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Þessi yfirskrift er ágætis rammi utan um 50 ára sögu 
Hjálparstarfs kirkjunnar, en í janúar síðastliðnum 
voru liðin 50 ár frá því að stofnunin var sett á laggirn-
ar. Styðjum hvert annað! Um það hefur starfið á Ís-
landi og verkefnalöndum erlendis snúist í öll þessi ár 
og gerir enn. Eins og í lífinu almennt hefur gengið á 
ýmsu í starfinu, stundum gengið vel og stundum illa, 
vel tekist til og mistök verið gerð. Það sem skiptir máli 
er að læra af mistökunum og því sem vel er gert og 
horfa til framtíðar, halda áfram að styðja hvert annað. 
Finna nýjar leiðir, aðlagast aðstæðum og hafa sam-
starf og notendastýrða nálgun á þjónustu og í verk-
efnum. 

Valdefling kvenna
Á vel heppnuðu afmælismálþingi í janúar var yfir-
skriftin „Valdefling kvenna – frasi eða framfarir?“ 
Niðurstaða okkar er að valdefling kvenna er lykil-
þáttur í að ná árangri og framförum á Íslandi og verk-
efnalöndum erlendis. Þetta var líka niðurstaða 
Muhammad Yunus frá Bangladesh sem fékk Nóbels-
verðlaunin 2006. Hann vill meina að valdefling kvenna 
m.a. með örlánum til að bæta tekjugrundvöll og ráð-
stöfunarfé kvenna sé grundvöllur efnhagslegra og 
félagslegra framfara í heiminum. Þess vegna stofnaði 
hann árið 1983 Grameen Bank sem veitir örlán til 
þeirra allra fátækustu, sérstaklega kvenna. Starf 
Muhammad Yunus er fyrirmynd margra annarra að 
árangursríku starfi. Fimmta heimsmarkmið Sameinuðu 
þjóðanna um jafnrétti kynjanna er þverlægt markmið 
í öllu starfi Hjálparstarfsins. Meðal annars eru veitt 
örlán til kvenna í verkefninu í Eþíópíu. Virkniverkefni 
fyrir konur eru í gangi á Íslandi og 71% umsækjenda 
sem fengu efnislega aðstoð á síðasta starfsári voru 
konur. 

 

Með þinni hjálp
Þegar upp er staðið snýst þetta um að styðja hvert 
annað, vinna að réttlæti, trúa á framtíðina! Þá kemur 
stóra spurningin til þín og til mín – erum við aflögufær 
til að veita öðrum stuðning? Getum við lagt okkar af 
mörkum til að vinna að réttlátari heimi. Ef svo er get-
um við tekið þátt í söfnun Hjálpastarfs kirkjunnar 
undir yfirskriftinni „Styðjum hvert annað!“. 
 
Upplýsingar um fjölbreytt starf okkar eru í þessu blaði 
og einnig upplýsingar um mismunandi leiðir til að 
styðja starfið. Takk fyrir þinn stuðning. 

Þurfir þú á stuðningi að halda eru upplýsingar í þessu 
blaði um hvernig þú getur nálgast stuðning sem er í 
boði, einnig á heimasíðu okkar help.is. Vegna COVID-19 
veirunnar biðjum við sem flesta að byrja á því að 
hringja í síma 528 4400 (kl. 10:00–15:30) eða fara á 
heimasíðuna frekar en að koma á skrifstofuna.

Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi
Á óvissutímum eins og við lifum í dag er mikilvægt að 
muna eftir kærleikanum:

„Kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljaður. 

Kærleikurinn öfundar ekki.

Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp.

Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin,
hann reiðist ekki, er ekki langrækinn.

Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni
en samgleðst sannleikanum.

Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt.

Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi.“

1. Korintubréf 13,4–8.

Bjarni Gíslason, 
framkvæmdatjóri Hjálparstarfs kirkjunnar.
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Styðjum hvert annað!

Bjarni Gíslason framkvæmdastjóri Hjálparstarfs kirkjunnar

ÞÖKKUM STUÐNINGINN
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Efnisleg aðstoð og aukinn
sálrænn stuðningur á
„fordæmalausum tímum“

Styðjum hvert annað!

  
- gerast Hjálparliði á help.is
- greiða valgreiðslu í heimabanka, 2400 krónur
- hringja í söfnunarsíma 907 2002 og greiða 2500 krónur
- leggja framlag inn á styrktarreikning 0334-26-50886, kt. 450670-0499

Hjálparstarf kirkjunnar veitir neyðar-
aðstoð á Íslandi og á alþjóðavettvangi.
Við leitum nú til þín um stuðning við starfið.

með þinni hjálp!

 Þú getur valið um að ...
 gerast Hjálparliði á help.is
 greiða valgreiðslu í heimabanka, 2.400 kr.
 hringja í söfnunarsíma 907 2002 og greiða 2.500 kr.
 leggja framlag inn á styrktarreikning 0334-26-50886, kt. 450670 0499

Kæru samlandar, þakka ykkur 
kærlega fyrir traust og stuðn-
ing sem gerir okkur kleift að 
veita neyðaraðstoð þeim sem 
mest þurfa á aðstoð að halda 
nú á þessum „fordæmalausu 
tímum“ þegar við tökumst á við 
kórónuveiru og COVID-19. 

