðrum 
samskiptum.“ 
Niðurstöður fundarins voru að til þess að taka vel á 
móti flóttafólki frá Sýrlandi þyrftum við sem búum á 
Íslandi að kynna okkur bakgrunn fólksins og fræðast 
um sögu, menningu og lifnaðarhætti þess. Að við yrðum 
að undirbúa okkur sjálf til þess að geta sem best komið 
til móts við fólkið á þeirra forsendum. 
Framkvæmdastjórar kirkjutengdra Hjálparstofnana á 
Norðurlöndum sendu frá sér sameiginlega yfirlýsingu í 
ágúst síðastliðnum þar sem þeir hvöttu stjórnvöld ein
dregið til að veita aðstoð tafarlaust. Þeir ítrekuðu að 
bregðast þyrfti við með því að taka á móti flóttafólki 
um leið og halda þyrfti áfram neyðaraðstoð og þróunar
samvinnu á svæðinu. 
Systursamtök Hjálparstarfsins í Grikklandi, Ungverja
landi og Serbíu veita flóttafólki sem þangað hefur náð 
matarföng, húsaskjól, eldhúsáhöld, aðgang að hrein
lætisaðstöðu og hreinlætisvörum auk þess sem leitast 
er við að veita örmagna fólkinu sálrænan stuðning, 
fræðslu og ráðgjöf.  

Börn sem búa við sára fátækt eru í forgangi í verk
efnum Hjálparstarfs kirkjunnar. Á Indlandi eru börn 
dalíta, hinna stéttlausu, órétti beitt og eiga á hættu 
að verða hneppt í skuldaánauð. Í Úganda líða börn al
næmissjúkra skort vegna heilsuleysis foreldra og á 
verkefnasvæðum í Eþíópíu og Úganda kemur það oft
ast nær í hlut stúlkna að sækja vatn um langan veg og 
þar með minnkar sá tími sem þær hafa til skólagöngu. 

Flóttafólki frá Sýrlandi er tryggt fæði, skjól og aðgangur að heilsugæslu. Skólastarfi er haldið úti fyrir börn og börnum og 
unglingum er veittur sálrænn stuðningur sem gerir þeim kleift að takast á við erfiðar aðstæður.  Paul Jeffrey / Act Alliance
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Fjórir mánuðir urðu að tuttugu og fimm árum 
„Ég var ráðin til Hjálparstarfsins í október 1990 til að 
sjá um kertasölu í fjóra mánuði. Verkefnið hentaði mér 
ágætlega því að skrifstofuvinna var ekki efst á óska
lista hjá mér. Ég er meira fyrir að vera á hreyfingu og 
vinna úti í bland. Á borðið mitt komu svo ýmis verkefni 
önnur en kertasalan og að fjórum mánuðum liðnum 
voru verkefnin næg svo ráðningin var framlengd um 
óákveðinn tíma. Og hér er ég enn 25 árum síðar,“ segir 
Áslaug Arndal sem er einn af sex starfsmönnum 
Hjálparstarfsins.
Áslaug hefur frá upphafi tekið á móti fólki, svarað í 
síma og haft umsjón með fósturbarna og styrktar
mannakerfi stofnunarinnar. Hún segir þó starfstitla 
sína hafa verið marga í gegnum tíðina og starfið verið 
breytingum háð. „Á þessum árum hef ég komið að 
flestum verkefnum Hjálparstarfsins nema að útgáfu 
fræðslu efnis og því að koma fram fyrir hönd stofnunar
innar. Fjölbreytnin er reyndar meginástæðan fyrir því 
að ég er hér enn. Starfið mitt hefur þróast svo mikið og 
tekið mið af þörfinni á hverjum tíma. Ég veit sjaldnast 
hvað næsti dagur ber í skauti sér og það finnst mér 
skemmtilegt,“ segir Áslaug sem er þekkt fyrir röggsemi 
sína.
„Þegar ég horfi til baka og hugsa um eftirminnileg verk
efni kemur upp í hugann fatasöfnunin fyrir Kúrda 
vetur inn 1992. Þá safnaðist ævintýralegt magn af fötum 
og vinnan við að pakka og koma fötunum í gáma var 
eitthvað sem ekki gleymist. Að verkefninu komu hundruð 
manna, björgunarsveitir og vinnustaðir sameinuðust og 
einstaklingar lögðu hönd á plóginn. Við fylltum margar 
vöruskemmur af fatnaði. Það var ótrúlegt verkefni sem 
lítill vinnustaður gat komið af stað og haldið utan um.“ 

