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Tækifæri er allt sem þarf!
Hjálparstarf kirkjunnar aðstoðar fólk sem býr við fátækt á Íslandi og á alþjóðavettvangi.
Starfið snýst um að fólkið fái tækifæri til að lifa með reisn. Við sendum þér 2.400 króna
valgreiðslu í heimabankann svo þú getir hjálpað þeim sem nú þurfa á því að halda.

Takk fyrir stuðninginn!
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Við trúum á líf
fyrir dauðann!
Við hjá Hjálparstarfi kirkjunnar trúum því að innra með
hverjum manni búi ótrúlegur styrkur. Það sem hver og
einn þarf er tækifæri til að dafna, láta til sín taka og
standa á eigin fótum. Við trúum nefnilega á líf fyrir
dauðann.

er langt á eftir í verkefnalöndum okkar. Nauðsynlegar
takmarkanir hafa leitt til atvinnumissis og minni tekna.
Lokun markaða og takmörkun á vöru- og fólksflutningum
í verkefnalöndum hefur orðið til þess að tekjur bænda og
fólks með smárekstur hafa minnkað.

Tækifæri þitt til að gefa getur orðið tækifæri annars til
að byggja upp líf sitt. Þess vegna stendur Hjálparstarf
kirkjunnar enn einu sinni fyrir páskasöfnun. Send er
2.400 króna valgreiðsla í heimabanka landsmanna
en einnig er hægt að leggja inn á söfnunarreikning
0334-26-050886, kt. 450670-0499, eða hringja í
söfnunarsíma 907 2002 og 907 2003 og leggja með
því 2.500 krónur til starfsins.

Einnig sýna rannsóknir að heimilisofbeldi og kynbundið
ofbeldi hefur aukist á heimsvísu á tímum faraldursins og
að barnabrúðkaupum hefur fjölgað. Brýnt er að rjúfa
einangrun, vinna að mannréttindum, gefa tækifæri til
réttláts lífs. Það gerum við í starfi á Íslandi og
verkefnalöndum okkar.

Á Covid-tímum hefur samtakamáttur og samhugur
sannarlega komið í ljós. Vel hefur til tekist að halda smiti
í lágmarki, en enn er ekki sigur í höfn. Þó að tekist hafi
að þróa bóluefni er bólusetning rétt nýhafin á Íslandi og

Markmið með öllu starfi Hjálparstarfs kirkjunnar er að
gefa fólki á Íslandi og í verkefnalöndum okkar, Indlandi,
Úganda og Eþíópíu, tækifæri til betra lífs. Nú hefur þú
tækifæri til þess að vera með í því.

Bjarni Gíslason, framkvæmdastjóri Hjálparstarfs kirkjunnar
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Tækifæri til að lifa með reisn!

Birtingarmynd fátæktar er ekki sú sama á Íslandi og í Eþíópíu. Á Íslandi eru börn sem búa við
fátækt meðal annars útsett fyrir félagslegri einangrun og einmanaleika en á verkefnasvæðum
Hjálparstarfs kirkjunnar í Eþíópíu kemur sárafátækt m.a. í veg fyrir að stúlkur geti sótt skóla.

Allt okkar starf – hvort sem það er hér heima eða á verkefnasvæðum erlendis – miðar að því að
fólkið sem við störfum með fái þann stuðning sem þarf svo það geti skapað sér tækifæri til að
lifa farsælu lífi.

Hjálpumst að!

Við leitum nú til þín um
stuðning við starfið!
Þú getur hjálpað með því að …

gerast Hjálparliði á www.hjalparstarfkirkjunnar.is
greiða valgreiðslu í heimabanka, 2.400 kr.

hringja í söfnunarsíma 907 2002 og 907 2003 og greiða 2.500 kr.

leggja framlag inn á styrktarreikning 0334-26-50886, kt. 450670 0499

með þinni hjálp!
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Í hverju felst efnisleg aðstoð Hjálparstarfs kirkjunnar?
Og fyrir hvern er hún?

Á Íslandi felst aðstoð Hjálparstarfs kirkjunnar við fólk sem býr við fátækt fyrst og fremst í því að fólkið fær inneignarkort fyrir matvöru, notaðan fatnað og aðstoð við lyfjakaup. Sérstök
áhersla er lögð á að styðja börn svo þau geti stundað íþróttir, listnám og tómstundastarf með jafnöldrum sínum og ungt fólk fær aðstoð svo það geti haldið áfram námi.

Frá því í byrjun apríl 2020 og fram til
marsmánaðar 2021 hefur þeim fjölgað um 40%
sem leita til Hjálparstarfs kirkjunnar um
efnislega aðstoð miðað við sama árstímabil á
undan. Beiðnum um aðstoð fjölgaði enn frekar
fyrir síðustu jól eða um 45% miðað við umsóknir
sem bárust í desember 2019. Alls nutu 1.865
fjölskyldur aðstoðar fyrir jólin 2020 en
fjölgunina má rekja til fjárhagsvanda fjölskyldna
af völdum kórónuveirufaraldursins.
Efnisleg aðstoð Hjálparstarfsins felst fyrst og
fremst í því að fjölskyldur fá inneignarkort fyrir
matvöru. Með inneignarkortinu fer fólkið sjálft í
búðina og hefur val um matarföng fyrir
fjölskylduna. Þá taka sjálfboðaliðar Hjálparstarfsins á móti fólki og aðstoða það við að finna
sér fatnað í fatamiðstöð Hjálparstarfsins.

Fatnaðurinn sem þar er hefur Hjálparstarfið að
mestu fengið að gjöf frá almenningi. Í
neyðartilfellum og með ströngum skilyrðum
aðstoðar Hjálparstarfið einnig einstaklinga við
að leysa út lyf.
Hjálparstarf kirkjunnar leggur ríka áherslu á
velferð barna en börn sem búa við fátækt eiga á
hættu að einangrast félagslega sökum efnaleysis.
Hjálparstarfið veitir því foreldrum grunnskólabarna sem búa við kröpp kjör stuðning svo
börnin geti tekið þátt í íþrótta- og tómstundastarfi með jafnöldrum sínum. Nemendur í
framhaldsskólum fá einnig stuðning svo bágur
fjárhagur komi ekki í veg fyrir að þeir geti lokið
námi sem veitir þeim starfsréttindi eða rétt til
lánshæfs náms.

Sóttvarnarreglur sem tóku gildi þann 25. mars
sl. setur starfinu strangar skorður enn á ný og
eru umsækjendur um aðstoð hvattir til að panta
tíma hjá félagsráðgjafa í síma 5284400 milli
klukkan 10 og 15 virka daga í stað þess að koma
á skrifstofuna.
Einnig er hægt að sækja um aðstoð á heimasíðu
okkar www.hjalparstarfkirkjunnar.is/
innanlands/neydaradstod.
Aðstoðinni er ætlað að svara skyndilegri
félagslegri neyð enda er það skylda stjórnvalda
að tryggja framfærslu fólks í félagslegum vanda
til lengri tíma. Allur stuðningur er veittur án
tillits til trúar- og lífsskoðana, þjóðernis, litarháttar eða kyns þeirra sem hans leitar.