Hjálparstarf kirkjunnar heldur 
áfram neyðaraðstoð við fólk á 
Íslandi sem býr við fátækt með  
inneignarkortum fyrir matvöru 
og með milligöngu um að leysa 
út lyf.  

Við aðlögum starfið og þjón-
ustuna eftir því sem aðstæður 
breytast í samfélaginu og 
undirbúum okkur fyrir aukinn 
fjölda umsókna um efnislega 
aðstoð á næstu vikum og 
mánuðum. Við höfum aukið 
þjónustu okkar símleiðis og á 
netinu en takmarkað samgang 
á skrifstofu. Félagsráðgjafar 
okkar finna að fólk sem býr við 

efnislegan skort er nú kvíðið og 
veita því sálrænan stuðning í 
auknum mæli einnig.
  
Fólk sem er í viðkvæmri stöðu 
vegna kórónuveirunnar og 
COVID-19 bendum við á að hafa 
samband vegna aðstoðar í síma  
528 4400 klukkan 10:00–15:30 
virka daga. Fólki sem hefur leit-
að eftir aðstoð hjá okkur og er 
með Arion-inneignarkort Hjálp- 
arstarfs kirkjunnar fyrir mat- 
vöru nú þegar, býðst nú að fylla 
út umsókn á heimasíðu okkar 
help.is. Félagsráðgjafar okkar 
hafa samband um aðstoð í 
framhaldinu.

Í forvarnarskyni hefur Hjálp-
arstarfið hins vegar ákveðið að 
fatamiðstöð verði ekki opin al-
menningi meðan neyðarstig al-
mannavarna vegna kórónu-
veirunnar og COVID-19 varir. Á 
sama tíma höfum við ekki pláss 
til að taka við fatnaði heldur. 

Á síðasta starfsári veitti Hjálp-
arstarf kirkjunnar 1.473 fjöl-
skyldum efnislega aðstoð með 
inneignarkortum fyrir mat-
vöru. Alls nutu 367 einstak-
lingar aðstoðar við að leysa út 
lyfin sín og 495 einstaklingar 
og fjölskyldur komu til okkar 
eftir notuðum fatnaði. Þá er 
ótalinn sá stuðningur sem börn 
og unglingar hafa notið til að 
einangrast ekki félagslega sök-
um fátæktar og stuðningur við 
ungmenni svo þau geti stundað 
nám óháð efnahag. 

Á alþjóðavettvangi höldum við 
áfram öflugu starfi í þágu fólks 
sem býr við erfið skilyrði í einna 
fátækustu samfélögum heims.  

Við sinnum starfinu með ykkar 
stuðningi. 

Kærar þakkir!
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Á prestastefnu sumarið 1969 hvöttu prestar landsins 
kirkjuna til að koma á legg hjálparstofnun er sinnti hjálpar-
starfi og líknarmálum á hennar vegum. Þeir ákváðu jafn-
framt að leggja 1% af launum sínum til hjálparstarfsins. 
Þjóðkirkjan hafði árin á undan meðal annars tekið virkan 
þátt í aðstoð við sveltandi fólk í Bíafrahéraði í Nígeríu. 

„Það nægir ekki í heimi nútímans að vakna upp með andfæl-
um, þegar neyðin hrópar svo, að jafnvel dauðir hljóta að 
heyra, en sofa á milli. Þetta skilur kirkjan í öllum löndum í 
vaxandi mæli. Vér skiljum það líka. Íslenska kirkjan þarf að 
eignast sína hjálparstofnun eða hjálparsamtök,“ sagði dr. 
Sigurbjörn Einarsson, biskup, í skýrslu til kirkjuráðs árið 
1969. Á fundi sínum þann 9. janúar 1970 ákvað kirkjuráð 
formlega að stofna Hjálparstofnun kirkjunnar sem svo hét 
en nafninu var síðar breytt í Hjálparstarf kirkjunnar.

Skipulag og hlutverk
Hjálparstarf kirkjunnar er sjálfseignarstofnun með eigin 
stjórn sem er í höndum fulltrúaráðs en í því er kirkjufólk af 
öllu landinu. Frá upphafi hefur hlutverk þess verið að starf-
rækja mannúðar- og hjálparstarf í nafni íslensku þjóðkirkj-
unnar hérlendis og á alþjóðavettvangi. 

Nú starfa þrír félagsráðgjafar að verkefnum stofnunar-
innar á Íslandi, tveir fulltrúar á skrifstofu ásamt fræðslu-
fulltrúa og framkvæmdastjóra. Hjálparstarfið nýtur auk 
þess ómetanlegs vinnuframlags sjálfboðaliða sem vinna í 
fatamiðstöð stofnunarinnar.

Síaukin skilvirkni 
Fyrstu árin var neyðaraðstoð veitt jafnt innanlands sem 
utan. Innanlands var einstaklingum veitt aðstoð fyrir milli-
göngu presta en auk þess studdi stofnunin ýmis líknarfé-
lög með fjárframlögum. Aðstoð var meðal annars veitt í 
kjölfar eldgossins í Vestmannaeyjum og í kjölfar snjóflóða á 
Neskaupsstað og í Súðavík.