Hjálparstarfið tekur enn á móti fatnaði sem fólk í neyð 
getur nálgast á lager stofnunarinnar að Háaleitis
braut 66 í Reykjavík en þar starfa sjálfboðaliðar við að 
flokka, raða í hillur og aðstoða fólk sem þangað kemur. 
Áslaug á mikil og góð samskipti við sjálfboðaliðana sem 
eru vinir hennar eftir áralanga samvinnu. „Reyndar er 

ein af ástæðum þess að ég er hér enn sú að ég hef 
alltaf verið stolt af því að vera hlekkur í því góða starfi 
sem hér er unnið. Síðan hef ég öll árin verið sérlega 
heppin með vinnufélaga sem hafa verið mér samhentir 
í verkum og góðir vinir en það er mikils virði á 
vinnustað,“ segir Áslaug að lokum. 

Hjálparstarf kirkjunnar nýtur góðs stuðnings frá 
jólasveinunum en síðustu sextán árin hefur 
Jólasveina þjónusta Skyrgáms látið 20% af veltu 
þjónustunnar renna til verkefna Hjálparstarfins, 
samtals um níu milljónir króna. Í lok síðustu jóla 
afhentu Grýla, Skyrgámur og bræður hans Hjálpar
starfinu tæplega níu hundruð þúsund krónur áður en 
þau yfirgáfu byggð.
Skyrgámur og bræður hans heimsækja leik og grunn
skóla, fyrirtæki, félagasamtök, stofnanir og stórfjöl
skyldur á suðvesturhorni landsins í desember ár 
hvert. Nánari upplýsingar um Skyrgám Leppalúðason 
og bræður hans er að finna á skyrgamur.is en svo er  
hægt að senda tölvupóst á skyrgamur@skyrgamur.is 
eða hringja í hann í síma 587 1O97.

Grýla brosti út að eyrum þegar hún og synir hennar  
afhentu Hjálparstarfinu tæplega níu hundruð þúsund   

króna framlag áður en þau yfirgáfu byggð í lok síðustu jóla.         

Á hverju hausti fræðast tilvonandi fermingarbörn 
um hlutverk og verkefni Hjálparstarfs kirkjunnar. Í 
kjölfar fræðslunnar ganga fermingarbörnin í hús og 
safna fé til vatnsverkefna Hjálparstarfsins og 
hefur framlag þeirra undanfarin ár verið risastórt. 
Þegar Margt smátt … fór í prentun höfðu um sjö 
milljónir króna verið lagðar inn á reikning fyrir 
vatns verkefni en endanleg niðurstaða söfnunar
innar í nóvember mun liggja fyrir í janúar. Hjálpar
starfið þakkar tilvonandi fermingarbörnum sem og 
almenningi sem tók svo vel á móti þeim fyrir 
ómetanlegan stuðning. 
Fjölmörg fyrirtæki, stofnanir, félagasamtök og 
einstaklingar styðja einnig verkefni Hjálparstarfs 
kirkjunnar með fjárframlögum ár hvert. Meðal 
öfugra stuðningsaðila eru Lyf og heilsa, Bónus, 
Krónan, Visa, Arion banki, Góði hirðirinn, Lindex, 
Landsvirkjun, Avis, VR og ASÍ. Á síðasta starfsári, 
júlí 2014 – júní 2015, varði Hjálparstarfið 103,1 
milljón króna til þróunarsamvinnu erlendis og 74,6 
milljónum króna til verkefna innanlands.

Í nóvember síðastliðinum afhenti Hrund Rudolfsdóttir 
forstjóri Veritas Bjarna Gíslasyni framkvæmdastjóra 

Hjálparstarfsins styrk frá Vistor upp á eina milljón króna. 
Styrknum verður varið í að aðstoða efnalítið fólk við kaup  
á  lyfjum vegna óvæntra veikinda eða breytinga á lyfjagjöf 

sem kalla á óvænt útgjöld.   

Áslaug Arndal hefur starfað fyrir Hjálparstarf kirkjunnar í 25 ár. Hún segir eðli starfsins það sama þótt umgjörðin hafi breyst.