Hjálparliðar eru máttarstólpar starfsins!
Sá stuðningur sem Hjálparstarf kirkjunnar veitir barnafjölskyldum í fjárhagsvanda er aðeins mögulegur þökk sé hjartahlýju fólki sem vill leggja
starfinu lið. Hjálparliðar sem styrkja starfið með mánaðarlegu framlagi voru
í lok árs 2020 um 3000 talsins og fer þeim fjölgandi enda eru margir meðvitaðir
um þá neyð sem fjöldi fjölskyldna hérlendis stendur frammi fyrir vegna
efnahagsáhrifa af COVID-faraldrinum.

„Með tárin í augum og
sprungu í hjartanu“

Við hjá Hjálparstarfi kirkjunnar erum Hjálparliðum innilega þakklát fyrir
afar dýrmætan stuðning við starfið.

Við getum öll þurft á aðstoð að halda um stund en erum vonandi flest
aflögufær á öðrum tíma. Fyrr í vetur fékk Hjálparstarf kirkjunnar
skilaboð frá konu sem nú styrkir starfið með mánaðarlegu framlagi
sem Hjálparliði en þurfti áður á aðstoð að halda. Skilaboðin hennar
lýsa því mjög vel hvernig aðstæður hvers og eins okkar geta breyst:

Vilt þú vera Hjálparliði?
Þú getur skráð þig á heimasíðu okkar:
www.hjalparstarfkirkjunnar.is,
hringt til okkar í síma 528 4400 eða
sent tölvupóst á netfangið help@help.is.
Hjartanlega velkomin/n í hópinn!

„Ég þekki fátækt af eigin reynslu. Ég hef þegið aðstoð frá ykkur í
ýmsum formum. Var einstæð með tvær dætur og þið björguðuð
okkur svo oft. Ég lofaði sjálfri mér þegar ég sat frammi á
biðstofunni með tárin í augum og sprungu í hjartanu og að fara að
biðja um aðstoð, að ég myndi gefa til baka til ykkar. Fjárhagur
minn lagaðist síðastliðinn maí og borga ég nú mánaðarlega 2.000
krónur til ykkar. Geri það með hjarta mitt fullt af kærleika.
Takk fyrir mig!“

www.isafold.is

Dedicated to People Flow
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Vilborg Oddsdóttir er félagsráðgjafi Hjálparstarfs kirkjunnar.

Hvað hefur COVID kennt okkur? Hjálparstarf á tímum heimsfaraldurs:

„Verst þegar fólk fellur milli skips og bryggju“
Þann 17. mars síðastliðinn hélt Mannréttindaskrifstofa Íslands málþing um áskoranir á tímum Covid-19. Á málþinginu fjallaði Vilborg
Oddsdóttir, félagsráðgjafi Hjálparstarfs kirkjunnar, um það hvernig starfið hefur verið aðlagað sóttvarnarreglum stjórnvalda og um
aðstæður fólksins sem hefur leitað til Hjálparstarfsins á því rúma ári sem liðið er síðan fyrsta kórónuveirutilfellis varð vart hérlendis.
„Í Covidkreppunni hafa tekjur stórs hóps óvænt
skroppið verulega saman og fyrir allt þetta fólk
er erfitt að halda sjó. Velferðarkerfið okkar hefur
gripið suma en aðra ekki. Þetta ár hefur kennt
okkur að það eru göt í kerfinu okkar,“ sagði
Vilborg eftir erindi sitt á málþinginu.
„Margt af því fólki sem hefur leitað til okkar
undanfarið ár er í þeirri stöðu að hafa verið mjög
tekjulágt eða jafnvel tekjulaust í langan tíma.
Þetta á til dæmis við um námsmenn sem misstu
íhlaupavinnu með námi þegar námslánin dugðu

þeim ekki til framfærslu og fólk sem missti
vinnuna og hafði engar tekjur í allt að 12 vikur
eða í þann tíma sem það beið eftir atvinnuleysisbótum en þetta á líka við um útlendinga
sem eru fæddir utan evrópska efnahagssvæðisins og höfðu verið í vinnusambandi hér
áður en kreppan skall á. Þegar fólkið missti
vinnusamband við atvinnuveitanda sinn hafði
það ekki rétt á atvinnuleysisbótum.“
Vilborg sagði að henni virtist sem fólkið sem
tilheyrði þessum þjóðfélagshópum hefði orðið
verst úti í kreppunni nú. „Þetta er fólkið sem

hefur fallið á milli skips og bryggju í kerfinu
okkar og við þurfum að bæta úr því. Það sem
gerist þegar fólk verður tekjulaust í langan tíma
er að skuldir þess aukast því það þarf áfram að
greiða fyrir húsnæði og brýnustu nauðsynjar.
Svo er það að þegar fólk hefur ekki nægar tekjur
sér til framfærslu þá hefur það ekki bara mjög
slæm áhrif á fjárhag fólksins til lengri tíma
heldur líka á andlega, líkamlega og félagslega
heilsu þess. Það er því brýnt að við stoppum í göt
velferðarkerfisins.“

Konur sem hafa lítið sem ekkert tengslanet á Íslandi geta nú hist á nýjan leik í verkefni Hjálparstarfs kirkjunnar og Hjálpræðishersins „Taupokar með tilgang“ þar sem þær sauma, spjalla og borða saman.

„Það skiptir máli að hafa eitthvað að gera og að hafa einhvern að tala við!“
Í heimsfaraldri hefur Hjálparstarf kirkjunnar
gert sitt ítrasta til að halda áfram að svara æ
brýnni þörf fólks fyrir efnislega aðstoð og
starfsfólk hefur sýnt mikla útsjónarsemi við að
laga starfið að sóttvarnarreglum stjórnvalda.
Verkefni sem miða að aukinni virkni fólks í
félagslegri neyð hafa hins vegar verið erfiðari
viðureignar þar sem þau eru í eðli sínu þannig að
þau fela í sér samveru fólks. Þannig þurfti að gera
hlé á verkefninu Taupokar með tilgang í apríl í
fyrra þangað til í september. Þá fór verkefnið
aftur af stað í þrjár vikur áður en því var frestað
enn á ný vegna sóttvarnarreglna. Verkefnið fór
hins vegar að stað aftur af fullum krafti þann 18.
janúar síðastliðinn. Konurnar sem í því taka þátt
segja að það sé gott að geta farið út af heimilinu

aftur, hitta aðrar konur, spjalla saman og gantast
og síðast en ekki síst að hafa eitthvað fyrir stafni.
Verkefnið er fyrir konur úr hópi innflytjenda,
flóttafólks og hælisleitenda og nýtur sífellt meiri
vinsælda. Í hverri viku hittast konurnar undir
leiðsögn félagsráðgjafa Hjálparstarfsins og
fulltrúa Hjálpræðishersins í Reykjavík og
sjálfboðaliða. Konurnar endurvinna efni sem
almenningur hefur gefið með því að sauma úr því
fjölnota innkaupatöskur, grænmetispoka, dúka,
skiptiteppi fyrir börn o.fl. Í lok saumavinnunnar
borða konurnar svo saman hádegismat og kynnast
betur en þær koma víða að og hafa ólíkan
bakgrunn.