Eftir því sem árin hafa liðið hefur hjálparstarf innanlands 
orðið hnitmiðaðra. Líknarfélög sem fengu aðstoð í upphafi 
eru orðin sjálfstæð og Hjálparstarfið einbeitir sér nú að því 
að aðstoða fólk í félagslegri neyð. Eftir að félagsráðgjafi 
var ráðinn til starfa á tíunda áratug síðustu aldar fór af 
stað greiningarvinna sem leiddi til þess að hægt var að 
ráðast í meira mæli að rótum vandans með fólkinu sjálfu. 
Þjónustan varð notendastýrðari með árunum og aðferð í 
starfi hefur í sífellt auknum mæli snúist um valdeflingu 
þeirra sem starfað er með. 

Neyðarstoð var veitt erlendis í kjölfar náttúruhamfara og 
vegna stríðsátaka eftir því sem efni leyfðu. Fyrstu ára-
tugina fólst hún mikið til í því að matvæli og hjálpargögn 
voru send frá Íslandi. Með aukinni samvinnu kirkjutengdra 
hjálparstofnana og stofnana Sameinuðu þjóðanna og með 
meiri þekkingu breyttist framlag Hjálparstarfsins sem nú 
sendir fjármagn til hjálparstarfs sem heimamenn sinna að 
mestu og hjálpargögn eru keypt svo nærri vettvangi sem   
unnt er. Styrkur Hjálparstarfs kirkjunnar felst meðal 
annars í því að vera hluti af tengslaneti grasrótarsamtaka 
sem þekkja staðhætti á hverjum stað.

Fyrsta langtíma þróunarsamvinnuverkefni sem Hjálpar-
starfið tók þátt í var í samstarfi við Hjálparstarf norsku 
kirkjunnar í Suður-Súdan og þangað fóru líka fyrstu  
starfsmenn til starfa á vegum stofnunarinnar árið 1982, 
þau Samúel Ólafsson viðskiptafræðingur og Elísabet 
Júlíusdóttir hjúkrunarfræðingur. Alls áttu hátt í þrjátíu 
starfsmenn eftir að starfa á vegum Hjálparstarfsins á 
alþjóðavettvangi fyrstu áratugina. Verkefni á sviði 
þróunarsamvinnu eru nú einn af meginþáttum í allri 
starfseminni. Markmiðin eru skýr og snúast um hjálp til 
sjálfshjálpar. 

Fólk vill hjálpa!
Hjálparstarf kirkjunnar hefur frá upphafi reitt sig á frjáls 
framlög frá þjóðkirkjunni og prestum hennar, fyrirtækjum, 
félagasamtökum og í auknum mæli síðustu ár á framlög frá 
stjórnvöldum. Mestu hefur þó munað um ótrúlegan stuðn-
ing alls almennings sem hefur allt frá byrjun svarað kalli í 
sérstökum söfnunarátökum og með því að gerast regluleg-
ir styrktaraðilar sem nú hafa hlotið heitið Hjálparliðar, en 
þeir eru nú um 2.200 talsins. 

Hjálparstarf í fimmtíu ár
Dr. Sigurbjörn Einarsson, biskup, var einn helsti hvatamaður að skipulögðu hjálparstarfi á vegum íslensku þjóðkirkjunnar 

og varð hann fyrsti formaður stjórnar Hjálparstofnunar kirkjunnar sem stofnuð var þann 9. janúar 1970. 

Mynd: Kristinn Ingvarsson/Morgunblaðið

„Mannkyn lifir ekki, 
eins og nú er komið málum, 
nema með samhjálp.“
Dr. Sigurbjörn Einarsson, biskup, 
í skýrslu til kirkjuráðs árið 1967.
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Á þeim tuttugu og þremur árum sem Jónas 
Þórir veitti stofnuninni forstöðu tók bæði 
hún og allt umhverfi hennar miklum 
breytingum. „Ég var ráðinn framkvæmda- 
stjóri Hjálparstarfsins árið 1990. Það hafði 
þá lent í hremmingum þremur árum fyrr og 
við urðum að byggja starfið upp frá grunni. 
Sigríður Guðmundsdóttir hjúkrunarfræð-
ingur leiddi það starf í þrjú ár og ég tók við 
af henni. Ég var nú líklega ráðinn vegna 
reynslu minnar af bæði neyðaraðstoð og 
þróunarsamvinnu á vettvangi,“ segir Jónas 
sem hafði þá starfað í tólf ár í Eþíópíu á 
vegum Kristniboðssambandsins.
 
