HJÁLPARSTARF
KIRKJUNNAR
Margt smátt… fréttablað, 2. tbl. 2022

EKKERT BARN ÚTUNDAN!

Við sendum þér 2.600 króna valgreiðslu í heimabankann svo
þú getir hjálpað börnum efnaminni foreldra í byrjun skólaárs.
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„ÉG HJÁLPAÐI SJÁLFRI MÉR
MEÐ ÞVÍ AÐ HJÁLPA ÖÐRUM!“
Í sumar ákvað ég að fara ekki til útlanda í frí eins og
sólarþyrstir samlandar mínir heldur ákvað ég að ferðast um
Ísland eins og útlendur ferðamaður. Það komu vissulega
dagar þar sem ég hálfpartinn sá eftir þeirri ákvörðun eins
og til dæmis þegar ég varð veðurteppt vegna vindstyrks
á Suðurlandi! Svo rigndi hressilega nokkra daga og lítið
annað í boði en að heimsækja sundlaugar á þeim stöðum
sem ég fór um.
Í heita pottinum reyndi ég að hlera hjá heimafólki hvað væri
skemmtilegt á seyði á svæðinu. Í eitt slíkt skipti hitti ég í
pottinum konu á besta aldri. Hún gat sagt mér allt um
skemmtilega upplifun í nágrenninu þótt hún reyndist vera
aðkomumanneskja eins og ég. Við spjölluðum um heima og
geima og ég sagði henni við hvað ég starfaði. Þá sagði hún
mér nokkuð sem hefur lifað með mér síðan.
Hún sagði mér að hún væri í krefjandi þjónustustarfi þar
sem hún ræddi mikið við fólk sem er nýkomið til Íslands.
Hún sagði mér að til þess að gera líf sitt betra hefði hún
ákveðið að efla með sér jákvætt viðhorf og framkomu við
fólkið sem hún veitir þjónustu. „Fólkið sem ég hitti er oft

ráðvillt og reitt en í staðinn fyrir að mæta því með köldu
kerfisviðmóti leitast ég við að hlusta á það sem býr að baki
reiðinni. Og þegar ég geri það fer fólkinu strax að líða betur
og það slakar á,“ sagði hún.
Við héldum áfram að spjalla og hún sagði mér að barnabörnin
hennar byggju öll úti á landi en hún í Reykjavík. Hún saknar
barnanna en sagði svo að það sem hefði bjargað henni var
að hún ákvað að gerast nokkurs konar amma tveggja barna
frá Afganistan sem hér njóta hælis um leið og hún aðstoðar
foreldra barnanna við að fóta sig í kerfinu. Hún sagði mér að
hún hefði í raun hjálpað sjálfri sér mest með því að ákveða
að gerast bakhjarl fjölskyldunnar.
Konan staðfesti í raun fyrir mér það sem rannsóknir hafa
sýnt fram á en það eru mjög jákvæð tengsl milli hjálpsemi
og góðrar líkamlegrar og andlegrar heilsu, ekki síst þegar
við erum komin á efri ár.
Við hjá Hjálparstarfi kirkjunnar þökkum kærlega öllum
þeim sem leggja starfi okkar lið!
Kristín Ólafsdóttir, fræðslufulltrúi Hjálparstarfs kirkjunnar

Aðalfundur Hjálparstarfs kirkjunnar
verður 24. september næstkomandi
Hjálparstarf kirkjunnar er sjálfseignarstofnun sem sinnir
mannúðar- og hjálparstarfi í nafni íslensku þjóðkirkjunnar.
Yfirstjórn hennar er í höndum fulltrúaráðs en í það skipar
biskup fimm fulltrúa og prófastsdæmi í landinu einn
fulltrúa hvert. Auk þess er hverri kirkjusókn heimilt að
tilnefna fulltrúa í ráðið.

Framkvæmdastjóri:
Bjarni Gíslason
Margt smátt …,
fréttablað, 2. tölublað 2022, 34. árgangur
Ritstjóri:
Kristín Ólafsdóttir

Fulltrúaráð kýs framkvæmdastjórn og setur henni og
endurskoðendum starfsreglur á aðalfundi stofnunarinnar.
Framkvæmdastjórn vinnur störf sín í sjálfboðinni þjónustu
og eru störf hennar ólaunuð.
Við minnum fulltrúa á aðalfund þann 24. september
næstkomandi en þá mun framkvæmdastjóri m.a. kynna
starfsskýrslu nýliðins starfsárs og starfs- og fjárhagsáætlun
starfsársins 1. júlí 2022–30. júní 2023.
Kosið verður í framkvæmdastjórn og Sophie Gebreyes
framkvæmdastjóri Hjálparstarfs Lútherska heimssambandsins í Eþíópíu segir frá aðstæðum og starfinu þar.

Forsíðumynd:
Þorkell Þorkelsson fyrir Hjálparstarf kirkjunnar.
Myndin er sviðsett og tekin með leyfi foreldra
sex ára stúlku á leið í skólann.
Framkvæmdastjórn Hjálparstarfs kirkjunnar starfsárið 2021–2022:
Gunnar Sigurðsson, formaður (3. frá hægri), Salóme Huld Garðarsdóttir
(2. frá vinstri) og Hörður Jóhannesson (2. frá hægri). Varamenn í stjórn
eru Vigdís Valgerður Pálsdóttir (1. til vinstri) og Benedikt Vilhjálmsson
(1. til hægri). Framkvæmdastjóri er Bjarni Gíslason (3. frá vinstri).

Aðrar myndir:
Hjálparstarf kirkjunnar og samstarfsaðilar
Umbrot:
Pipar\TBWA

ÞÖKKUM STUÐNINGINN

Margt smátt ... – 3

SKÓLATÖSKUR OG VETRARFATNAÐUR Í UPPHAFI SKÓLAÁRS

Fólk sem leitar til Hjálparstarfs kirkjunnar kvíðir haustinu. Ársverðbólga mælist nú um 10% og húsaleiga,
bensín og matarkarfan hækka verulega í verði. Fjölskyldurnar sem verða harðast úti eru þær sem nú þegar eiga
erfitt með að ná endum saman.
Hjálparstarfinu er sérstaklega umhugað um velferð barna en börn sem
búa við fátækt eru útsett fyrir félagslegri einangrun sem getur valdið
þeim sársauka og haft langvarandi félagslegar og heilsufarslegar
afleiðingar.
Á hverju hausti aðstoðum við barnafjölskyldur sem búa við kröpp kjör
sérstaklega til þess að koma í veg fyrir þessa félagslegu einangrun
barnanna. Foreldrar njóta aðstoðar svo börnin geti stundað íþróttir og
tómstundastarf með jafnöldrum sínum óháð efnahag fjölskyldunnar.
Nemendur í framhaldsskólum fá einnig styrki fyrir skólagjöldum og
efniskostnaði.
Í upphafi skólaárs nú í ágúst fá foreldar og forráðafólk barna hjá okkur
skólatöskur, nestisbox og ritföng til að nota heima. Þau börn sem þurfa
fá einnig vetrar- og íþróttafatnað en töskurnar og fatnaðinn höfum við
að nokkru leyti fengið frá fólki sem hingað hefur komið með vel með
farnar og hreinar flíkur og töskur til að gefa áfram.
Undanfarna daga hafa foreldrar fleiri en 300 barna notið aðstoðar
Hjálparstarfsins og er það umtalsverð fjölgun frá því í fyrrahaust þegar
foreldrar 200 barna leituðu til okkar um aðstoð.