Verkefnið stuðlar að virkni og félagsskap kvennanna sem í því taka þátt, minni plastnotkun og
endurnýtingu efnis. Upphaflega var verkefnið á
mánudögum en vegna mikillar eftirspurnar var
ákveðið að skipta hópnum í tvennt. Félagsráðgjafi
Hjálparstarfsins hefur umsjón með mánudagshópnum en Hjálpræðisherinn í Reykjavík sér um
samveruna á fimmtudögum en milli 20–30 konur
mæta í hvert skipti.
Pokarnir, dúkar fyrir ýmis tækifæri og annað sem
konurnar sauma eru til sölu á skrifstofu
Hjálparstarfs kirkjunnar á neðri hæð Grensáskirkju, Háaleitisbraut 66, 103 Reykjavík. Andvirði
sölunnar rennur aftur til verkefnisins. Skrifstofan
er opin klukkan 9–15 á virkum dögum.
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„Skjólið hefur gefið mér kost á því að hafa
stað þar sem ég get viðhaldið sjálfsvirðingu
minni og haft öruggan stað.
Hér get ég upplifað mig sem manneskju
sem er ekki bara fíkill heldur manneskja
með hæfileika og getu til margra hluta.
Hér finn ég til öryggis “ ...
... skrifaði kona sem kemur í Skjólið á blað fyrir lesendur þegar hún
var beðin að segja frá því hvers vegna Skjólið skiptir máli fyrir hana.

Skjólið er griðastaður yfir daginn
fyrir konur sem búa við heimilisleysi
„Árið 2016 var biskup Íslands, frú Agnes M.
Sigurðardóttir, stödd í Boston og fékk þar
kynningu á athvarfi fyrir heimilislausa sem
rekið var af kirkjunni. Eftir þá ferð blundaði í
henni sú hugmynd hvort þjóðkirkjan gæti ekki
gert eitthvað til að sinna betur heimilislausum.
Frá því að biskup kynnti hugmynd sína fyrir
kirkjuráði í maí 2019 hefur boltinn rúllað
hratt þó mér hafi fundist hlutirnir stundum
hafa gerst hægt frá því ég hóf störf 1. nóvember
síðastliðinn,“ segir Rósa Björg Brynjarsdóttir
umsjónarkona Skjólsins þegar hún rifjar upp
aðdragandann að opnun þess í febrúar
síðastliðnum.

„Aðalatriðið er að nú er opið
hjá okkur og ein konan sem
hefur komið reglulega þennan
fyrsta mánuð sem við höfum
starfað sagði okkur að henni
fyndist svo góð þessi tilfinning
að tilheyra einhvers staðar.“
Skjólið er nýtt úrræði sem Hjálparstarf
kirkjunnar rekur fyrir konur sem búa við
heimilisleysi en það hugtak nær yfir þær konur
sem þurfa að gista í neyðarskýli eða Konukoti,
búa í tímabundnu húsnæðisúrræði eða búa við
ótryggar húsnæðisaðstæður. Það á til dæmis
við um þær sem búa tímabundið hjá fjölskyldu
eða vinum eða þær sem búa við ofbeldisógn
eða í ófullnægjandi húsnæði. Heimilisleysi er
grafalvarlegt samfélagsmein því það þýðir
ekki bara að fólk skorti húsnæði heldur sviptir
heimilisleysi fólk grunnþörfunum og eru
aðstæður heimilislausra oft ómanneskjulegar
og hættulegar.

Fyrstu 27 dagana sem Skjólið
hefur verið opið hafa komið í
það 14 konur í samtals 73
skipti.
Konurnar sem eru á aldrinum 20–60 ára gista
flestar í Konukoti eða eru í ótryggum
aðstæðum en konur sem eru í tímabundnu
húsnæðisúrræði á vegum Reykjavíkurborgar
hafa líka komið í Skjólið.
Aðstæður eru allar til fyrirmyndar í Skjólinu
en þar eru verðmætaskápar, sturta, þvottavél
og þurrkari, viðtalsherbergi, hvíldarherbergi
og alrými þar sem eru nettengdar tölvur,
bækur og púsluspil. Í tómstundaherbergi eru
prjónar, saumavélar og allt sem þarf í
skartgripagerð og til að mála myndir. Í hlýlegu
eldhúsi fá konurnar léttan hádegisverð, kaffi
og kex eða kökur.

Skjólið er til húsa á neðri hæð safnaðarheimilis Grensáskirkju,
Háaleitisbraut 66, 103 Reykjavík.

Í skjólinu starfa fjórar starfskonur en auk Rósu
Bjargar sem stýrir starfinu eru þar í hlutastarfi
Fjóla Halldórsdóttir, Magnea Sverrisdóttir og
Una Sigrún Ástvaldsdóttir en allar hafa þær
mikla reynslu af sambærilegu starfi með
konum.
Starfskonurnar vinna eftir skaðaminnkandi
hugmyndafræði sem þýðir að þær mæta
konunum á þeim stað sem þær eru hverju sinni
en auk heimilisleysis glíma margar þeirra við
vímuefna- og/eða geðrænan vanda. Markmiðið
er að halda konunum á lífi, fyrirbyggja
skaðann sem getur hlotist af vímuefnanotkun
fremur en að koma í veg fyrir notkunina sjálfa
en engin skilyrði eru sett fyrir því að konur
komi í Skjólið.

Konurnar geta geymt verðmæti í læstum skáp þegar þær koma í Skjólið. Þær geta farið í
sturtu, þvegið af sér og þurrkað fötin i þurrkara. Konunum býðst einnig hreinn og heill en
notaður fatnaður sem fólk hefur komið með til Hjálparstarfsins.

C75 M10 Y0 K0
R0 G174 B230

C80 M50 Y20 K10
R59 G108 B148
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Skjólið var opnað með formlegum hætti þann 25. febrúar síðastliðinn þó starfsemin hafi verið farin í gang nokkrum dögum fyrr. Rósa Björg Brynjarsdóttir
umsjónarkona Skjólsins býður hér gesti velkomna en forseti Íslands, hr. Guðni Th. Jóhannesson, og biskup Íslands, frú Agnes M. Sigurðardóttir, ávörpuðu
gesti við opnun þess. Frú Agnes átti frumkvæði að úrræðinu og stendur kirkjuráð straum af kostnaði við starfið.

Í Skjólinu er setustofa og bókasafn og þar er aðgengi að nettengdri tölvu. Í tómstundaherbergi er allt sem þarf
fyrir þær sem vilja prjóna, sauma, föndra og mála.

Í Skjólinu er boðið upp á léttan hádegismat og síðdegishressingu í mjög hlýlegu eldhúsi. Konurnar geta fengið
sér djús og kaffi hvenær sem þær vilja.