Örlátir jólasveinar og mamma þeirra 

Ómetanlegur stuðningur fermingarbarna og fyrirtækja 

Í nóvember síðastliðinum afhenti Hrund Rudolfsdóttir, forstjóri Veritas, Bjarna Gíslasyni, framkvæmdastjóra Hjálparstarfsins, 
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veikinda eða breytinga á lyfjagjöf sem kalla á óvænt útgjöld. 
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sjá um kertasölu í fjóra mánuði. Verkefnið hentaði mér 
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REYKJAVÍK
101 hótel
12 og 12
A. Wendel
Aðalverkstæðið
AlexEndurskoðun
Analytica
Arctica Finance
ARGOS – arkitektastofa  

Grétars og Stefáns
Arkís arkitektar
Auðmerkt
Auglýsingastofan ENNEMM
Auglýsingastofan Korter
Á.K. Sjúkraþjálfun
Áltak
Árbæjarapótek
Ársól snyrtistofa
Ásbjörn Ólafsson
B. Ingvarsson
Barnalæknaþjónustan
Batik, silkiprent og ísaumur
Ber, vínheildsala
Betra líf
Betri bílar
Bifreiðaverkstæði Grafarvogs
Bílalíf, bílasala
Bílamálun Sigursveins Sigurðssonar
Bílaréttingar og bílasprautun Sævars
Bílaviðgerðir Snurfus
Bíóhljóð
Björninn innréttingar
BK fasteignir
Blaðamannafélag Íslands
Blikksmiðja Reykjavíkur
Blikksmiðjan Glófaxi
Boreal, ferðaþjónusta
Bókabúðin Sjónarlind
Bókhaldsstofa Haraldar
Bókhaldsþjónusta Júlíönu
Bólstrarinn
Bónstöðin hjá Jobba
Brauðhúsið
Breiðan
Brekkuborg
Brúskur hársnyrtistofa
BSI bifreiðaverkstæði
Café Roma
Casa Grande
CÁJ veitingar
Comfort snyrtistofa
Danica sjávarafurðir
Danssmiðjan
dk hugbúnaður
Dýraspítalinn Víðidal
Edico
Eðalflutningar
Efling stéttarfélag
Eggert Kristjánsson
Eignamiðlunin
Eignaumsjón
Endurskoðun og reikningshald
Endurskoðun og reikningsskil
Ergo fjármögnunarþjónusta 

Íslandsbanka
Ernir
Ernst & Young
Fasteignamiðlun Grafarvogs
Fasteignasalan Valfell
Fást
Ferðaþjónusta bænda
Finnbogi Helgason, tannsmiður
Fiskmarkaðurinn
Fjallabak
Fjárhald
Fjármálaeftirlitið
Fjöður, þvottahús
Fljótavík
Formverk
Fossberg
Freska Seafood
Frystikerfi
Fröken Júlía
Garðmenn
Gámaþjónustan
Gátun, bókhaldsþjónusta
GB Tjónaviðgerðir
Gestamóttakan
Ginger
Glerpró
GO múrverk
Goðhóll
Gólflausnir Malland
Gray Line Iceland
Grettir Guesthouse
Gróðrarstöðin Mörk
GTG endurskoðun
Guðmundur Arason, smíðajárn
Guðmundur Jónasson
Gull og silfur
Gullkistan skrautgripaverslun
Gullsmiðurinn í Mjódd
Gunnar Eggertsson
Hagi – Hilti
Hamborgarabúlla Tómasar
Handprjónasamband Íslands
Happdrætti DAS
Hársnyrtistofa Dóra
Hársnyrtistofan Höfuðlausnir
Heggur
Heilsubrunnurinn, nuddstofa
HGK
Hið íslenska bókmenntafélag
Hið íslenska reðasafn
Hitastýring
Hjá Dóra, matsala
Hjá Ingvarsson
Hjúkrunarheimilið Skjól
Hljóðbók.is – hljóðvinnslan
Hollt og gott
Hótel Frón
Hótel Leifur Eiríksson
Hótel Örkin, sjómannaheimili
Hreyfimyndasmiðjan
Húsafl
Hverafold bakarí
Höfðahöllin bílasala
Höfðakaffi
Höfði fasteignasala
IBH
Icelandic Fish & Chips
Innform
Innnes
Intellecta
Í allar áttir
Ímynd
Ísafold travel
Ísbúðin Erluís
Íslandsstofa