Við leitum nú til þín um stuðning við starfið en hann gerir
okkur kleift að starfa í þágu barnafjölskyldna á Íslandi.
Fyrir þann stuðning erum við innilega þakklát!
Ekkert barn á að verða
útundan sökum efnaleysis!
Þú getur hjálpað með því að …
styrkja starfið á https://www.styrkja.is/help

greiða valgreiðslu í heimabanka, 2.600 kr.

leggja framlag inn á styrktarreikning 0334-26-50886, kt. 450670 0499
gefa framlag með Aur í 123-5284400

með þinni hjálp!

4 – Margt smátt ...

Stuðningur Hjálparstarfs kirkjunnar við fjölskyldur sem ekki gátu
farið í sumarfrí á eigin vegum sökum fátæktar sumarið 2022:
√ Aðgengi að sumarbústað í Skorradal
√ Eldsneyti á bílinn eða fargjald í strætó

√ Afþreying fyrir börnin og unglingana
svo sem reiðtúr, kajakróður, sundferðir eða hellaskoðun

√ Inneignarkort fyrir matvöru

„TÆKIFÆRI SEM KOM Á HÁRRÉTTUM TÍMA!“
„Við erum þrjár mæðgurnar, eldri dóttir
mín er komin yfir tvítugt en sú yngri er á
framhaldsskólaaldri. Eldri dóttir mín
hefur verið mjög veik og við höfum allar
verið undir miklu álagi þess vegna. Þegar
við fengum tilboðið frá Hjálparstarfinu
fyrr í sumar um að fara í sumarbústað og
vera þar í þrjár nætur þá var það tækifæri
sem kom á hárréttum tíma. Það var
frábært að komast út fyrir bæinn í kósí
sumarbústað þar sem við höfðum allt
sem við þurftum, ég gat keypt bensín og
við gátum keypt í matinn eins og við
vildum í Bónus og við birgðum okkur líka
upp með nammi og snakki,“ segir kona
sem nýverið tók þátt í verkefni Hjálpar
starfs kirkjunnar í þágu fjölskyldna sem
ekki geta farið í sumarfrí á eigin vegum
sökum fátæktar.
Nú þegar hafa 22 fjölskyldur, 22 full
orðnir og 50 börn, farið í sumarbústað í

Skorradal á vegum Hjálparstarfsins þetta
sumarið og fengið eldsneyti á bílinn til að
komast í bústaðinn eða fargjald í strætó.
Auk þess hafa fjölskyldurnar fengið
inneignarkort fyrir matvöru og Hjálpar
starfið hefur greitt fyrir afþreyingu eins
og reiðtúr, hellaskoðun eða sundferð.
„Við völdum að fara í náttúrulaugarnar í
Kraumu og þar náðum við allar að slaka á
og bara vera í núinu. Stelpan mín sem er
svo veik náði sérstaklega vel að slaka á.
Eftir ferðina í Kraumu varð svo vendipunktur hjá okkur, við náðum að kúpla
okkur út úr öllu stressi. Stelpan mín sem
glímir við andleg veikindi fór að hressast
og hún er búin að vera á uppleið síðan,“
segir konan sem vill nota tækifærið til að
þakka fyrir sig, án stuðnings Hjálpar
starfsins hefði hún ekki getað farið með
dætrum sínum í sumarfrí án þess að vera
upp á aðra komin.
Fjölskyldurnar gista þrjár nætur í fallegum sumarbústað í Skorradal.

AÐ RÆKTA GARÐINN SINN
Í sumar tóku sex fjölskyldur þátt í hópastarfi á vegum
Hjálparstarfs kirkjunnar sem ber heitið Ræktaðu
garðinn þinn. Þátttakendurnir fengu pláss í Seljagarði í
Breiðholti til að rækta sitt eigið grænmeti en gildi
verkefnisins felst ekki síst í útiveru, hreyfingu og
gæðasamverustundum fjölskyldnanna sem í því tóku
þátt. Þóra Hinriksdóttir garðyrkjufræðinemi leiðbeindi
þátttakendum en í Seljagarði er frábær aðstaða og gott
samfélag. Þar er hægt að rækta salat, kryddjurtir,
kartöflur, gulrætur, rabarbara og fleira.
Sakina er ein þeirra sem ræktaði sitt eigið grænmeti í
Seljagarði í sumar. Undir lok námskeiðs þegar þátt
takendur komu saman og matreiddu úr hluta upp
skerunnar eldaði Sakina rabarbara- og linsubaunasúpu
sem hún sagði vinsæla í Afganistan. Sakina kom sjálf til
Íslands frá Afganistan fyrir nokkrum árum og talar nú
mjög góða íslensku. Það þakkar hún helst nágrönnum
sínum sem hafa alltaf talað við hana á íslensku.
Sakina tók þátt í garðaverkefni Hjálparstarfs kirkjunnar í sumar en
hluti af verkefninu er að nota uppskeru sumarsins til matargerðar.
Sakina og fleiri konur frá Afganistan ákváðu að búa til næringar
ríka rabarbara- og linsubaunasúpu sem þær eru vanar að heiman.

Uppskrift að rabarbara- og
linsubaunasúpu frá Afganistan:
1 bolli rauðar linsubaunir
200 grömm smjör
3 laukar
6 gulrætur
2 miðlungsstórir rabarbarar
1 lítri vatn (smakka til
og bæta við eftir smekk)
6 tómatar
kóríander
salt og pipar eftir smekk

Látið linsubaunirnar liggja í bleyti í 15 mínútur,
saxið grænmeti og rabarbara, svissið lauk og
gulrætur upp úr smjörinu, bætið rabarbara saman
við og því næst baununum, tómötunum og kóríander.
Saltið og piprið eftir smekk og bætið vatninu út í.
Sjóðið í 25 mínútur.
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Í júní síðastliðnum komu Mansoor Malik
og Cathrine frá Ahmadiyya Muslim
Community í Skjólið og elduðu fyrir
konurnar dýrindis máltíð.
Einkunnarorð Ahmadiyya Muslim
Community er „Kærleikur fyrir alla,
hatur fyrir engan“ sem þau sýndu svo
sannarlega í verki.