Hvíldarherbergi er fyrir þær sem vilja hvíla lúin bein í algerri kyrrð.

Starfskonur í Skjólinu eru fjórar og starfa þrjár þeirra í hlutastarfi en Rósa Björg Brynjarsdóttir umsjónarkona
Skjólsins gegnir starfinu í fullu stöðugildi. Á myndinni eru Una Sigrún Ástvaldsdóttir, Fjóla Halldórsdóttir og
Rósa Björg Brynjarsdóttir en Magnea Sverrisdóttir var fjarri þegar myndataka fór fram.

Konurnar sem hafa
komið í Skjólið hafa
þetta að segja um
veru sína þar:

„Þær sleppa ekkert við mig, þetta er æðislegur staður.“
„Mikið öryggi að vita að maður fari ekki út í óvissuna klukkan tíu að morgni, líka
bara félagsskapurinn og að geta gert eitthvað á daginn, hafa eitthvað fyrir stafni.“
„Þykir vænt um konurnar sem setja líf sitt inn í okkar.“
„Í fyrsta skipti get ég hugsað mér að ég hafi möguleika til að verða edrú
þegar ég hef svona stað til að koma á.“
„Hér líður mér vel, ég er hrein og södd.“
„Hér er ég örugg.“
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Stærsta verkefni Hjálparstarfs kirkjunnar í þróunarsamvinnu er með sjálfsþurftarbændum sem búa við sárafátækt í Sómalífylki í Eþíópíu.

„Vá, flott hvað fólkið sjálft er að gera mikið!”
Í tilefni af 50 ára starfsafmæli árið 2020 og með það að
markmiði að veita almenningi fræðslu um árangur af
þróunarsamvinnu hélt Hjálparstarf kirkjunnar ljósmyndasýningu með myndum Þorkels Þorkelssonar ljósmyndara sem hann tók á verkefnasvæðum Hjálparstarfsins í Eþíópíu og Úganda. Ljósmyndasýningin var
haldin í Smáralind fyrstu tvær vikur marsmánaðar en til
stendur að sýna hana víðs vegar um landið á komandi
misserum.
„Markmið okkar með sýningunni er að veita almenningi
innsýn í aðstæður fólksins sem við störfum með á
vettvangi og sýna að þróunarsamvinna virkar sem liður
í því að við náum heimsmarkmiðum Sameinuðu
þjóðanna,“ sagði Bjarni Gíslason, framkvæmdastjóri

Hjálparstarfs kirkjunnar, við opnun sýningarinnar. Einn
gesta á sýningaropnun hafði á orði að myndirnar bæru
það með sér að fólkið sem aðstoðar nýtur sæi sjálft um
framkvæmd verkefnanna en sjálfbærni er einmitt stór
liður í verkefnunum.
Þorkell Þorkelsson er þrautþjálfaður og faglærður
fréttaljósmyndari sem hefur í áratugi farið á vettvang
átaka og þróunarsamvinnu meðal annars fyrir Rauða
krossinn og Hjálparstarf kirkjunnar. Þorkell sem nú
starfar sem ljósmyndari Landspítalans hlaut í febrúar
síðastliðnum viðurkenningu Blaðaljósmyndarafélags
Íslands sem valdi myndir hans frá kvöldvakt á Coviddeild spítalans sem mynd og myndaröð ársins.

Hjálparstarfið hlaut fræðslustyrk frá utanríkis- og
þróunarsamvinnuráðuneytinu til að setja sýninguna
upp en við opnun hennar sagði Guðlaugur Þór Þórðarson
ráðherra að samstarf utanríkisráðuneytisins við
Hjálparstarf kirkjunnar ætti sér langa sögu sem
grundvallaðist á víðfeðmri reynslu Hjálparstarfsins í
þróunarsamvinnu í fátækari ríkjum heims.
„Ljósmyndirnar bera vitni um að starf Hjálparstarfs
kirkjunnar hefur svo sannarlega borið árangur,“ sagði
Guðlaugur Þór í opnunarávarpi sínu.
Hjálparstarf kirkjunnar kann ráðuneytinu og Þorkeli
bestu þakkir fyrir samstarfið um fræðsluverkefnið.

Í fylkinu þarf fólk um langan veg eftir vatni. Vatnsbólin eru mörg hver óvarin
og því eru niðurgangspestir algengar.

Loftslagsbreytingar hafa gert slæmt ástand í Sómalífylki vegna þurrka enn verra. Þegar lítið sem ekkert
rignir á hefðbundnum regntíma verður uppskeran rýr og fátæktin sárari.

Fólkið í Sómalífylki lifir flest af landbúnaði og búfjárrækt. Fólkið á ekki pening til að láta
bólusetja dýrin og því eru dýrasjúkdómar tíðir.

Sími 6178830
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Fæðuöryggi og þrautseigja með stuðningi
frá hjartahlýju fólki á Íslandi
Stærsta
verkefni
Hjálparstarfs
kirkjunnar í þróunarsamvinnu er með
sárafátæku fólki í Sómalífylki í
Eþíópíu. Meginmarkmið verkefnisins
eru að bæta aðgengi að drykkjarhæfu
vatni og hreinlætisaðstöðu, að fólkið
geti aukið fæðuöryggi sitt með
umhverfisvernd og bættum aðferðum í
landbúnaði og að styrkja stöðu kvenna,
samfélaginu öllu til farsældar.
Sómalífylki er eitt af fátækustu
fylkjum í Eþíópíu sem er meðal
fátækustu ríkja heims. Fylkið þekur
327 þúsund ferkílómetra og þar búa
yfir 5 milljónir sjálfsþurftarbænda og
hálfhirðingja. Tíðir þurrkar valda
viðvarandi matarskorti og vannæringu

í fylkinu og fátæktin veldur því að
grunnstoðir samfélagsins eru veikar.
Með
frábærum
stuðningi
frá
einstaklingum,
samtökum,
fyrirtækjum og stjórnvöldum á Íslandi
hefur Hjálparstarf kirkjunnar verið í
þróunarsamvinnu með íbúum í
Sómalífylki fyrir milligöngu Lútherska
heimssambandsins í Eþíópíu í 14 ár.
Innlent starfsfólk hefur stýrt starfinu
enda er það kunnugt staðháttum og
þekkir sögu og menningu fólksins á
svæðinu.
Í þau 14 ár sem verkefnið hefur varað
hafa brunnar verið grafnir og þar sem
það hefur ekki verið mögulegt hafa

verið grafnar vatnsþrær (birkur) fyrir
regnvatn. Stíflur og veggir í árfarvegum
hafa verið reistir til að halda regnvatni
í farvegi og hefta eyðimerkurmyndun,
nýjar og þurrkþolnari korntegundir
hafa verið kynntar til sögunnar sem og
skilvirkari ræktunaraðferðir og betri
verkfæri. Dýraliðar hafa verið þjálfaðir
til að meðhöndla dýrasjúkdóma og
bólusetja búfé.
Konur hafa tekið þátt í sparnaðar- og
lánahópum og fengið fræðslu um það
hvernig best sé farið af stað með eigin
rekstur. Eftir fræðslu og þjálfun hafa
margar kvennanna hafið rekstur og
reka litla búð, stunda geita- og
hænsnarækt og rækta grænmeti.