Íslensk endurskoðun
Íslenska útflutningsmiðstöðin
Íslenskir fjárfestar
Ísold
Jafnvægi — Aveda
Jarðafl 
JE Skjanni byggingaverktakar
Jeremías
K.H.G. þjónustan
Kaffi París
Kaffifélagið
Kemi
Kirkjugarðar  

Reykjavíkurprófastsdæma
Kjörgarður
Klettur – sala og þjónusta
KletturSkipaafgreiðsla
Klipphúsið
Kortaþjónustan
Kórall
KPMG
Kramhúsið
Kringlan
Krydd og Kaviar
Kvika
Kælitækni
Landssamband kúabænda
Landssamtök lífeyrissjóða
Láshúsið
LC Ráðgjöf
Leigulistinn
Leikland
Litróf
Lifandi vísindi
Ljúfmetisverslunin Búrið
Local
Loftstokkahreinsun
Lögmannafélag Íslands
Lögstofan
Löndun
Magnús og Steingrímur
Margt smátt
MebaRhodium
Mirage
Myndhraði
N 32
Nasdaq Iceland
Nings
Nínukot
Nýi tónlistarskólinn
Nýi ökuskólinn
Oddgeir Gylfason,  

tannlæknir og læknir
Opin kerfi
Optimar Iceland
Orka
Orkuvirki
Ortis tannréttingar
Ottó B. Arnar
P&S vatnsvirkjar
Parket og gólf
Pizza Royal
Plastco
R3
Rafelding
Rafstilling
Rafsvið
RAMIS
Rannsókna og háskólanet Íslands
Ráðgjafar
Regalo
REMAX Ísland
Reykjagarður
Reykjavíkur Apótek
S.B.S. innréttingar
S4S
Sagtækni
Salon VEH
Samskipti
Samtök starfsmanna  

fjármálafyrirtækja
Securitas
Segull
Sigurraf
Sindrafiskur
Sínus
Sjáðu gleraugnaverslun
Sjávargrillið
Sjómannasamband Íslands
Sjónlag
Sjúkraþjálfunarstöðin
Skorri
Skóarinn í Kringlunni
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins
Smith og Norland
Sólbaðsstofan Smart
Stansverk
Steypustöðin
Stjá, sjúkraþjálfun
Stjörnuegg
Styrja
Subway
Suzuki bílar
SVÞ – Samtök verslunar og þjónustu
Sægreifinn
Talnakönnun
Tannlæknar Mjódd
Tannlæknastofa Geirs A. Zoëga
Tannlæknastofa  

Sigríðar Rósu Víðisdóttur
Tannlæknastofa  

Sigurjóns Arnlaugssonar
Tannval Kristínar Gígju
TBG
TCM innheimta
Teiknistofan Form + Rými
THG Arkitektar
Timberland
Tískuverslunin Smart
Tónastöðin
Tónmenntaskóli Reykjavíkur
Trackwell
Trausti Sigurðsson tannlæknir
Trésmiðja Magnúsar F. Jónssonar
Trévirki
Tösku og hanskabúðin
Umslag
Urðarapótek
Úra og klukkuverslun  

Gilberts Ó Guðjónssonar
VA arkitektar
Vagnasmiðjan
Vals tómatsósa
Varmi
Veiðiþjónustan Strengir
Verkengi
Verkfræðistofan VIK
Verksýn
Verslunartækni

Verslunin Rangá
Verslunin Stórar Stelpur
Vélar og verkfæri
Vélaverkstæðið Kistufell
Vélvík
Vilhjálmsson, heildverslun
Vita Feria
VSÓ Ráðgjöf
XCO
Yndisauki
Zeppelin
Þ.G. verktakar
Þorsteinn Bergmann
Þór
Þrep, endurskoðunarskrifstofa
Þvottahúsið A. Smith
Ögurverk
Ögurvík
Örninn 