Tíkin Kleina var valin
starfsmaður mánaðarins í júní sl.
Kleina veitti konunum í Skjólinu
ómælda gleði en hún tók að sér
verkefni í móttöku kvennanna og
hljóp til í hvert skipti sem
dyrabjallan hringdi. Einnig tók
hún að sér að auka leikgleði og
hreinsa blómapottana.

HEIMILISLAUSA KONAN
– hugleiðing

Skjólið, opið hús Hjálparstarfs kirkjunnar fyrir
konur, hefur verið griðastaður 85 kvenna á aldrinum
18–71 árs í lengri eða skemmri tíma frá því það
opnaði formlega 25. febrúar 2021.
Heimspekilegar samræður skapast oft í Skjólinu um
tilgang lífsins, lestur bóka sem geta farið með okkur
um allan heiminn og í aðstæður sem við þekkjum
ekki, rétt okkar til lífs og þekkingar. „Í sífelldri leit
að sjálfum sér getur maður týnt sér“ eins og ein
konan sagði í einum af þessum samræðum. Þessar
samræður eru jafn mikilvægar og sú alúð sem
starfskonur Skjólsins sýna þeim. Konurnar fá
grunnþörfum sínum mætt í formi næringar, hvíldar,
hreinlætis og skjóls.
Heimilislausa konan býr oft við miklar og flóknar
þjónustuþarfir og hefur hún því getað nýtt Skjólið til
að fá viðeigandi aðstoð. Hitta félagsráðgjafa frá því
sveitarfélagi sem hún sækir þjónustu til, Vettvangsog ráðgjafateymi Reykjavíkurborgar (VoR teymi),
lögreglu, lækni, hjúkrunarfræðing, Frú Ragnheiði,
Ylju – neyslurými og Barka (pólsk samtök sem veita
stuðning og ráðgjöf við heimilislaust fólk af erlendum
uppruna), allt eftir því hvers hún óskar. Þjónustu
þarfir heimilislausu konunnar snúa oftar en ekki að
vímuefnavanda og/eða geðrænum vanda en „neyslan
er ekki vandamálið, það er ástæðan fyrir henni sem

er vandamálið,“ eins og ein konan orðaði það.
Ástæðan fyrir notkun vímuefna er í flestum tilfellum
þörfin fyrir að deyfa áföllin sem hún hefur lent í.
Á þeim stutta tíma sem liðinn er frá opnun Skjólsins
hefur þörfin fyrir það komið berlega í ljós. Konurnar
eru þakklátar fyrir að fá að vera þær sjálfar með
öllum sínum kostum og göllum en starfskonur
Skjólsins leggja metnað sinn í að mæta þeim þar sem
þær eru staddar hverju sinni. Heimilislausa konan á
fjölskyldu og vini, áhugaverða sögu, fortíð fulla af
góðum og slæmum minningum, nútíð sem hún reynir
af fremsta megni að komast í gegnum og óráðna
framtíð eins og við öll.
Heimilislausa konan er ég og þú en hefur hrasað
einhvers staðar á leiðinni. Fordómar gagnvart konum
sem glíma við heimilisleysi spretta oft vegna fáfræði
um aðstæður og bakgrunn þeirra sem standa í
þessum sporum. Heimilislausa konan er þó bara
manneskja eins og ég og þú, hún hefur bara oft þurft
að upplifa erfiða hluti og stór áföll sem hafa gert það
að verkum að hlutirnir hafa ekki þróast eins og best
verður á kosið. Heimilislausa konan er úrræðagóð en
hún þarf oft að finna leiðir til að komast af, hún
finnur til og býr yfir samkennd. Heimilislausa konan
vill vera samþykkt sem hluti af samfélaginu.

Rósa Björg Brynjarsdóttir, umsjónarkona Skjólsins

„Enginn veit sína ævi fyrr en öll er“, enginn ætlar sér að vera heimilislaus.
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Viðfangsefni tveggja ára verkefnis
Hjálparstarfs kirkjunnar ætlað
konum sem búa við örorku og eru
með börn á framfæri:

Sjálfstyrking

Verkefnið Stattu með sjálfri þér – Virkni til farsældar fer af stað í fjórða skiptið nú í september. Á myndinni er hluti eins
útskriftarhópsins í verkefninu í kynnisferð í Friðheimum í Reykholti þar sem þær borðuðu svo saman góðan kvöldverð.

• Foreldrahlutverkið
• Tilfinningavinna
• Heilsan okkar
• Fjármál
• Streita
• Meðvirkni
• Núvitund
• Sjálfsumhyggja
• Þrautseigja
• Markmiðasetning
• Og ýmislegt fleira

AUKIÐ SJÁLFSTRAUST OG TRÚ Á EIGIN GETU
Allt árið um kring veitir Hjálparstarf kirkjunnar
fjölskyldum sem búa við fátækt á Íslandi efnislega
aðstoð. Fólkinu sem til okkar leitar býðst hins vegar
einnig að taka þátt í verkefnum sem miða að því að
valdefla þátttakendur og auka virkni þeirra.

Í maí síðastliðnum luku 14 konur þátttöku sinni í
verkefninu. Þær höfðu þá um tveggja ára skeið hist á
vikulegum fræðslufundum auk þess sem félagsráðgjafi
Hjálparstarfsins veitti þeim ráðgjöf í einkaviðtölum og
vann með þeim að úrlausn erfiðra mála.

Eitt slíkt verkefni nefnist Stattu með sjálfri þér – Virkni
til farsældar. Um er að ræða tveggja ára verkefni fyrir
konur sem búa við örorku og eru með börn á framfæri.
Margar kvennanna eiga að baki áfallasögu og er
markmiðið að veita þeim heildstæðan stuðning á þeirra
forsendum, efla styrkleika þeirra og að þær upplifi að
þær standi ekki einar.

Undir lok verkefnisins bað Hjálparstarfið konurnar um
að meta áhrif þess á líðan þeirra og voru niðurstöðurnar
mjög jákvæðar. Allar konurnar sögðust finna fyrir
jákvæðum breytingum á líðan og getu til að takast á við
dagleg verkefni. Þá fann mikill meirihluti fyrir jákvæðum
breytingum á sjálfstrausti og trú á eigin getu til að takast
á við foreldrahlutverkið. Aukin trú á eigin getu og virði
leiðir til aukinnar virkni og eru nokkrar kvennanna
þegar byrjaðar í námi eða hlutastarfi.