Konur sem hafa tekið þátt í verkefninu
tala um að þær hafi fjárráð og
ákvörðunarvald en það var nær óþekkt
að konur hefðu slíkt á verkefnasvæðunum áður en samvinnan hófst.
Þegar árangur hefur náðst í einu héraði
fylkisins færum við okkur um set og
vinnum með fólki í nágrannahéruðum.
Í upphafi árs 2021 og til ársloka 2024
áætlar Hjálparstarfið að starfa með um
21 þúsund íbúum í Kebribeyahhéraði
með frábærum stuðningi frá stjórnvöldum og almenningi á Íslandi.
Kærar þakkir!

Eitt helsta markmið með verkefni Hjálparstarfs kirkjunnar í Sómalífylki í Eþíópíu er að auka
aðgengi fólksins þar að drykkjarhæfu vatni.

Með bættu aðgengi að vatni geta sjálfsþurftarbændur á svæðinu aukið fæðuöryggi sitt til muna.

Vegna þurrka er sífellt lengra niður á grunnvatnið og því er víða ógerlegt að byggja brunna. Þá er brugðið á það
ráð að hlaða vatnsþró fyrir regnvatn.

Á verkefnasvæði Hjálparstarfs kirkjunnar í Sómalífylki leggja fjölskyldurnar áherslu á skólagöngu pilta á
meðan stúlkurnar festast gjarnan í heimilisverkum og við að sækja vatn. Í verkefni Hjálparstarfsins fá
stúlkurnar námsgögn svo þær geti tekið þátt í skólastarfi og foreldrar þeirra eru hvattir til þess að gefa
þær ekki barnungar í hjónaband.
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Draumarnir rætast með stuðningi
frá hjartahlýju fólki á Íslandi
Úgandabúar eru um 46 milljónir talsins en nær helmingur þeirra er yngri en 15 ára.
Þrátt fyrir að langflestir, um 80%, búi í sveitum landsins og lifi af landbúnaði flykkist
fólk í síauknum mæli til höfuðborgarinnar Kampala í leit að betra lífi. Þar búa hins
vegar um 700 þúsund af 1,7 milljónum íbúa við sárafátækt.

Í jafningjafræðslunni eru unglingarnir upplýstir um kynheilbrigði og rétt sinn til
heilbrigðisþjónustu. Með fræðslu til stúlkna en ekki síður til unglingsstrákanna um
smitleiðir kynsjúkdóma og um mikilvægi þess að nota smokk verða stúlkurnar síður
þungaðar og við það aukast lífsgæði þeirra umtalsvert.

Fátæktin rekur unga fólkið til þess að taka þátt í glæpagengjum eða jafnvel til að selja
líkama sinn svo það eigi fyrir mat og öðrum nauðsynjum. Aðstæðurnar gera það einnig
að verkum að unglingarnir verða auðveldlega fíkniefnum að bráð. Heimsfaraldur af
völdum kórónuveirunnar hefur haft þær afleiðingar að slæmar aðstæður sem unga
fólkið býr við versna enn frekar.

Mikið er lagt upp úr því að styrkja sjálfsmynd og létta lund unga fólksins sem kemur úr
ömurlegum aðstæðum í fátækrahverfunum en markmið UYDEL og Hjálparstarfs
kirkjunnar er að gefa unglingum sem búa við örbirgð möguleika á mannsæmandi lífi.

Þökk sé hjartahlýju fólki á Íslandi útskrifast ár hvert fleiri en 500 unglingar úr
verkmenntasmiðjum í fátækrahverfum borgarinnar en Hjálparstarf kirkjunnar hefur
rekið smiðjur með innlendum hjálparsamtökum sem heita Ugandan Youth Development
Link, UYDEL, í þremur hverfum Kampala frá byrjun árs 2017.

Í venjulegu árferði hefur unga fólkið komist í starfsnám í fyrirtækjum eða það hefur
komið sér upp eigin sölu- eða viðgerðarbásum. Félagsráðgjafar UYDEL hafa haft
milligöngu um starfsnámið og fylgt krökkunum eftir og athugað hvernig þeim reiðir af
eftir námið. Vegna Covid-19 tókst þó ekki að koma unga fólkinu í starfsnám á fyrri
hluta ársins 2020. Nú horfir til betra vegar en á seinni helmingi ársins komust 100
ungmenni á samning.

Í smiðjunum er boðið upp á nám í tölvu- og farsímaviðgerðum, rafvirkjun, fatasaum og
fataprjón, töskugerð, sápugerð, hárgreiðslu og förðun, eldamennsku og þjónastarfi.
Skipulagið er þannig að kennsla í iðngreinum er fyrir hádegi en boðið er upp á leiklist,
söngnám og kórastarf, íþróttir og jafningjafræðslu eftir hádegi.

Verkmenntasmiðjurnar í Kampala eru reknar með frábærum stuðningi utanríkisráðuneytis og Hjálparliða sem styrkja starfið með reglulegu framlagi.

Zam er ung kona sem ólst upp við sárafátækt og móðir hennar beitti hana hörðu á unglingsárunum. Zam gekk
illa í námi, hún hætti að sækja skólann og hafði ekki fundið vinnu þegar nágrannar hennar í fátækrahverfinu
bentu starfsfólki UYDEL og Hjálparstarfs kirkjunnar á að hún þyrfti á aðstoð að halda.

Í Kampala verða um 25% stúlkna á aldrinum 15–19 ára barnshafandi. Eftir því sem stúlkurnar búa við krappari
kjör því varnarlausari eru þær, verða fyrr þungaðar og eignast fleiri börn. Þegar stúlkurnar standa einar eftir með
börnin versnar staða þeirra enn og oft er vændi eina leiðin fyrir þær til að sjá börnum sínum farborða.

Kærar þakkir!

Þegar Zam kom fyrst í
verkmenntasmiðju UYDEL
og Hjálparstarfs kirkjunnar
árið 2018 var hún hlédræg
og óframfærin. Zam sagði þá
að hana dreymdi um að lifa
venjulegu heilbrigðu lífi og
starfa við hárgreiðslu. Ári
síðar hafði sá draumur ræst
og Zam er nú sjálfstæð og
geislar af sjálfsöryggi.

Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra ávarpaði gesti við opnun sýningar
Hjálparstarfs kirkjunnar á ljósmyndum Þorkels Þorkelssonar þann 3. mars síðastliðinn. Þorkell og Bjarni
Gíslason, framkvæmdastjóri Hjálparstarfs kirkjunnar, gengu að loknu ávarpi með ráðherra og fylgdarliði
hans og útskýrðu aðstæður á verkefnasvæðum Hjálparstarfsins. Hér virðir ráðherra fyrir sér ömurlegar
aðstæður sem fólk býr við í fátækrahverfum í Kampala, höfuðborg Úganda.