SELTJARNARNES
Borgarblöð
Felixson
Íþróttafélagið Grótta
Lítið Mál
Lögmannsstofa  

Jóns Halldórssonar hrl.
Nesskip
Sjávarsýn 

KÓPAVOGUR
ALARK arkitektar
Allianz á Íslandi
Automatic, heildverslun
Ásborg
Bifreiðastillingin
Bifreiðaverkstæðið Toppur
Bílalakk
Bílaleiga Reykjavíkur
Bílamálunin Varmi
Bílaverkstæði Kjartans og Þorgeirs
Bílaþvottastöðin Lindin
Bílhúsið
Blikksmiðjan Vík
Bókun endurskoðun
Brunabótafélag Íslands
BSA varahlutir
Einar Ágústsson & Co
Einar Beinteins,  

dúklagningameistari
Farice
Fasteignasalan Þingholt
Feris
Flugfélagið Atlanta
Garðvélar
goddi.is
Grillbúðin
Gróðrarstöðin Storð
GSG
Guðjón Gíslason,  

dúklagningameistari
Hagblikk
Hilmar Bjarnason, rafverktaki
Hjörtur Bragason
Hvísl
Iðnaðarlausnir
Ingi hópferðir
Ísfix
Íslandsspil
ÍslyftSteinbock þjónustan
Íspan, gler og speglar
Járnsmiðja Óðins
JShús
Karína
KK veitingar, Kínahofið
Klukkan, úr og skartgripir
LedlýsingDíóða
Ljósvakinn
Loft og raftæki
Lokasjóður, bókhaldsstofa
Lögmannstofa Páls Ólafssonar
Mannrækt og menntun
Margmiðlun
Nobex
Ólafssynir
Parki
Pottagaldrar
Rafholt
Rafmiðlun
Rafspenna
Rakarastofan Herramenn
Reynir bakari
Réttingaverkstæði Jóa
Réttingaþjónustan
Skólamyndir
Skuggabyggð
Snyrtistofan Jana
Sports Direct
Stáliðjan
Tambi
Tannsmíðastofan
Útfararstofa Íslands
Vaki fiskeldiskerfi
Vatn
Vatnsborun
Vatnsvirkinn
Veitingaþjónusta Lárusar Loftssonar
Verkfræðistofan Hamraborg
Vetrarsól, verslun
Vídd, flísaverslun
Zenus sófar
Þrif 
Öreind 

GARÐABÆR
Aflbinding – Járnverktakar
Apótek Garðabæjar
Á Ís kvikmyndagerð
Bílasprautun Íslands
Engilbert ÓH Snorrason  

tannlæknastofa
Garðabær
Garðasókn
Geislatækni, Laserþjónustan
IceCom
Icewear
K.C. Málun
Ljósmyndastofa Garðabæjar
Loftorka
Mekkabifreiðaverkstæði Garðabæjar
Okkar bakarí
Onno
Rafboði
S.S. Gólf
Samey
Samhentir
Valás
Versus, bílaréttingar og sprautun
Vélsmiðja Þorgeirs

Vörukaup, heildverslun
Vörumerking
Wurth á Íslandi
Öryggisgirðingar 

HAFNARFJÖRÐUR
Afltækni
Armar
Ás, fasteignasala
Ásafl
Barkasuða Guðmundar
Bindir & Stál
Dalakofinn tískuverslun
DS lausnir
Dverghamrar
Efnalaugin Glæsir
Eiríkur og Einar Valur
EÓTréverk
Fókusvel að merkja
Friðrik A. Jónsson
G. Rúnar, tannlæknastofa
Gullmolar
H. Jacobsen
Hafnarfjarðarhöfn
Hagstál
Hallbertsson
Hólshús
Hraunhamar
Hvalur
IcanBeykireykt þorsklifur
Jarðfræðistofan
Lögmenn – Hlöðver Kjartansson hrl.
Markus Lifenet
Matbær
MEDOR
Nonni Gull
Partar, bílapartasala
Rafgeymasalan
SIGN, skartgripaverkstæði
Silkiprent
Snittvélin
Spírall prentþjónusta
Strendingur
Svalþúfa
Sæli
Tannlæknastofa  

Harðar V. Sigmarssonar
Teknís
ThorShip
Trefjar
Umbúðamiðlun
Útvík
Vélrás bifreiða og vélaverkstæði
Víðir og Alda
VSB verkfræðistofa 

ÁLFTANES
Dermis Zen
Eldvarnarþjónustan 

REYKJANESBÆR
Áfangar, hreinlætisvörur
Bed and Breakfast Keflavik Airport
Bílaverkstæði Þóris
Bókhalds og rekstrarþjónusta 