Nú í september tekur nýr hópur kvenna þátt í þessu
tveggja ára verkefni þar sem unnið verður á
einstaklingsmiðaðan hátt í gegnum viðtöl, námskeið og
hópavinnu og út frá markmiðum hverrar og einnar,
áhugasviðum og styrkleikum. Félagsráðg jafar Hjálpar
starfsins verða þátttakendum innan handar, hjálpa þeim
að setja sér markmið, koma auga á lausnir og veita
stuðning við úrlausn mála.
Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið, VIRK starfsendur
hæfingarsjóður og Hjálparliðar, styrktar
samfélag
Hjálparstarfsins, eru bakhjarlar verkefnisins og
Hjálparstarfið þeim mjög þakklátt fyrir stuðninginn.

Dagný Jóhannsdóttir tók þátt í Stattu með sjálfri þér – virkni til farsældar frá september 2020 – maí 2022.
Hún segir okkur frá áhrifum sem það hefur haft á hana:

„ÞAÐ BREYTTIST ALLT!“
„Ég frétti af verkefninu í gegnum vinkonu
mína, sem hafði leitað aðstoðar hjá
Hjálparstarfi kirkjunnar en það hafði ég
ekki gert. Við byrjuðum á því að mæta á
kynningarfund og þá leist mér mátulega
á þetta tveggja ára verkefni en ég áttaði
mig svo fljótt á því að þetta hentaði mér
mjög vel.
Áður hékk ég bara heima hjá mér
bókstaflega alla daga. Ég fór bara út til að
sinna börnunum mínum og fór svo heim
aftur. Ég var í rauninni á verri stað en ég
áttaði mig á. Ég sinnti sjálfri mér ekki
neitt, ég var þunglynd og dimmt yfir mér.
Ég fór til dæmis ekki til læknis þrátt fyrir
að vera alltaf illt í bakinu.
En fljótlega eftir að ég fór að taka þátt í
verkefninu og sækja nokkur námskeið,
eins og í núvitund og fyrirlestra um
ofbeldi, áföll og afleiðingar þeirra áttaði

ég mig á því að ég hafði búið við ofbeldi
ansi lengi og ég fékk kjark til að losa mig
út úr ofbeldissambandi.
Um veturinn fór mér svo smám saman að
líða betur. Námskeiðin komu einhvern
veginn öll á réttum tíma. Undir lok fyrra
árs í verkefninu fórum við svo í vorferð,
saman út að borða og í Sky Lagoon og
eftir það þá bara breyttist allt svakalega
mikið hjá mér. Ég fór að stunda
dansfitness og aðra líkamsrækt og ég fór
að hugsa meira um útlitið. Það má
eiginlega segja að ég hafi bara byrjað að
sjá lífið í nýju ljósi og ég er núna betur í
stakk búin til að vera til staðar fyrir
börnin mín. Verkefnið kom mér eiginlega
af stað – og það hefur bara haldið.“
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Flóttafólk frá Úkraínu nýtur aðstoðar systurstofnana Hjálparstarfs kirkjunnar í Alþjóðlegu hjálparstarfi kirkna, ACT Alliance, í Úkraínu og í nágrannaríkjunum, meðal annars í Ungverjalandi, en þar
var þessi mynd tekin í júlí síðastliðnum. Mynd: Daniel Fekede / ACT Alliance

FJÖRUTÍU OG SEX MILLJÓNIR KRÓNA
TIL MANNÚÐARAÐSTOÐAR VEGNA STRÍÐS
ÁTAKA Í ÚKRAÍNU
Hjálparstarf kirkjunnar á Íslandi hóf neyðarsöfnun í
kjölfar innrásar Rússlandshers í Úkraínu þann 24.
febrúar síðastliðinn. Söfnuninni er nú formlega lokið
en alls nema styrkir og söfnunarfé rúmlega 46
milljónum króna.

frá fyrirtækjum, einstaklingum og sóknum
þjóðkirkjunnar ásamt 20 milljón króna styrk frá
utanríkisráðu
neytinu til verkefna systurstofnana í
Alþjóðlegu hjálparstarfi kirkna, ACT Alliance á
svæðinu.

Í byrjun apríl sendi Hjálparstarfið samtals 35 milljóna
króna framlag frá Íslandi, 15 milljón króna framlag

Á næstu dögum mun Hjálparstarfið senda 11 milljónir
króna til viðbótar til verkefna Hjálparstarfs Lútherska

heimssambandsins. Aðstoðin felst fyrst og fremst í
því að fólkið fær húsaskjól, mat, vatn og hrein
lætisaðstöðu en einnig er rík áhersla lögð á sálrænan
stuðning og á að tryggja aðgengi fyrir fatlaða að þeirri
þjónustu sem veitt er. Þá hefur leikaðstaða verið
útbúin fyrir börnin, bráðabirgðalæknisþjónustu
komið upp og tryggt að fólkið fái lífsnauðsynleg lyf.

Vilt þú vera
Hjálparliði?
Þú getur skráð þig hér
www.hjalparstarfkirkjunnar.is,
hringt til okkar í síma 528 4400 eða
sent tölvupóst á netfangið help@help.is.
Systurstofnanir Hjálparstarfs kirkjunnar í ACT Alliance hafa starfað í Úkraínu og í
nágrannalöndum um langt skeið. Um leið og innrásin var gerð hófu þær að veita fólkinu viðeigandi
aðstoð, bæði í landinu sjálfu og flóttafólki í nágrannalöndunum. Strax þann 26. febrúar, tveimur
dögum eftir að Rússlandsher réðst inn í landið, sendi Hjálparstarf kirkjunnar í Ungverjalandi 28
tonn af matvöru til fólks á flótta í Úkraínu. Mynd: Advent Zaro / ACT Alliance

Hjartanlega velkomin/n í hópinn!
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Fræðslufulltrúi og framkvæmdastjóri Hjálparstarfs kirkjunnar fóru í eftirlitsferð á verkefnasvæði í Austur-Eþíópíu í maí síðastliðnum. Þá lágu dýrahræ eins og hráviði út um allt enda hafði þá ekki rignt
þar í marga mánuði. Ástandið á svæðinu hefur síst skánað síðan í maí.