„Til að byrja með fólst starfið mikið til í að 
byggja upp traust á stofnuninni og afla fjár 
til verkefnanna. Við vorum þrjú á skrifstof-

unni en verkefnin erlendis voru á Indlandi 
og í Eþíópíu. Við hófum svo verkefni í Mó-
sambík og Keníu fljótlega eftir að ég kom til 
starfa líka. Árið 1997 ákváðum við svo að 
ráða félagsráðgjafa með þekkingu og 
reynslu til að tryggja faglegt og markvisst 
starf hér innanalands.“

Um breytingar sem urðu í umhverfi Hjálpar-
starfsins á þeim tíma sem hann var fram-
kvæmdastjóri segir Jónas að aukið sam-
starf við stjórnvöld frá því sem áður var sé 
mjög af hinu góða. „Þegar ég kom til starfa 
var ekkert samstarf í gangi en nú er sam-
starfið mjög gott og starfsfólk í utanríkis-
ráðuneytinu býr yfir mikilli faglegri þekk-
ingu. Faglegt samstarf milli hjálparsamtaka 
er líka mikið og gott. Allt starf er í raun 

orðið faglegra og samvinna miklu meiri milli 
allra sem koma að hjálparstarfi og það er 
öllum til heilla.“
 
Jónas vill leyfa sér að vera bjartsýnn fyrir 
hönd hjálparsamtaka í þróunarsamvinnu. 
„Fagleg þekking og reynsla er orðin það 
mikil að ég trúi því að við hér í þessu ríka 
landi munum efla okkar þróunarsamstarf 
enn frekar á komandi árum, þrátt fyrir 
tímabundnar hrakningar. 

Fjárskortur er reyndar alltaf stærsta hindr-
unin og þótt fagleg samvinna sé mikil á milli 
hjálparsamtaka erum við þó í mikilli sam-
keppni um fjármagn. Aðalatriðið er að nýta 
reynslu okkar og þekkingu þannig að við 
framkvæmum verkefnin á skilvirkan hátt.“ 

Jónas  sem er enn fullur af eldmóð þrátt 
fyrir að vera sestur í helgan stein ítrekar 
mikilvægi þess að upplýsa almenning um 
starfið því þegar fólk sé meðvitað um 
ástandið og verkefnin vilji það eiga þátt í 
þeim og styðja starfið. 

„Það eru svo mikil forréttindi að vera í 
þeirri stöðu að geta gefið og lagt góðu mál-
efni lið. Við erum lítil og við leysum ekki öll 
vandamál en það geta allir hjálpað ein-
hverjum. Markmið Hjálparstarfs kirkjunnar 
er að hjálpa fólki til sjálfshjálpar og verða 
að lokum óþarft í lífi þeirra sem við réttum 
hjálparhönd.“

„Það eru forréttindi
að geta hjálpað!“
Jónas Þórir Þórisson gegndi starfi framkvæmdastjóra Hjálparstarfs kirkjunnar frá 1990 til loka árs 2013 
þegar hann afhenti Bjarna Gíslasyni skiptilykil með þeim orðum að hann væri til merkis um að starfið 
þyrfti að vera sveigjanlegt og þróast áfram; að sífellt þyrfti að finna nýjar lausnir og opna nýjar dyr.

Jónas Þórir Þórisson á góðri stundu með samstarfsfólki í Jijigahéraði í Sómalífylki Eþíópíu en þar hefur Hjálparstarf kirkjunnar verið í þróunarsamvinnu í þrettán ár. Meginmarkmið eru að tryggja 

fæðuöryggi fólksins sem býr á harðbýlu þurrkasvæði með bættu aðgengi að drykkjarhæfu vatni og hreinlætisaðstöðu, umbótum í landbúnaði og auknum áhrifum kvenna í samfélaginu. 
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„Stjórnvöld verða að huga sérstak-
lega að fólki sem býr við fátækt og fé-
lagslega einangrun af hennar völd-
um, bæði með tilliti til heilbrigðis- 
þjónustu nú þegar við glímum við 
kórónuveiru og COVID-19 faraldur en 
ekki síður í þeim efnahagsþrengingum 
sem eru framundan,“ segir Vilborg 
Oddsdóttir, félagsráðg jafi, sem stýrir 
verkefnum Hjálparstarfs kirkjunnar 
innanlands. Auk Vilborgar starfa 
tveir félagsráðg jafar að því að veita 
fólki í félagslegri neyð ráðg jöf og 

efnislega aðstoð ásamt því að 
skipulegg ja verkefni sem öll miða að 
aukinni virkni og bættri sjálfsmynd 
og sjálfsöryggi þátttakenda. Vilborg 
sem er ötull talsmaður fyrir almenna 
farsæld hefur undanfarnar vikur 
rætt í fjölmiðlum um nauðsyn þess að 
samfélagið ráðist að rótum vanda 
fólks sem býr við fátækt og að 
aðgerðir stjórnvalda til að útrýma 
henni séu skipulagðar með þátttöku 
fólksins sjálfs. „Stjórnvöld eiga ekki 
að taka ákvörðun án þess að fólkið 

sjálft komi að borðinu og að sjónarmið 
þeirra heyrist,“ segir Vilborg.

„Hér hjá Hjálparstarfi kirkjunnar 
breyttum við aðferðum okkar í starfi 
fyrir margt löngu til þess að þjónusta 
okkar leiddi til raunverulegra breyt-
inga í lífi fólks. Við hurfum frá ölmusu-
hugsun til þess að veita notendastýrða 
þjónustu sem byggir á réttindum 
fólks til mannsæmandi lífs. 