VERKVIT

•

HUGVIT

•

EINING
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Þökkum stuðninginn!
REYKJAVÍK
A. Margeirsson ehf.
Accountant ehf.
Aðalvík ehf.
Alþjóðasetur ehf.
Antiksalan ehf.
Apparat ehf.
Arev verðbréfafyrirtæki hf.
ARGOS ehf. - Arkitektastofa
Grétars og Stefáns
Arkís arkitektar ehf.
Atvinnueign ehf.
Auglýsingastofan ENNEMM
Aurum
Á.K. Sjúkraþjálfun ehf.
Áman ehf.
B&B gluggatjaldahreinsun ehf.
B. Ingvarsson ehf.
Berserkir ehf.
Betra líf ehf.
BG pípulagnir ehf.
Bifreiðaverkstæði Svans ehf.
Bílamálun
Sigursveins Sigurðssonar
Bílasalan Heimsbílar ehf.
Bílasmiðurinn hf.
Bjarnar ehf,
Blómabúðin Hlíðablóm
Borgarpylsur
Bólstrarinn ehf.
Bólstursmiðjan
Bónstöðin hjá Jobba ehf.
Brauðhúsið ehf.
Breiðan ehf.
Brim hf.
Brunahönnun slf.
Brúnás innréttingar
BSI bifreiðaverkstæði ehf.
BSRB
CU2 ehf.
Danfoss hf.
Dokkan,
þekkingar- og tengslanet
Drífa efnalaug og þvottahús
Dýralæknastofa
Reykjavíkur ehf.
Eðalflutningar ehf.
Efnalaugin Björg
Eldhús sælkerans ehf.
Fagmálun - Litaval sf.
Fanntófell ehf.
Fasteignasalan Miklaborg
Faxaflóahafnir sf.
Ferska ehf.
Fjaðrabúðin Partur ehf.
Fjárstoð ehf.
Flügger ehf.
Fossberg ehf.
Fótaaðgerðastofan frískir fætur
Freska Seafood ehf.
Fylgifiskar ehf.
Fyrirtak málningarþjónusta ehf.
G.Á. verktakar sf.
Garðs Apótek
Gatnaþjónustan ehf.
Gaui Píp ehf.
Gjögur hf.
Gleipnir verktakar ehf.
Gróðrarstöðin Mörk
Gullsmiðurinn í Mjódd
H. Gestsson ehf.
Hagi ehf-Hilti
Hagkaup
Halldór Jónsson ehf.
Hampiðjan hf.
Háskólinn í Reykjavík
Hekla hf.
Henson sports
Herrafataverslun Birgis ehf.
Hið íslenska bókmenntafélag
Hitastýring hf.
Hjá Hrafnhildi
Hjá Ingvarsson ehf.
Hjúkrunarheimilið Skjól
Hljóðfærahúsið ehf.
Hljómar ehf.
Hreinsitækni ehf.
Húsaklæðning ehf.
Húsalagnir ehf.
Hússtjórnarskóli Reykjavíkur
Hverafold bakarí
Hverfisgallerí
Höfðahöllin bílasala
Höfðakaffi ehf.
Innréttingar og tæki
Island Apartments
Íbúðagisting.is
Íslenska Gámafélagið ehf.
Ísmar ehf.
Íþróttasamband fatlaðra
JE Skjanni ehf.,
byggingaverktakar
JHM Sport ehf.

Jónar Transport hf.
Jónatansson & Co
lögfræðistofa ehf.
K.F.O. ehf.
Kemi ehf.
Klettur - sala og þjónusta ehf.
Klettur-Skipaafgreiðsla ehf.
Kólus ehf.
Landsbréf hf.
Landssamband lögreglumanna
Leir og postulín ehf.
Listamenn - Innrömmun
Listvinahúsið, leirkerasmíði
Litla sendibílastöðin
Litróf ehf.
Lyfjaver ehf.
Lyfsalinn ehf.
Lýsi hf.
Lögfræðistofa Reykjavíkur ehf.
Lögreglufélag Reykjavíkur
Marco Polo
Meba- úr og skart
Merkistofan
Merlo Seafood
Motus ehf.
Multivac ehf.
Múrarameistarafélag Reykjavíkur
Neshamar ehf.
Nýtt Skil slf.
Olíudreifing ehf.
Orðabankinn sf.
Ormsson
Ottó auglýsingastofa ehf.
Ó. Johnson & Kaaber ehf.
Ósal ehf.
Óskaskrín ehf.
ÓV jarðvegur ehf.
Pfaff hf.
Pipar og salt ehf.
Plast - miðar og tæki ehf.
Premis ehf.
Pökkun og flutningar ehf.
Raflax ehf.
Rafstjórn ehf.
Rafsvið sf.
RAMIS ehf.
Rannsókna- og
háskólanet Íslands
Reiðhjólaverzlunin Berlín
Reykjavíkurborg
Rima Apótek
Rolf Johansen & Co ehf.
Rýni endurskoðun ehf.
Samrás ehf. verkfræðistofa
Samtök starfsmanna
fjármálafyrirtækja-SSF
Sálarrannsóknarfélag Reykjavíkur
Sendibílar Reykjavíkur ehf.
Sigurraf ehf.
Síma- og tölvulagnir hf.
Sjávarsýn ehf.
Sjúkraþjálfun Styrkur ehf.
Skipaþjónusta Íslands ehf.
Skorri ehf.
SM kvótaþing ehf.
Smiðsafl ehf.
Smith og Norland hf.
Sportís ehf.
Stansverk ehf.
Suzuki á Íslandi
Svampur ehf.
Systrasamlagið ehf.
Tannlæknafélag Íslands
Tannlæknastofa Jóns Viðars ehf.
Tannlæknastofa
Sigurðar Benediktssonar
Tannlæknastofa
Sigurjóns Arnlaugssonar ehf.
Tannréttingar sf.
Tannsmiðjan Króna sf.
TCM Innheimta ehf.
Terra Export ehf.
THG Arkitektar ehf.
Tilraunastöð Háskóla Íslands
í meinafræði
Tónastöðin ehf.
Trackwell hf.
Trivium ráðgjöf ehf.
Tækniskólinn
Tösku- og hanskabúðin ehf.
Umslag ehf.
Úðafoss ehf., efnalaug
Útfararstofa
Svafars og Hermanns ehf.
Útkall ehf.
VA arkitektar ehf.
Varma & Vélaverk ehf.
Varmi ehf.
VDO ehf.
Verkfærasalan ehf.
Verslunartækni ehf.
Verslunin Álfheimar
Verslunin Brynja ehf.