HUNGUR Í AUSTUR-AFRÍKU
Samkvæmt upplýsingum frá Sameinuðu þjóðunum
blasir nú hungursneyð við 18,4 milljónum íbúa í AusturAfríkulöndunum Keníu, Eþíópíu og Sómalíu vegna
verstu þurrka sem þar hafa orðið í 40 ár. Ríflega sjö
milljónir þessara íbúa eru börn. Regntímabil síðustu
fjögurra ára hafa verið langt undir meðallagi eða brugðist

algerlega. Aðgengi að vatni sem var slæmt fyrir hefur
enn versnað og nú er svo komið að 11,6 milljónir íbúa
hafa ekki aðgengi að nægu drykkjarvatni. Fólkið sem
verður einna verst úti í þurrkunum er flóttafólk og fólk á
vergangi. Búfé sjálfsþurftarbænda stráfellur í þurrkunum
og uppskera er lítil sem engin. Stríðið í Úkraínu hefur

valdið mikilli verðhækkun á matarverði og það gerir
slæmt ástand enn verra. Átök í Tigrayfylki í NorðurEþíópíu þar sem Frelsisher Tigraymanna berst fyrir
sjálfstæðu ríki bætir svo gráu ofan á svart í Eþíópíu.

Í EÞÍÓPÍU ERU 7,2 MILLJÓNIR ÍBÚA Í SÁRRI ÞÖRF
Alþjóðlegt hjálparstarf kirkna, ACT Alliance, stendur
fyrir mannúðaraðstoð í löndunum þremur og með góðum
stuðningi utanríkisráðuneytisins og almennings sendir
Hjálparstarf kirkjunnar á Íslandi fjárframlag til
mannúðarverkefni í Eþíópíu en framkvæmdaraðili þar
er Hjálparstarf Lútherska heimssambandsins. Lútherska
heimssambandið hefur starfað í Eþíópíu samfleytt síðan
árið 1971 og hefur því miður oft áður þurft að glíma við
neyðarástand í landinu. Samstarf þess við stjórnvöld,
hjálparstofnanir Sameinuðu þjóðanna og önnur samtök
sem sinna mannúðarstarfi hefur alla tíð verið náið og
markvisst.

Í júlí síðastliðnum sendi Hjálparstarf kirkjunnar 21,7
milljónir króna til mannúðarverkefnis Lútherska
heimssambandsins í Eþíópíu og fékk til þess styrk frá
utanríkisráðuneytinu. Markmið verkefnisins er að
tryggja aðgengi ríflega fimmtíu þúsund fjölskyldna að
hreinu vatni. Um tólf þúsund fjölskyldur fá hráefni til
matargerðar og stuðning til að efla lífsviðurværi sitt. Að
auki fá fleiri en sex þúsund fjölskyldur stuðning svo þær
geti aukið þolgæði sitt og þá er unnið að því að styrkja
stöðu kvenna og stúlkna í þrjú þúsund og sex hundruð
fjölskyldum. Samtals nær verkefnið til rúmlega fjögur

Hjálparstarfið í Amharafylki er vel skipulagt og unnið í samstarfi við stjórnvöld á svæðinu.
Fólkið sem kemur á dreifingarstöðina hefur þegar verið skráð sem og það magn hjálpargagna sem það fær úthlutað.

hundruð þúsund einstaklinga en árangur ræðst fyrst og
fremst af því fjármagni sem tekst að afla til þess en þörf
er fyrir rúmar 200 milljónir króna.
Fyrr á árinu sendi Hjálparstarf kirkjunnar 21 milljón
króna, að meðtöldum 20 milljón króna styrk frá
utanríkisráðuneytinu, til mannúðarverkefna Hjálpar
starfs Lútherska heimssambandsins vegna átakanna í
Tigrayfylki Eþíópíu en ástandið þar er áfram grafalvar
legt og milljónir manna í brýnni þörf fyrir aðstoð.
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„Þegar ástandið er jafnslæmt og raun
ber vitni í Eþíópíu um þessar mundir
má segja að skil milli mannúðar- og
þróunarsamvinnuverkefna séu óljós
og að þau renni saman í eitt.
Hjálparstarf kirkjunnar er með
þróunarsamvinnuverkefni í
Kebribeyahhéraði í Sómalíufylki í
Austur-Eþíópíu en þar er eitt af
meginmarkmiðum að auka aðgengi
að vatni og vernda náttúruauðlindir.
Markmiðið er alltaf að bjarga
mannslífum, tryggja fæðu og aðgengi
að vatni, styrkja lífsviðurværi og
sjálfbærni til framtíðar,“ segir
Bjarni Gíslason, framkvæmdastjóri
Hjálparstarfs kirkjunnar.

Bjarni Gíslason, framkvæmdastjóri Hjálparstarfs kirkjunnar, var í eftirlitsferð um verkefnasvæði
Hjálparstarfs kirkjunnar í Austur-Eþíópíu í maí síðastliðnum. Hér er hann við borholu en vatn úr henni
gagnast um 25 þúsund íbúum í Sómalífylki sem áður þurftu að sækja vatn um 20 km langan veg.

„Það er ótrúlegt hvað við fáum mikinn
stuðning frá Íslandi, bæði til að sinna
mannúðarstarfi og til að halda áfram
með þróunarsamvinnuverkefni,

kærar þakkir,“ sagði Sophie Gebreyes,
framkvæmdastjóri Hjálparstarfs
Lútherska heimssambandsins í Eþíópíu
í maí síðastliðnum.

Sophie Gebreyes, framkvæmdastjóri Hjálparstarfs Lútherska heimssambandsins í Eþíópíu, með
starfsmanni samtakanna við dreifingu matvæla í Amharafylki í Norður-Eþíópíu í maí síðastliðnum
þar sem þrettán hundruð fjölskyldur hafa notið aðstoðar Hjálparstarfs kirkjunnar.

Sjálfsþurftarbændur í Amharafylki hafa orðið hart úti vegna átaka stjórnarhers Eþíópíu og
Frelsishers Tigraymanna. Þurrkar á svæðinu hafa svo gert slæmt ástand enn verra. Hjá
Hjálparstarfi Lútherska heimssambandsins fá bændurnir næringarríkar baunir, hveiti og matarolíu
svo þeir geti þraukað þar til uppskera fæst.

10 – Margt smátt ...

ÞRÓUNARSAMVINNUVERKEFNI
HJÁLPARSTARFS KIRKJUNNAR Í ÚGANDA
Í þróunarsamvinnu starfar Hjálparstarf kirkjunnar með
staðbundnum hjálparsamtökum og Hjálparstarfi
Lútherska heimssambandsins í þágu fólks í einna
fátækustu samfélögum heims. Meginmarkmið eru að
fólk sem býr við sára fátækt geti séð sér farborða á

sjálfbæran hátt en sérstök áhersla er lögð á að tryggja
velferð barna. Verndun umhverfisins og valdefling, og
þá kvenna sérstaklega, eru áhersluþættir í verkefnunum
sem unnin eru í samvinnu við fólkið sjálft á hverjum
stað.