 

Ég vil taka það fram að með virðingu 
fyrir mannréttindum á ég ekki við að 
fólki eigi rétt án þess að bera samtím-
is skyldur. Fagleg vinnubrögð felast í 
því að taka ekki ábyrgð á eigin lífi frá 
einstaklingnum. Við legg jum okkur 
fram um að hlusta á fólkið sem til 
okkar leitar og aðstoða það við að ná 
markmiðum sem það hefur sjálft sett 
sér. Reynslan okkar hér hefur sýnt 
okkur að valdefling er aðferð í starfi 
sem virkar.“

„Stjórnvöld verða að vernda fólk sem býr
við fátækt gegn efnahagsþrengingum“ 

Júlía Margrét Rúnarsdóttir, Sædís Arnardóttir og Vilborg Oddsdóttir, félagsráðgjafar Hjálparstarfs kirkjunnar, hafa brugðist við breyttum aðstæðum fólks vegna 
COVID-19 faraldursins með því að bjóða upp á þjónustu símleiðis og á netinu. Auk efnislegrar aðstoðar felst þjónusta ráðgjafanna nú í auknum mæli í sálrænum 
stuðningi við fólk í félagslegri neyð sem ber kvíðboga fyrir framtíðinni vegna faraldursins.

Hjálparstarf kirkjunnar og Hjálpræðisherinn skipuleggja í júní sumarfrí fyrir 
�ölskyldur sem búa við kröpp kjör og eiga þess ekki kost að fara í sumarfrí 
saman. Fríið er í fallegu umhverfi við Úlfljótsvatn og áhersla er lögð á hvíld, 
sameiginlegar máltíðir og afþreyingu fyrir stóra sem smáa. Hver �ölskylda 
fær sérherbergi í sumarbúðum skáta á meðan dvöld stendur.  

Samvera og góðar minningar
Sumarfrí fyrir barna�ölskyldur sem búa við kröpp kjör
í sumarbúðum skáta við Úlfljótsvatn 9.– 12. júní 2020

Umsóknarfrestur er 24. apríl 2020 hjá
Hjálpræðishernum eða Hjálparstarfi kirkjunnar.

Boðið verður upp á boltaleiki, ratleiki, gönguferðir, sundferð, vatnasafarí og kanóa- 
og hjólabátasiglingu. Unglingaklúbbar og kvöldvökur verða einnig á dagskrá.

Sumarfríið er þátttakendum að kostnaðarlausu en mikilvægt er að þátttakendur láti 
vita hvort þeir komi á einkabíl eða óski eftir að fara með rútu á vegum sumarfrísins. 

Við viljum vekja athygli á því að sumarfríið er fyrir �ölskyldur með að minnsta kosti 
eitt barn yngra en 14 ára og elstu börn verða að vera yngri en 18 ára.

Upplýsingar um staðinn er hægt að nálgast á
www.skatar.is/ulfljotsvatn og www.ulfljotsvatn.is
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Áform um opið hús fyrir konur í fíknivanda
Reykjavík á votum vetrardegi í janúar. Mynd: Hreinn Hákonarson.

Frú Agnes M. Sigurðardóttir, biskup Íslands, hefur lengi haft hug á að kirkjan veitti heimilislausu
fólki þjónustu. Í september 2019 skipaði hún starfshóp til að kanna hvar þörfin væri brýnust og í 
framhaldinu að leggja til fyrirkomulag slíkrar þjónustu.
Í starfshóp biskups um úrræði fyrir 
heimilislausa eru Ragnheiður Sverr-
isdóttir, djákni, sr. Hjalti Jón Sverrisson 
og Vilborg Oddsdóttir, félagsráðgjafi 
Hjálparstarfs kirkjunnar. Sr. Hreinn S. 
Hákonarson, fyrrum fangaprestur, er 
hópnum til ráðuneytis. 

Starfshópurinn komst að þeirri niður-
stöðu að mestu þörf fyrir þjónustu 
hefðu konur sem ekki eiga í öruggt hús 
að venda á daginn en samkvæmt skýrslu 
Reykjavíkurborgar frá 2017 um fjölda 
og hag utangarðsfólks voru 108 konur 
heimilislausar í borginni það ár, flestar 
þeirra á þrítugsaldri. Konukot Rauða 
krossins og athvarfið á Lindargötu eru 
opin frá því síðdegin og fram á morgun 
svo yfir hádaginn eiga margar sem 
þangað sækja ekki öruggt húsaskjól. 

Starfshópurinn skilaði tillögum sínum 
til biskups í desember síðastliðnum um 
opið hús fyrir heimilislausar konur 
ásamt kostnaðaráætlun um verkefnið. 
Hugmyndin er að hafa opið hús alla 
daga ársins frá klukkan 11.00-17.00 og 
að bjóða konunum upp á heita máltíð í 
hádeginu og kaffihressingu síðdegis. 
Frú Agnes lagið málið fyrir Kirkjuráð 
sem samþykkti það á fundi sínum 11. 
desember síðstliðinn og fjárveiting til 
verkefnisins liggur fyrir á fjárhags- 
áætlun þjóðkirkjunnar fyrir árið 2020. 

Biskup hefur síðan farið þess á leit við 
Hjálparstarf kirkjunnar að það hafi 
umsjón með verkefninu. Undirbúningur 
er nú hafinn og ef allt fer að óskum 
munu konur sem hvergi eiga athvarf 
yfir daginn geta sótt opið hús strax í 
haust.