Gunnars Þórarinssonar
DMM Lausnir
Efnalaugin Vík
Georg V. Hannah
Heilsuhótel Íslands
Húsagerðin, trésmiðja
Ice Group Ltd
Kaffibar.is
Langbest
M2 fasteignasala og leigumiðlun
Nesraf
Plastgerð Suðurnesja
Pulsuvagninn í Keflavík
Radíónaust
Reiknistofa fiskmarkaða
Rörlagningamaðurinn
SB Trésmíði
Skartsmiðjan
Skipting
Skólamatur
Sporthúsið Reykjanesbæ
Toyota Reykjanesbæ
UPS á Íslandi
Útfaraþjónusta Suðurnesja
Verkalýðs og sjómannafélag 

Keflavíkur og nágrennis
Vísir, félag skipstjórnarmanna á 

Suðurnesjum
Ýmir 

GRINDAVÍK
Bláa lónið
Bókvit
Eldfjallaferðir
EVH verktakar
Fanndals Lagnir
Hársnyrtistofan Rossini
Marver
Ó S fiskverkun
TG raf
Víkurhraun
Vísir
Þorbjörn 

SANDGERÐI
Sjávarmál
Staftré
Vélsmiðja Sandgerðis 

GARÐUR
Aukin Ökuréttindi
Sporði
Variant

MOSFELLSBÆR
Bílamálunin Örninn
Dalsbú
Efnaeiming
Eiríkur Smiður
Fagverk verktakar
Garðagróður
GTbílar
Húsinn
Ísfugl
Ístak
Ístex
Matfugl
Nonni litli
Reykjabúið
Sérþrif

AKRANES
Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar
Bílver, bílaverkstæði

Bjarmar, vélaleiga
Brautin
Fasteignasalan Hákot
Fasteignasalan Valfell
Hús og bátar
Hvalfjarðarsveit
MVM
Omnis, verslun og verkstæði
Skaginn
Sólbjörg Dröfn
Stapavík
Straumnes, rafverktakar
Þorgeir og Ellert

BORGARNES
Eyja og Miklaholtshreppur
Ferðaþjónustan Húsafelli
Gæðakokkar
Kristján Ágúst Magnússon
Ræktunarstöðin SyðraLágafelli
Samtök sveitarfélaga í  

Vesturlandskjördæmi
Skorradalshreppur
Solo hársnyrtistofa
Sprautu og bifreiðaverkstæði 

Borgarness
Traktorsverk
Trésmiðja Pálma
Vélabær, bíla og búvélaverkstæði
Vélaverkstæði Kristjáns
Vélaverkstæðið Vogalæk

REYKHOLT BORGARFIRÐI
Garðyrkjustöðin
Garðyrkjustöðin Varmalandi

STYKKISHÓLMUR
Hvítasunnukirkjan Fíladelfía
Þ.B. Borg trésmiðja
Þórsnes 

GRUNDARFJÖRÐUR
RúBen
Suða
Þjónustustofan

ÓLAFSVÍK
Fiskverkunin Valafell
Steinprent
Steinunn

HELLISSANDUR
Breiðavík
Esjar
Sjávariðjan Rifi
Skarðsvík 

BÚÐARDALUR
Rafsel

REYKHÓLAHREPPUR
Þörungaverksmiðjan

ÍSAFJÖRÐUR
Bílasmiðja S.G.B.
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
GG málningarþjónusta
Hamraborg
Harðfiskverkun Finnboga
Kaffihúsið Húsið
Massi þrif
Sólberg
Vélsmiðja ÞM

BOLUNGARVÍK
Bolungarvíkurkaupstaður
Endurskoðun Vestfjarða
Flugrúta BolungarvíkÍsafjörður
Glaður
Sigurgeir G. Jóhannsson
Vélvirkinn 

SUÐUREYRI
Berti G ÍS161

PATREKSFJÖRÐUR
Albína verslun
Eyfaraf
Fiskmarkaður Patreksfjarðar
Nanna, vöruflutningar
Oddi, fiskvinnslaútgerð
Vestmar 