Samstarfsaðilar Hjálparstarfsins í þróunarsamvinnu
þekkja vandann af eigin raun, menninguna og tungumál
á hverjum stað. Þeir eru á staðnum eftir að verkefnum
lýkur og geta metið árangur þeirra.

AÐSTOÐ VIÐ BARNAFJÖLSKYLDUR SEM BÚA
VIÐ SÁRA FÁTÆKT VEGNA HIV/ALNÆMIS
Frá árinu 2001 hefur Hjálparstarf
kirkjunnar aðstoðað HIV-smitaða,
alnæmissjúka, aðstandendur þeirra og
eftirlifendur upp til sveita í Úganda. Frá
árinu 2016 hefur aðstoðin verið veitt í
sveitarfélögunum Rakai og Lyantonde í
samstarfi við grasrótarsamtökin Rakai
Community Based AIDS Organization,
RACOBAO, sem sprottin eru upp úr
hjálparstarfi Lútherska heimssambandsins á svæðinu.

fræðslu um samband hreinlætis og
smithættu og hvernig bæta má hreinlætisaðstöðu. Aðgengi fólksins að hreinu
vatni er aukið með því að koma upp 4000
lítra vatnssöfnunartönkum við hlið
íbúðarhúsanna. Þegar börnin þurfa ekki
að fara eftir vatni um langan veg hafa
þau tíma til að sækja skólann. Hættan á
kynferðislegri misnotkun minnkar
einnig þegar stúlkur þurfa ekki að fara
fjarri heimilinu eftir vatni í morgunsárið.

Skjólstæðingar verkefnisins eru fyrst og
fremst börn sem misst hafa foreldra sína
af völdum alnæmis og búa ein en líka
HIV-smitaðir einstæðir foreldrar og
ömmur sem hafa börn á framfæri og búa
við sára fátækt.

Fólkið fær geitur, verkfæri, fræ og útsæði
til grænmetisræktunar, allt í þeim
tilgangi að auka fæðuval og möguleika
fjölskyldnanna til að afla sér tekna. Með
fjölbreyttari fæðu verður heilsa fjölskyldnanna betri og með tekjum aukast
líkur á að börnin geti sótt skóla og fengið
menntun. Með aukinni menntun
minnka líkur á að stúlkur verði gefnar
barnungar í hjónaband og eignist börn á
unglingsaldri. Með stuðningi er vítahringur fátæktar rofinn.

Áhersla er lögð á að bæta lífsskilyrði
fólksins sem býr við nístandi skort með
því að reisa múrsteinshús sem eru útbúin
grunnhúsbúnaði og eldaskála með
hlóðum sem spara eldsneyti. Reistir eru
kamrar við hlið húsanna, fólkið fær

Í sveitinni njóta börn sem hafa misst foreldra úr alnæmi stuðnings svo þau fái lifað
mannsæmandi lífi. Fjölskylda sem á geitastofn nýtur virðingar í samfélaginu. Suma kiðlinga
má selja á markaði, aðra má nota til að stækka bústofninn enn frekar og svo er hægt að borða
kjötið og nýta skinnið.

UNGLINGAR Í FÁTÆKRAHVERFUM KAMPALA
FÁ TÆKIFÆRI TIL BETRA LÍFS
Í Úganda búa um 47 milljónir íbúa. Nær helmingur
þeirra er yngri en 15 ára. Þrátt fyrir að langflestir búi
í sveitum landsins og lifi af landbúnaði flykkist fólk í
síauknum mæli til höfuðborgarinnar í leit að betra
lífi. Þar bíður flestra hins vegar eymdarlíf í
fátækrahverfum en 40% íbúa Kampala búa við sára
fátækt.
Atvinnutækifæri í Kampala eru fá og mörg ungmenni
skortir menntun og þjálfun til að eiga möguleika á að
sækja um störf eða reyna fyrir sér með eigin rekstur.
Börn og unglingar í fátækrahverfunum eru því útsett
fyrir misnotkun sökum fátæktar og eymdin leiðir til
þess að þau verða auðveldlega fíkniefnum að bráð.
Neyðin rekur unglingana til að taka þátt í glæpa
gengjum eða selja líkama sinn til að geta séð sér
farborða.
Valdeflingarverkefni Hjálparstarfs kirkjunnar sem
hófst í janúar 2017 er í þágu barna og ungmenna á
aldrinum 13–24 ára í fátækrahverfunum Rubage,
Nakawa og Makindye í höfuðborginni Kampala.
Markmið með verkefninu er að unga fólkið öðlist
verkkunnáttu sem eykur atvinnumöguleika þess.
Einnig að unglingarnir taki þátt í uppbyggilegum
tómstundum og námskeiðum sem styrkja sjálfs
myndina og að þau séu upplýst um kynheilbrigði og
rétt sinn til heilbrigðisþjónustu. Með fræðslu og
valdeflingu má koma í veg fyrir að barnungar stúlkur
verði þungaðar, hefta útbreiðslu HIV/alnæmis og
kynsjúkdóma ásamt því að vinna gegn kynbundnu