Fyrirmyndin frá Boston
„Lengi hef ég sjálf hugsað til þeirra sem 
ekki eiga vísan samastað í tilverunni.  
Eftir að ég flutti til Reykjavíkur sá ég 
með eigin augum að úrræði fyrir fólkið 
á götunni voru ef til vill ekki næg.  Eftir 
fræðsluferð starfsfólks á Biskupsstofu 
til Boston þar sem við heimsóttum meðal 
annars lútherska kirkju sem tók á móti 
fólki á götunni sá ég fyrirmynd sem 
hægt væri að læra af.  Í þessari kirkju 
hefur safnaðarheimilinu á neðri hæð 
kirkjunnar verið breytt þannig að hluti 
af því er tekinn undir kojur þar sem  
10–12 manns geta gist, hluti er matsal-
ur og restin er hreinlætisaðstaða. Fólk 
borgar einn til tvo dali fyrir nætur-
hvíldina og matinn. Eins og oft er sagt 
þá geta allir hjálpað einhverjum en 
enginn getur hjálpað öllum,“ sagði bisk-
up Íslands, frú Agnes M. Sigurðardóttir, 
um það hvernig hugmyndin um opið hús 
fyrir konur í fíknivanda kom til.

Biskup Íslands, frú Agnes M. Sigurðardóttir.
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Þökk sé hjartahlýju fólki á Íslandi útskrifast ár hvert fleiri en 500 unglingar úr 
verkmenntasmiðjum í fátækrahverfum Kampala, höfuðborg Úganda. Eftir árs 
nám í iðngrein í smiðjunum fær unga fólkið langflest vinnu í borginni og getur séð 
fyrir sér á þann hátt sem þau kjósa. 

Hjálparstarf kirkjunnar hefur rekið smiðjur með innlendum hjálparsamtökum sem 
heita Ugandan Youth Development Link, UYDEL, í þremur hverfum Kampala frá 
byrjun árs 2017. UYDEL hafa áratuga reynslu af því að vinna með ungu fólki í fá-
tækrahverfum og eru leiðandi í baráttunni gegn mansali og barnaþrælkun í  
Úganda. Hjálparstarf Lútherska heimssambandsins í Úganda, hefur milligöngu 
um samstarfið og gegnir eftirlitshlutverki með starfinu í Kampala.

Úgandabúar eru nær 46 milljónir talsins en nær helmingur þeirra (48,5%) 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 í leit að betra lífi. 
Þar búa hins vegar um 700 þúsund af 1,7 milljónum íbúa við sára fátækt. 

Fátæktin rekur unga fólkið til þess að taka þátt í glæpagengjum eða jafnvel til að 
selja líkama sinn svo þau eigi fyrir mat og öðrum nauðsynjum. Aðstæðurnar gera 
það einnig að verkum að unglingarnir verða auðveldlega fíkniefnum að bráð.

UYDEL rekur smiðjur fyrir börn og ungmenni á aldrinum 13–24 ára í fátækrahverf-
unum til þess að gefa unglingunum þar tækifæri til betra lífs. Árið 2020 mun 
Hjálparstarf kirkjunnar senda alls 16 milljónir króna til reksturs þriggja þeirra út 
árið. 

Peningarnir koma frá fólki á Íslandi. Annars vegar frá íslenskum stjórnvöldum en 
utanríkisráðuneytið hefur samþykkt að greiða 80% af kostnaði við verkefnið á 
hverju ári til ársloka 2023. Hins vegar frá hjartahlýjum einstaklingum sem leggja 
starfinu lið með mánaðarlegu framlagi sem Hjálparliðar eða með stökum styrk. 

Draumarnir rætast með þinni hjálp!
Aðstæður í fátækrahverfum Kampala, höfuðborgar Úganda eru mjög bágbornar. Ekkert rennandi vatn er þar og engin sorphirða.
Börnin fara í skólann eldsnemma á morgnana, oft ekki nema með hnefafylli af hnetum til að borða yfir daginn.

 Anna Nabulya yfirfélagsráðgjafi UYDEL og Bjarni Gíslason framkvæmdastjóri Hjálparstarfs kirkjunnar í smiðjunni í Makindye-hverfi. Bjarni fer einu sinni á ári til Kampala til að ræða við 
starfsfólk UYDEL um það hvernig verkefnið gangi og fylgist um leið með því að peningarnir frá Íslandi séu vel nýttir. Hann skoðar starfið í smiðjunum og hittir krakkana í þeim og líka 
krakka sem hafa útskrifast úr smiðjunum. 
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Ashraf - leggðu nafnið á minnið!

Draumar krakkanna í fátækrahverfunum 
í Kampala virðast ekki stórir 
– þau dreymir um að lifa því sem við köllum venjulegu lífi. Námið í smiðjum UYDEL og Hjálparstarfs kirkjunnar gefur þeim 
tækifæri til að láta þennan hófstillta draum sinn rætast. UYDEL getur rekið smiðjurnar vegna þess að hjartahlýtt fólk á Íslandi 
vill gefa unglingunum þetta tækifæri! Kærar þakkir fyrir það!