Vélar og verkfæri ehf.
Vilhjálmsson sf., heildverslun
VK verkfræðistofa ehf.
VSÓ Ráðgjöf ehf.
Vörn, öryggisfyrirtæki
Vörubílastöðin Þróttur hf.
Vörukaup ehf., heildverslun
WÜrth á Íslandi ehf.
XCO ehf.
Z - brautir og gluggatjöld
Þorsteinn Bergmann ehf.
Þór hf.
Þráinn skóari ehf.
Ökuskólinn í Mjódd ehf.
Örninn - hjól
SELTJARNARNES
Horn í horn ehf., parketlagnir
KÓPAVOGUR
ALARK arkitektar ehf.
Arnardalur sf.
ÁF Hús ehf.
Bak Höfn ehf.
Bifreiðaverkstæðið Toppur ehf.
Bjartur rafverktaki ehf.
Blikksmiðjan Vík ehf.
Bólstrun
Ásgríms Þ. Ásgrímssonar ehf.
BSA varahlutir ehf.
Byggðaþjónustan
bókhald og ráðgjöf
Fríkirkjan Kefas
GG Sport
goddi.is
Hafið-fiskverslun ehf.
Hagblikk ehf.
Húsfélagaþjónustan ehf.
Hvammshólar ehf.
Hvellur-G. Tómasson ehf.
Hvísl ehf.
Iðnaðarlausnir ehf.
Iðnvélar ehf.
Init ehf.
Ímynd ehf.
Íslandslyftur ehf.
Kraftvélar ehf.
Lindakirkja
Lín design
Línan ehf.
LK pípulagnir ehf.
Loft og raftæki ehf.
Lokasjóður ehf.
Lögmenn Kópavogi
Malbiksviðgerðir ehf.
Mannrækt og menntun ehf.
Nobex ehf.
Pottagaldrar ehf.
Pólýhúðun ehf.
Pústverkstæði Hjá Einari
Rafbreidd ehf.,
heimilistækjaviðgerðir
Rafport ehf.
Rafsetning ehf.
Rafspenna ehf.
Sælgætisgerðin Freyja ehf.
Tengi ehf.
Tækniþjónusta
Ragnars G Gunnarssonar ehf.
Útfararstofa Íslands ehf.
Vatn ehf.
Vatnsborun ehf.
Vetrarsól ehf., verslun
Zenus - sófar & gluggatjöld
GARÐABÆR
AKS viðskipti ehf.
Apótek Garðabæjar
Engilbert ÓH Snorrason
tannlæknastofa sf.
Fagval ehf.
Friðrik A Jónsson ehf.
Garðabær
Hagráð ehf.
Ingi hópferðir ehf.
Krókur
Loftorka Reykjavík ehf.
Samhentir-Kassagerð hf.
Úranus ehf.
Val - Ás ehf.
Öryggisgirðingar ehf.
HAFNARFJÖRÐUR
Aflhlutir ehf.
Armar ehf.
Barak.is
Barkasuða Guðmundar ehf.
Bergplast ehf.
Bílaverk ehf.
bílamálun og réttingar
Bjössi ehf.
Bortækni ehf.
Bókhaldsstofan ehf.

Byggingafélagið Sandfell ehf.
Dverghamrar ehf.
Eldvarnarþjónustan ehf.
Enjo
Fjarðargarðar ehf.
Fjarðarmót ehf.
Flúrlampar ehf.
G.S. múrverk ehf.
Garðsláttur ehf.
Gunnars mæjónes ehf.
Hafnarfjarðarbær
Hafnarfjarðarhöfn
Hagstál ehf.
Hagtak hf.
Heimir og Jens ehf.
Hlaðbær-Colas hf.
Íslenskir endurskoðendur
/ráðgjöf ehf.
Krossborg ehf.
Kæling ehf.
Lögafl - lögmannsstofa
Netorka hf.
Rafrún ehf.
S.G múrverk ehf.
SIGN ehf., skartgripaverkstæði
Skerpa renniverkstæði
Snittvélin ehf.
Strendingur ehf.
Tannlæknastofa Jóns Más ehf.
Teknís ehf.
Terra - efnaeyðing
ThorShip
Trefjar ehf.
Úthafsskip ehf.
Verkalýðsfélagið Hlíf
Vélrás bifreiða- og vélaverkstæði
Víking Björgunarbúnaður
Vír og lykkjur ehf.
VSB verkfræðistofa ehf.
Þvottahúsið Faghreinsun
REYKJANESBÆR
Allt Hreint ræstingar ehf.
Benni pípari ehf.
Bergnet ehf.
Bílasprautun Magga Jóns ehf.
Bókhalds- og rekstrarþjónusta
Gunnars Þórarinssonar
DMM Lausnir ehf.
EÖ Raf ehf.
M² Fasteignasala & Leigumiðlun
Maron ehf.
Nesraf ehf.
Ný-sprautun ehf.
Plexigler ehf.
Rörvirki sf., Lúðvík Gunnarsson
Skólamatur ehf.
Slæging ehf.
Starfsmannafélag Suðurnesja
Tjarnagrill
TSA ehf.
Útfaraþjónusta Suðurnesja
Vísir, félag skipstjórnarmanna
á Suðurnesjum
GRINDAVÍK
Lagnaþjónusta Þorsteins ehf.
Stakkavík ehf.
Verkalýðsfélag Grindavíkur
Vísir hf.
SUÐURNESJABÆR
Hvalsneskirkja
Leikskólinn Gefnarborg
Vélsmiðja Sandgerðis ehf.
Þorsteinn ehf.
MOSFELLSBÆR
Álgluggar JG ehf.
Bílamálunin Örninn ehf.
Dalsgarður ehf., gróðrarstöð
Dynkur ehf.
Eygló Kjartansdóttir
Ísfugl ehf.
Ístex hf.
Kjósarhreppur
Litamálun ehf.
MIG Verk ehf.
Nonni litli ehf.
Rafís ehf.
Útilegumaðurinn ehf.
Vélsmiðjan Sveinn ehf.
vinilparket.is
AKRANES
Apótek Vesturlands ehf.
Bílasala Akraness ehf. - Bílás
Hvalfjarðarsveit
Skipaskagi ehf.
Vélaleigan Þróttur
Vogir og lagnir ehf.

BORGARNES
B. Björnsson ehf.
Bifreiðaverkstæðið Hvannnes ehf.
Dýralæknaþjónusta
Vesturlands ehf.
Golfklúbbur Borgarness
Kolbeinsstaðasókn
Samtök sveitarfélaga
á Vesturlandi
Solo hársnyrtistofa sf.
Sprautu- og bifreiðaverkstæði
Borgarness sf.
Velverk ehf.
Verkalýðsfélag Vesturlands
STYKKISHÓLMUR
Sæferðir ehf.
Útgerðarfélagið Engey ehf.
Þ.B. Borg trésmiðja ehf.
GRUNDARFJÖRÐUR
Þjónustustofan ehf.
ÓLAFSVÍK
Steinprent ehf.
HELLISSANDUR
KG Fiskverkun ehf.
Skarðsvík ehf.
Útnes ehf.
BÚÐARDALUR
Rafsel Búðardal ehf.
REYKHÓLAHREPPUR
Reykhólahreppur
Þörungaverksmiðjan hf.
ÍSAFJÖRÐUR
Félag opinberra starfsmanna
á Vestfjörðum
Ísblikk ehf.
Orkubú Vestfjarða ohf.
Samgöngufélagið
SMÁ vélaleigan
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf.
Verkalýðsfélag Vestfirðinga
Vestfjarðaleið ehf.
BOLUNGARVÍK
Bolungarvíkurkaupstaður
Endurskoðun Vestfjarða ehf.
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf.
SÚÐAVÍK
Súðavíkurhreppur
PATREKSFJÖRÐUR
Ungmennafélag Barðstrendinga
Verslunin - bakaríið Albína
TÁLKNAFJÖRÐUR
Bókhaldsstofan Tálknafirði
BÍLDUDALUR
Hafkalk ehf.
HÓLMAVÍK
Sparisjóður Strandamanna
Strandagaldur ses
DRANGSNES
Rúna ehf.
HVAMMSTANGI
Kvenfélagið Iðja
Sláturhús KVH ehf.
BLÖNDUÓS
Átak ehf.
Blönduósbær
Húnavatnshreppur
Léttitækni ehf.
Sörlatunga ehf.
Vilko ehf.
SKAGASTRÖND
Marska ehf.
Sveitarfélagið Skagaströnd
SAUÐÁRKRÓKUR
Dögun ehf.
Fjölbrautaskóli
Norðurlands vestra
K-Tak ehf.
Skagafjarðarveitur
VARMAHLÍÐ
Akrahreppur Skagafirði
AKUREYRI
Almenna lögþjónustan ehf.
Baldur Halldórsson ehf.