TÁLKNAFJÖRÐUR
Bókhaldsstofan Tálknafirði
Tálknafjarðarhreppur

ÞINGEYRI
Brautin
Hótel Núpur
Tengill, rafverktaki
Véla og bílaþjónusta Kristjáns 

STAÐUR
Kvenfélagið Iðunn

HÓLMAVÍK
Hólmadrangur
Hótel Laugarhóll

DRANGSNES
Grundarás
Sigurbjörg Halldórsdóttir
Útgerðarfélagið Gummi 

ÁRNESHREPPUR
Hótel Djúpavík 

HVAMMSTANGI
Geitafell – Seafood Restaurant
Kvenfélagið Iðja

BLÖNDUÓS
Blönduósbær
Gistiheimilið Kiljan
Grettir fjölritunarstofa
Húnavatnshreppur
Pöntunar og viðgerðarþjónusta Villa
Sveitabakarí
Vilko 

SKAGASTRÖND
Kvenfélagið Hekla
Marska
Sjávarlíftæknisetrið BioPol
Sorphreinsun Vilhelms Harðarsonar
Vélaverkstæði Skagastrandar
Vík 

SAUÐÁRKRÓKUR
Bókhaldsþjónusta KOM
Dögun
Efnalaug og þvottahús
Fjólmundur
Iðnsveinafélag Skagafjarðar
Kaupfélag Skagfirðinga
Skinnastöðin
Steinull
Vinnuvélar Guðmundar og Skúla 

VARMAHLÍÐ
Akrahreppur
Gistihúsið Himnasvalir og Jeppaferðir

SIGLUFJÖRÐUR
Allinn, sportbar
Málaraverkstæðið
Veitingastaðurinn Torgið 

AKUREYRI
ÁK smíði
B. Snorra
Baugsbót, bifreiðaverkstæði
Blikkrás
Bútur
Byggingarfélagið Hyrna
Dexta orkutæknilausnir
Endurhæfingarstöðin
Enor
Félagsbúið Hallgilsstöðum
Geimstofan, auglýsingastofa og 

skiltagerð
Gróðrarstöðin Réttarhóll
Gróðrarstöðin Sólskógar
Grófargil
Hagvís
Halldór Ólafsson, úr og skartgripir
Herradeild JMJ
Hnýfill
Höldur bílaleiga
Ísgát
K.B. bólstrun
Keahótel
KG sendibílar
Knattspyrnufélag Akureyrar
Ljósco
Lögmannshlíð lögfræðiþjónusta
Lögmannsstofa Akureyrar
Miðstöð
Norðurorka
Passion, hársnyrtistofa
Pípulagningaþjónusta  

Bjarna F. Jónassonar
Rafmenn
Rakara og hárstofan Kaupangi
Samherji
SBA Norðurleið
Skóhúsið – Bónusskór
Stefna
Steypustöð Akureyrar
Steypusögun Norðurlands
Tannlæknastofa Árna Páls 

Halldórssonar
Tannlæknastofa  

Björns Rögnvaldssonar
Toyota Akureyri
Trétak
Túnþökusala Kristins
Vélsmiðjan Ásverk 

GRENIVÍK
Grýtubakkahreppur

GRÍMSEY
Sigurbjörn, fiskverkun

DALVÍK
Bruggsmiðjan Kaldi
EB
Híbýlamálun, málningarþjónusta
O Jakobsson
SalkaFiskmiðlun
Vélvirki, verkstæði

ÓLAFSFJÖRÐUR
Sjómannafélag Ólafsfjarðar
Skiltagerð Norðurlands
Vélsmiðja Ólafsfjarðar 

HRÍSEY
Hríseyjarkirkja

HÚSAVÍK
Gistiheimilið Sigtún
Kvenfélag Ljósvetninga
Skóbúð Húsavíkur
Steinsteypir
Vélaverkstæðið Árteigi
Víkurraf 

LAUGAR
Gistiheimilið StóruLaugar

MÝVATN
Jarðböðin við Mývatn
Skútustaðir 

KÓPASKER
Borgartangi
Eyjafjarðar og  

Þingeyjarprófastsdæmi

RAUFARHÖFN
Önundur 

ÞÓRSHÖFN
Geir 

BAKKAFJÖRÐUR
Hraungerði 

VOPNAFJÖRÐUR
Blikar
Vopnafjarðarhreppur

EGILSSTAÐIR
Austfjarðaflutningar
Bílamálun Egilsstöðum
Bókráð, bókhald og ráðgjöf
Fellabakstur
Gistihúsið Egilsstöðum
Héraðsprent
Hitaveita Egilsstaða og Fella
Miðás
Rafey
Sentrum
Skógar
Skrifstofuþjónusta Austurlands