ofbeldi. Í verkefninu er sérstök áhersla lögð á að ná til
stúlkna, ungra kvenna og einstaklinga með fötlun.
Verkefnið er unnið í samstarfi við Hjálparstarf
Lútherska heimssambandsins í Úganda og samtökin
UYDEL (Ugandan Youth Development Link) sem
hafa áratuga reynslu af því að vinna með ungu fólki í
fátækrahverfum Kampala. UYDEL er einnig leiðandi
í málsvarastarfi fyrir börn og unglinga á landsvísu og
ýta á aðgerðir gegn mansali og barnaþrælkun í
álfunni og á heimsvísu.
Í smiðjum UYDEL geta ungmennin valið sér ýmis
svið og öðlast nægilega færni til að verða gjaldgeng á
vinnumarkaði svo sem við hárgreiðslu, matreiðslu,
rafvirkjun, saumaskap og sápugerð. Einnig eru á
dagskrá dans, leik- og sönglist og íþróttir. Í smiðjunum
er jafningjafræðsla veitt um kynheilbrigði og um rétt
ungs fólks til heilbrigðisþjónustu. Samhliða
fræðslunni fá unglingarnir smokka. Mikið er lagt upp
úr því að styrkja sjálfsmynd unglinganna sem koma
úr ömurlegum aðstæðum í fátækrahverfunum.
UYDEL aðstoðar unglingana sem koma í smiðjurnar
við að komast á starfsnemasamning hjá fyrirtækjum
í Kampala og í framhaldinu að fá þar vinnu. Einn
þáttur í náminu hjá UYDEL er verslunarfræði en
mörg þeirra sem ekki fá starf hjá fyrirtæki eftir
námið opna eigin búðarbás og selja til dæmis flíkur
sem þau hafa saumað eða viðgerðarþjónustu.
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ÞÖKKUM STUÐNINGINN!
REYKJAVÍK
Aldeilis auglýsingastofa ehf.
A. Margeirsson ehf.
ABS-fjölmiðlahús ehf.
Argos ehf.
Arkitektastofan OG ehf.
B. Ingvarsson ehf.
BBA Fjeldco ehf.
Bendir ehf.
Betri bílar ehf.
BGI málarar ehf.
Bílamálun Sigursveins
Bílasmiðurinn hf.
Birtingur ehf.
Bjarnar ehf.
Bókhaldsstofa Haraldar slf.
Bókhaldsþjónusta Arnar Ing ehf.
Bókhaldsþjónusta Kom ehf.
Bónstöðin Hjá Jobba ehf.
Borlaug - íbúðir ehf.
Brauðhúsið ehf.
Brunahönnun slf.
BSRB
Dansrækt JSB
Dýralæknastofa Reykjavíkur ehf.
Eignamiðlunin ehf.
Ennemm ehf.
Fasteignamiðstöðin ehf.
Fasteignasalan Miklaborg ehf.
Félag vélstjóra og málmtæknimanna
Fella- og Hólaprestakall
Fellakaffi ehf.
Fidesta ehf.
Fjaðrabúðin Partur ehf.
Fjárhald ehf.
Fótóval ehf.
GB tjónaviðgerðir ehf.
Gjögur hf.
Gleipnir verktakar ehf.
Gunnar Örn ehf.
Háfell ehf.
Hagkaup
Hið íslenska bókmenntafélag
Hókus Pókus ehf.
Hótel Leifur Eiríksson ehf.
Hrafnhildur Sigurðardóttir ehf.
Húsaklæðning ehf.
Innlifun ehf.
Intellecta
Ísloft blikk- og stálsmiðja ehf.
Íþróttasamband fatlaðra
Jensen, Bjarnason og Co ehf.
K. Pétursson ehf
K.F.O. ehf.
Kemi ehf.
Kjöreign ehf.
Klettur-Skipaafgreiðsla ehf.
Kólus sælgætisgerð
Kom ráðgjöf
Lagnalist ehf.
Lagsmaður ehf.
Landakotsskóli ses.
Landssamband lögreglumanna
Landssamtök lífeyrissjóða
Landsvirkjun
Linde Gas ehf.
Litla bílasalan ehf.
Lögfræðiþjónusta Sigurðar
Sigurjónssonar ehf.
Lyfjaval ehf.
Malbikunarstöðin Höfði hf.
Marella ehf.
Multivac ehf.
Neshamar ehf.
Orðabankinn sf.
Óskirnar þrjár ehf.
Pálmar ehf.
Pizza King ehf.
PROevents ehf.
Rafstjórn ehf.
Rafsvið sf.
Reyktal þjónusta ehf.
Rima Apótek ehf.
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja
Saumsprettan ehf.
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf.
Silfurberg ehf.
Smith & Norland hf.
Sportís ehf.
Tannlæknar Mjódd ehf.
Tannval ehf.
Terra Export ehf.
Þorsteinn Bergmann ehf.
Tónskóli þjóðkirkjunnar
Tösku- og hanskabúðin ehf.

Útfarastofa Kirkjugarðanna
Úti og inni arkitektar
Útlitshönnun ehf.
Verkfræðistofa Reykjavíkur ehf.
Verkfræðistofan Víðsjá ehf.
Verkhönnun ehf.
Verslunartækni ehf.
Verslunin Álfheimar ehf.
Vestkraft ehf.
Vesturgarður ehf.
Vilhjálmsson sf.
Vínberið ehf.
Vínnes ehf.
Würth á Íslandi ehf.
XCO ehf.
SELTJARNARNES
Icetugs ehf.
Seltjarnarneskirkja
Skipaþjónusta Íslands ehf.
KÓPAVOGUR
Arnardalur sf.
Blikksmiðjan Vík ehf.
Dælur og þjónusta ehf.
Domusnova fasteignasala
Fríkirkjan Kefas
Goddi ehf.
Habitat á Íslandi ehf.
Hagblikk ehf.
Hvammshólar ehf.
Landshús ehf.
Leisti ehf.
Lind fasteignasala ehf.
Mannrækt og menntun ehf.
Mannverk 2 ehf.
Norm X ehf.
Publin ehf.
Púst hjá Einari ehf.
Ræstitækni ehf.
Rafmiðlun hf.
RJR ehf.
Suðurverk hf.
Verkfræðistofan Vik ehf.
Vetrarsól ehf.
Zenus ehf.
GARÐABÆR
Engilbert Ó H Snorrason
tannlæknastofa sf.
Faglitun ehf.
Fagval ehf.
Garðabær
Geislatækni ehf, Laserþjónustan
GP arkitektar ehf.
Hafnasandur hf.
Ingi hópferðir ehf.
Kópavogspósturinn ehf.
Krókur ehf.
Loftorka Reykjavík ehf.
S.S. Gólf ehf.
Sámur sápugerð ehf.
Stálsmiðjan-Framtak ehf.
VAL - ÁS ehf.
HAFNARFJÖRÐUR
Boðunarkirkjan
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf.
Burger-inn ehf.
EÓ-Tréverk sf.
Fjarðargrjót
Fjarðarmót ehf.
Flúrlampar ehf.
Hafnarfjarðarhöfn
Hvalur hf.
Hyrrokkin ehf.
Markus Lifenet ehf.
Matbær ehf.
Skerpa renniverkstæði ehf.
Snittvélin ehf.
Strendingur ehf.
Terra Efnaeyðing hf.
Thorship ehf.
Uppgjör og reikningssk ehf.
Verkalýðsfélagið Hlíf
Verktækni ehf.