Ashraf með ömmu sinni við saumavélina. Frænka Ashraf sýnir kjólinn sem hann hannaði og saumaði.

Saga Ashraf sem er 19 ára gamall er 
saga sigurvegara. Hann býr hjá ömmu 
sinni ásamt yngri systur í fátækrahverfi 
í Kampala. Ashraf gat ekki haldið áfram í 
framhaldsskóla sökum efnaleysis en 
sagði að í smiðju UYDEL og Hjálparstarfs 
kirkjunnar hefði hann fengið tækifæri 
til að elta draum sinn um að verða dag 
einn frægur fatahönnuður. Ashraf 
útskrifaðist með hæstu einkunn úr 
smiðjunni snemma vors 2019 og í 
verðlaun fékk hann saumavél sem hann 
notar við vinnu sína heima við. 

Í maí 2019 var hann líka orðinn vinsæll 
kennari UYDEL í fatahönnun og sauma-
skaup. Ekki nóg með það heldur stjórnar 
hann einnig trumbuslætti undir hefð-
bundnum dansi og sinnir jafningja-
fræðslu um lífsleikni og kynheilbrigði. 
 

Heima hjá sér klæðskerasaumar Ashraf 
fyrir fólk en segist vilja byrja smátt og 
rukka ekki of háu verði fyrir vinnu sína 
heldur byggja upp kúnnahóp og verða 
þekktur fyrir gæði og gott verð. Fötin 
sem hann klæðist á myndunum hannaði 
hann og saumaði sjálfur. 

Á myndinni hér að ofan(til hægri) sýnir 
frænka Ashraf kjól sem hann hannaði og 
saumaði. Hann tók skýrt fram að kjóllinn 
færi betur konunni sem hefði pantað 
hann enda sniðinn á hana en ekki frænk-
una.  Alls staðar þar sem fulltrúar Hjálp-
arstarfsins fóru um með Ashraf í maí 
2019 var augljóst að hann er leiðtogi í 
eigin lífi og mikil fyrirmynd annarra 
unglinga í hverfinu sem hann býr í. Hver 
veit nema flíkur hans verði á forsíðu 
Vogue einn daginn!

Í smiðjum UYDEL og Hjálparstarfs 
kirkjunnar í Kampala starfa félags-
ráðgjafar með unglingum sem hafa ekki 
getað haldið áfram í skóla sökum 
fátæktar og búa við ömurlegar 
aðstæður. Markmiðið er að hjálpa 
börnum og ungmennum á aldrinum  
13–24 ára með því að bjóða þeim upp á 
ársnám í iðngrein sem þau geta svo 
notað til að sjá  fyrir sér. Líka að 
unglingarnir taki þátt í uppbyggilegum 
tómstundum og námskeiðum sem 
styrkja sjálfsmyndina. 

Í jafningafræðslu eru unglingarnir 
upplýstir um kynheilbrigði og rétt sinn 
til heilbrigðisþjónustu. Í Úganda verða 
stelpur gjarnan mæður mjög ungar en 
með fræðslu til bæði stelpnanna og ekki 
síður til strákanna, meðal annars um 
notkun smokka, fá þær tækifæri til að 
fresta barneignum. Unglingarnir fá 
smokka í smiðjunum en notkun þeirra 
kemur einnig í veg fyrir smit kynsjúk-
dóma.
 
Í smiðjunum er boðið upp á nám í tölvu- 

og farsímaviðgerðum, rafvirkjun, 
fatasaumi og fataprjóni, töskugerð, 
sápugerð, hárgreiðslu og förðun, 
eldamennsku og þjónastarfi. Skipulagið 
er yfirleitt þannig að kennsla í iðngrein-
um er fyrir hádegi en boðið er upp á 
söng, íþróttir og jafningjafræðslu eftir 
hádegi.  

Eftir ársnám hafa unglingarnir lært það 
mikið að þeir geta komist í starfsnám í 
fyrirtækjum eða komið sér upp eigin 
sölu- eða viðgerðarbásum. 

Félagsráðgjafar UYDEL hafa milligöngu 
um starfsnámið og fylgja krökkunum 
eftir og athuga hvernig þeim reiðir af 
eftir námið.

Samkvæmt  könnun félagsráðgjafa 
UYDEL meðal unglinga sem höfðu 
stundað nám í smiðjunum námsárið 
2017–2018 voru 63% þeirra sem fóru í 
starfsþjálfun komin í launað starf árið 
2019, 21% höfðu hafið eigin rekstur en 
16% voru enn án vinnu.

Ashraf, Bjarni Gíslason og starfsfólk UYDEL á leið um fátækrahverfi í Kampala.
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Mannúðaraðstoð og þróunarsamvinna ...

Hjálparstarf kirkjunnar sendi 
síðasta haust 7,4 milljóna króna 
framlag til mannúðaraðstoðar 
við þúsundir íbúa sem áttu um 
sárt að binda eftir að felli-
bylurinn Idai reið yfir landið í 
mars 2019. Framlagið er að 
meðtöldum frábærum stuðn-
ingi utanríkisráðuneytisins við 
starfið.