Ylur
Þ.S. verktakar 

SEYÐISFJÖRÐUR
Seyðisfjarðarkaupstaður

REYÐARFJÖRÐUR
Hárstofa Sigríðar
Tærgesen, veitinga og gistihús

ESKIFJÖRÐUR
Egersund Ísland
Eskja
H.S. Lækning 

NESKAUPSTAÐUR
Fjarðahótel
Fjarðalagnir
Síldarvinnslan
Tónspil
Verkmenntaskóli Austurlands

FÁSKRÚÐSFJÖRÐUR
Kaffi Sumarlína
Loðnuvinnslan 

STÖÐVARFJÖRÐUR
Brekkan, verslun og veitingastofa
Slöttur 

BREIÐDALSVÍK
Breiðdalshreppur
Dýralæknirinn á Breiðdalsvík

HÖFN Í HORNAFIRÐI
Eystrahorn
Ferðaþjónustan Gerði
Króm og hvítt
Rósaberg
SkinneyÞinganes
Sveitarfélagið Hornafjörður
Uggi SF47
Þingvað, byggingaverktakar
Þrastarhóll 

SELFOSS
Árvirkinn
Baldvin og Þorvaldur
Brandugla, þýðingar
Búnaðarsamband Suðurlands
Efnalaug Suðurlands
Fossvélar
Fræðslunetið – símenntun á 

Suðurlandi
Garðyrkjustöðin Engi
Gróðrarstöðin Ártangi
Guðnabakarí
Hárgreiðslustofan Österby
Hótel Gullfoss
JÁ pípulagnir
K.Þ. Verktakar
Málarinn
Málningarþjónustan
Máttur sjúkraþjálfun
Nýja tæknihreinsunin
Pípulagnir Helga
Písl
Pylsuvagninn Selfossi við 

brúarendann
Sláttu og garðaþjónusta Suðurlands
Súperbygg
Útfararþjónustan Fylgd
Veitingastaðurinn Menam

HVERAGERÐI
Frumskógar gistihús
Garðyrkjustöð Ingibjargar
Kiano
Kjörís
Nuddstofa Karlinnu

ÞORLÁKSHÖFN
Bergverk
Frostfiskur
Þorlákshafnarhöfn

ÖLFUS
Eldhestar
Litla kaffistofan

FLÚÐIR
Ferðaþjónustan Ásatún
Hitaveita Flúða og nágrennis

HELLA
Hestheimar, ferðaþjónustubýli
Hestvit
Varahlutaverslun Björns 

Jóhannssonar

HVOLSVÖLLUR
Búaðföng/bu.is
Byggðasafnið í Skógum
Ferðaþjónusta bænda StóruMörk
Kvenfélagið Freyja
Sögusetrið

VÍK
Ásrún Helga Guðmundsdóttir
Hrafnatindur
Rit 

KIRKJUBÆJARKLAUSTUR
Icelandair Hótel Klaustur
Skaftárhreppur
Hörgsland

VESTMANNAEYJAR
Bíla og vélaverkstæðið Nethamar
Bílaverkstæði Sigurjóns
Bragginn, bílaverkstæði
Grímur kokkur
Ísfélag Vestmannaeyja
Íþróttabandalag Vestmannaeyja
Karl Kristmanns umboðs og 

heildverslun
Langa
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja
Miðstöðin
Narfi
Rannsóknarþjónustan
Skýlið
Teiknistofa Páls Zóphóníassonar
Vinnslustöðin
Þekkingarsetur Vestmannaeyja

Þökkum stuðninginn!
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KJÚKLINGABITAR

ALGJÖR
KLASSÍK!

Kjúklingabitarnir sem Sanders 
ofursti fullkomnaði árið 1940 og 
komu KFC á kortið. Klassískir 
og standa alltaf fyrir sínu.

Kryddaðir með 11 mismunandi 
kryddum og jurtum og steiktir 
til gullinnar fullkomnunar. 
Óviðjafnanleg blanda!
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