REYKJANESBÆR
Bergnet ehf.
DMM Lausnir ehf.
Grímsnes ehf.
K.Steinarsson ehf.
Kalka sorpeyðingarstöð sf.
Kast ehf.
M² fasteignasala & leigumiðlun
Maron ehf.
Rafeindir og Tæki ehf.
Skólamatur ehf.
Skólar ehf.
Útfararþjónusta Suðurnesja ehf.
Vökvatengi ehf.
Æco bílar ehf.
Örk ehf.
GRINDAVÍK
Fjórhjólaævintýri ehf.
Mörk gróðrarstöð
Stakkavík ehf.
Vísir hf.
SUÐURNESJABÆR
Verk- og tölvuþjónustan ehf.
MOSFELLSBÆR
Álgluggar JG ehf.
Dalsgarður ehf.
Dynkur ehf.
Heimsbílar ehf.
Íslenskur textíliðnaður hf. (Ístex)
Laxnes ehf.
Mosfellsbakarí ehf.
Nonni litli ehf.
Öryggisgirðingar ehf.
Rafþekking ehf.
Reykjabúið ehf.
Stansverk ehf.
Vélsmiðjan Sveinn ehf.
VGH-Mosfellsbæ ehf.
AKRANES
Apótek Vesturlands ehf.
Gallerý Snotra ehf.
Meitill-GT Tækni ehf.
Norðanfiskur ehf.
Tryggðarbönd ehf.
BORGARNES
Blómasetrið ehf.
Landlínur ehf.
Sprautu- og bifreiðaverkstæði
Borgarness
STYKKISHÓLMUR
Hvítasunnukirkjan Stykkishólmi
Sæfell ehf.
GRUNDARFJÖRÐUR
Þjónustustofan ehf.
ÓLAFSVÍK
Steinprent ehf.
Þörungaverksmiðjan hf.
HELLISSANDUR
Esjar ehf.
BÚÐARDALUR
Rjómabúið Erpsstöðum ehf.
REYKHÓLAHREPPUR
Þörungaverksmiðjan hf.
ÍSAFJÖRÐUR
Höfðakaffi ehf.
Massi þrif ehf.
Orkubú Vestfjarða ohf.
Verkalýðsfélag Vestfirðinga
Ævintýradalurinn ehf.

BOLUNGARVÍK
Endurskoðun Vestfjarða ehf.
Rafverk AG ehf.
Valdimar L. Gíslason sf.
Þotan ehf.
PATREKSFJÖRÐUR
Aðalstræti 62 ehf.
Albína verslun
TÁLKNAFJÖRÐUR
Þórsberg ehf.
STAÐUR
Kvenfélagið Iðunn
DRANGSNES
Útgerðarfélagið Gummi ehf.
HVAMMSTANGI
Sláturhús KVH ehf.
BLÖNDUÓS
Sörlatunga ehf.
SAUÐÁRKRÓKUR
Dögun ehf.
Fisk Seafood ehf.
Sauðárkrókskirkja
Steinull hf.
HOFSÓS
13 29 ehf.
Vesturfarasetrið
AKUREYRI
Akureyrarkirkja
Almenna lögþjónustan ehf.
Bjarni Fannberg Jónasson ehf.
Blikkrás ehf.
BR tannlæknar slf.
Eining-Iðja
Enor ehf.
Fasteignasalan Byggð
Framtal sf.
Gróðrarstöðin Réttarhóll ehf.
Hlíð ehf.
Höldur ehf.
India karry kofi ehf.
Íslensk verðbréf
Krua Siam
Ljósco ehf.
Oddi hf.
Samherji Ísland ehf.
Samvirkni ehf.
Sjúkrahúsið á Akureyri
Stórholt ehf.
Tríg ehf.
Vogar, ferðaþjónusta
Þrif og ræstivörur ehf.
GRENIVÍK
Grýtubakkahreppur
Vélvanur ehf.
DALVÍK
G.Ben útgerðarfélag ehf.
HÚSAVÍK
Loft og raftæki ehf.
Trésmiðjan Rein ehf.
MÝVATN
Mýflug hf.
KÓPASKER
Vökvaþjónusta Kópaskers

BAKKAFJÖRÐUR
K Valberg slf.
EGILSSTAÐIR
Austfjarðaflutningar ehf.
Gunnarsstofnun
Klassík ehf.
Myllan
Rafey ehf.
Sveitarfélagið Múlaþing
NESKAUPSTAÐUR
Samvinnufélag útgerðarmanna
Neskaupstað
Verkmenntaskóli Austurlands
ESKIFJÖRÐUR
R.H. Gröfur ehf.
REYÐARFJÖRÐUR
Félag opinberra starfsm Austurl
Fjarðabyggð
Fjarðaveitingar ehf.
Launafl ehf.
Tærgesen ehf.
FÁSKRÚÐSFJÖRÐUR
Loðnuvinnslan hf. Fáskrúðsfirði
Vöggur ehf.
BREIÐDALSVÍK
Dýralæknirinn á Breiðdalsvík
HÖFN Í HORNAFIRÐI
Hafnarsókn
Rósaberg ehf.
Sf - 47 ehf.
Sveitarfélagið Hornafjörður
SELFOSS
Bílasala Suðurlands ehf.
Flóahreppur
K.Þ. Verktakar ehf.
Kökugerð H.P. ehf.
Málarinn Selfossi ehf.
Prentverk Selfoss ehf.
Pylsuvagninn Selfossi
Reykhóll ehf.
Set ehf.
Sólheimar ses.
Stálkrókur ehf.
Tannlæknaþjónustan slf.
Útfararþjónustan Fylgd ehf.
Vélsmiðja Suðurlands ehf.
Þingborg svf.
HVERAGERÐI
Kjörís ehf.
Múrþjónusta Helga Þorsteinssonar hf.
ÞORLÁKSHÖFN
Sveitarfélagið Ölfus
ÖLFUS
Gljúfurbústaðir ehf.
EYRARBAKKI
Hestvit ehf.
FLÚÐIR
B.R. Sverrisson ehf.
Hrunamannahreppur
VESTMANNAEYJAR
Bókasafn Vestmannaeyja
Hagi ehf.
Heimaey ehf. þjónustuver
Íþróttabandalag Vestmannaeyja
Nethamar ehf.
Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf.

GJÖF SEM HELDUR ÁFRAM AÐ GEFA!
Fólk sem gefur vinum og ættingjum gjafabréf Hjálparstarfs kirkjunnar gefur ekki aðeins fallegt
kort sem það getur skrifað á góða kveðju við ýmis tilefni heldur er gjafabréfið til vitnis um
stuðning við verkefni Hjálparstarfsins sem gjöf handa móttakanda þess.
Á www.gjofsemgefur.is fást 26 mismunandi gjafabréf en þau eru táknræn og veita fræðslu um
margvísleg verkefni Hjálparstarfsins. Andvirði þeirra rennur til aðstoðar við fólk sem býr við
félagslega neyð hér heima á Íslandi og til verkefna á sviði mannúðaraðstoðar og
þróunarsamvinnu erlendis.
Í öllu starfi er það markmið Hjálparstarfsins að vinna með fólki sem býr við fátækt þannig að
það komist á þann stað að geta hjálpað sér sjálft. Okkar hugmyndum og lausnum er ekki
þröngvað upp á fólk og öll þjónusta er veitt án tillits til trúar, þjóðernis, litarháttar, kyns eða
skoðana þeirra sem aðstoð þurfa.

SMELLTU HÉR

fyrir frekari upplýsingar