Baugsbót ehf., bifreiðaverkstæði
Bifreiðastöð Oddeyrar ehf.
Bifreiðaverkstæði
Bjarnhéðins ehf.
Blikkrás ehf.
Bútur ehf.
Fasteignasalan Byggð
Finnur ehf.
Geimstofan ehf., auglýsingastofa
Gróðrarstöðin Réttarhóll ehf.
Gróðrarstöðin Sólskógar ehf.
Grófargil ehf.
Herradeild JMJ
Hlíðarskóli
Hnýfill ehf.
Íslensk verðbréf hf.
KG Sendibílar ehf.
Kjarnafæði hf.
Ljósco ehf.
Molta ehf.
Múriðn ehf.
Norðlenska ehf.
Norðurorka hf.
Pedromyndir ehf.
Pípulagningaþjónusta
Bjarna F Jónassonar ehf.
Rafmenn ehf.
Raftákn ehf. - Verkfræðistofa
Rakara- og hárstofan Kaupangi
Rakarastofa Akureyrar ehf.
S.Guðmundsson ehf.,
múrverktaki
Samherji ehf.
Samvirkni ehf.
Sigurgeir Svavarsson ehf.,
byggingaverktaki
Sjúkrahúsið á Akureyri
Steypusögun Norðurlands ehf.
Tannlæknastofa Árna Páls
Trétak ehf.
Veitingastaðurinn Krua Siam
Verkval ehf.
GRENIVÍK
Grýtubakkahreppur
GRÍMSEY
Ragnhildur Hjaltadóttir
DALVÍK
EB ehf.
Ektafiskur ehf.
Híbýlamálun,
málningarþjónusta ehf.
Vélvirki ehf., verkstæði

NESKAUPSTAÐUR
Samvinnufélag útgerðarmanna
Tónspil ehf.
Verkmenntaskóli Austurlands
FÁSKRÚÐSFJÖRÐUR
Loðnuvinnslan hf.
DJÚPAVOGUR
Vogur ehf.
HÖFN Í HORNAFIRÐI
Höfn Inn Guesthouse
Málningarþjónusta Horna ehf.
Rósaberg ehf.
Þingvað ehf., byggingaverktakar
SELFOSS
BR flutningar ehf.
Búhnykkur sf.
Búnaðarsamband Suðurlands
Eðalbyggingar ehf.
Fasteignasalan Árborgir ehf.
Flóahreppur
Framsóknarfélag Árnessýslu
Fræðslunetið
- símenntun á Suðurlandi
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Kvenfélag Gaulverjabæjarhrepps
Kökugerð H P ehf.
Lögmenn Suðurlandi ehf.
Málarinn Selfossi ehf.
Málningarþjónustan ehf.
Pípulagnir Helga ehf.
Pylsuvagninn Selfossi
við brúarendann
Rafmagnsverkstæði
Jens og Róberts ehf.
Reykhóll ehf.
Sjúkraþjálfun Selfoss ehf.
Stálkrókur ehf.
Súperbygg ehf.
Svavar Sveinsson
Sveitarfélagið Árborg
Tannlæknaþjónustan.is
Toyota á Selfossi
Tré og straumar ehf.
Útfararþjónustan Fylgd ehf.
Vélsmiðja Suðurlands ehf.
HVERAGERÐI
Ficus ehf.
Hamrar ehf., plastiðnaður
ÞORLÁKSHÖFN
Járnkarlinn ehf.
Sveitarfélagið Ölfus

ÓLAFSFJÖRÐUR
Árni Helgason ehf., vélaverkstæði
ÖLFUS
Norlandia ehf.
Gljúfurbústaðir ehf.
Stokkar og steinar sf.
HÚSAVÍK
Steinsteypir ehf.
LAUGARVATN
Tjörneshreppur
Miðdalskirkja
Trésmiðjan Rein ehf.
Val ehf.
FLÚÐIR
Flúðasveppir ehf.
LAUGAR
Hrunamannahreppur
Gistiheimilið Stóru-Laugar,
MÝVATN
Vogar ferðaþjónusta
KÓPASKER
BR tannlæknar slf.
Eyjafjarðar- og
Þingeyjarprófastsdæmi
BAKKAFJÖRÐUR
K Valberg slf.
EGILSSTAÐIR
Austfjarðaflutningar ehf.
Gistihúsið Lake - Hotel Egilsstadir
Gunnarsstofnun
Héraðsprent ehf.
Klassík ehf.
Klausturkaffi ehf.
MSV, Stál og Vélar ehf.
Múlaþing
Myllan ehf.
Myndsmiðjan ehf.
Þ.S. verktakar ehf.
REYÐARFJÖRÐUR
Félag opinberra starfsmanna
á Austurlandi
Fjarðabyggð
Skólaskrifstofa Austurlands
ESKIFJÖRÐUR
Egersund Ísland ehf.
Lindin fasteignir
Tandrabretti ehf.

HELLA
Hestvit ehf.
Kvenfélagið Sigurvon
Landgræðsla ríkisins
Trésmiðjan Ingólfs ehf.
HVOLSVÖLLUR
Kvenfélagið Hallgerður
Rafverkstæði Ragnars ehf.
VESTMANNAEYJAR
Bergur-Huginn ehf.
Bíla- og vélaverkstæðið
Nethamar ehf.
Bókasafn Vestmannaeyja
Huginn ehf.
Íþróttabandalag Vestmannaeyja
Narfi ehf.
Ós ehf.
Rannsóknarþjónustan V.M.
Teiknistofa
Páls Zóphóníassonar ehf.
Tvisturinn ehf.
Vestmannaeyjabær

Gjafabréf Hjálparstarfs
kirkjunnar er gjöf sem
heldur áfram að gefa

Fæst á gjöfsemgefur.is