Í kjölfar fellilbylsins hóf Hjálp-
arstarf kirkjunnar í Malaví að 
aðstoða þá 8.800 íbúa í hér-
uðunum Phalombe og Chikwawa 
sem verst urðu úti og útvegaði 
þeim næringarríka fæðu og 
tryggði þeim aðgengi að drykkj-
arhæfu vatni og hreinlætisað-
stöðu. Sérstök áhersla var lögð 
á að börn yngri en fimm ára 
fengju næga næringu en einnig 

var unnið að því að íbúarnir og 
þá sérstaklega börnin nytu sál-
ræns stuðnings til að takast á 
við streitu í kjölfar hamfar-
anna. Þá hefur verið unnið að 
því að styrkja viðbragðsgetu 
samfélagsins við hamförum og 
bændur hafa fengið aðstoð við 
að koma hjólum atvinnulífsins 
aftur af stað.

Stærsta verkefni Hjálpar-
starfs kirkjunnar í þróunar-
samvinnu til lengri tíma er með 
sárafátæku fólki sem býr á 
miklum þurrkasvæðum í Sóma-
lífylki í Eþíópíu. Frá ársbyrjun 
2018 hefur Hjálparstarfið 
starfað þar með 3.000 fjöl-
skyldum sem búa við mjög 
slæm skilyrði í héraðinu Kebri 

Beyah að því að tryggja fæðu-
öryggi þeirra.  Meginmarkmið 
verkefnisins eru að bæta að-
gengi að drykkjarhæfu vatni, 
að fólkið geti aukið fæðuör-
yggi sitt með umhverfisvernd 
og bættum aðferðum í land-
búnaði og að styrkja stöðu 
kvenna, samfélaginu öllu til 
farsældar. Verkefniskostnað-

ur nam 41 milljón króna 
starfsárið 2018–2019 og nýtur 
Hjálparstarfið stuðnings utan-
ríkisráðuneytisins við verk-
efnið samkvæmt verklagsregl-
um þess um styrki til verkefna 
borgarasamtaka í þróunar-
samvinnu. 

Í sveitahéruðum í Lyantonde og Rakai 
í Úganda aðstoðar Hjálparstarf kirkj-
unnar börn sem búa við örbirgð. For-
eldrar barnanna eru annað hvort 
látnir af völdum alnæmis eða mjög 
lasburða og eru ekki færir um að 
tryggja heilsu þeirra og tækifæri til 
mannsæmandi lífs. Fjölskyldurnar 
búa í kofahreysum og hafa hvorki 
nægan aðgang að vatni og hrein-
lætisaðstöðu né næringarríkri fæðu. 

Aðstoðin er veitt í samstarfi við inn-
lendu grasrótarsamtökin RACOBAO 
en þau hafa starfað í þágu HIV-smit-
aðra í Úganda í meira en áratug. Hún 
felst fyrst og fremst í því að reist er 
einfalt múrsteinshús fyrir börnin, 
aðgengi að drykkjarvatni er tryggt 
með 4000 lítra tanki fyrir rigningar-
vatn, sem reistur er við hlið hússins 
og útikamar er reistur til að stuðla að 
bættu hreinlæti. Til þess að stuðla að 

góðri heilsu barnanna fá fjöl-
skyldurnar geitur til ræktunar, áhöld 
og útsæði til að hefja matjurtarækt á 
landspildu sem nágrannar leyfa þeim 
að nota. Á starfsárinu 2018–2019 
varði Hjálparstarf kirkjunnar 11,2 
milljónum til aðstoðarinnar og naut 
góðs stuðnings utanríkisráðuneytis 
til þess.

Börn í fermingarfræðslu þjóð-
kirkjunnar gengu í hús í sóknum 
um land allt í október síðast-
liðnum með bauk frá Hjálpar-
starfi kirkjunnar í hönd. Börnin 
gáfu þannig af tíma sínum til að 
safna fé til verkefna Hjálpar-
starfsins í Afríku. 

Alls söfnuðu tilvonandi ferm-
ingarbörn 7.102.351 krónu og 
er framlag þeirra og fólksins 
sem tók vel á móti þeim afar 
dýrmætt.

Kærar þakkir!

Börn sem búa við sára fátækt 
geta stundað nám og eru á 
heimavist, þökk sé hjartahlýju 
fólki frá Íslandi, en frá árinu 
1989 hafa Hjálparstarf kirkj-
unnar og Fósturforeldrar stutt 
starf Sameinuðu indversku 
kirkjunnar, United Christian 
Church of India eða UCCI, í And-
hra Pradeshfylki í austurhluta 
Indlands.  

UCCI rekur þar skóla, heimavist 
og spítala ásamt því að gefa 
fjölskyldum sem búa við sára 
fátækt mat. Um mitt ár 2019 
nutu 225 börn og unglingar 
stuðnings Fósturforeldra og 
Hjálparstarfsins til náms en 
auk þess greiðir Hjálparstarfið 
laun átta kennara við skólann. 
Heildarframlag til starfs UCCI 
nam 10,7 milljónum króna á 
starfsárinu 2018–2019.

… í Malaví

… á Indlandi.  

… í Eþíópíu

… í þágu munaðarlausra vegna 
HIV/alnæmis í Úganda

Kærar þakkir fyrir
frábæran stuðning!
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REYKJAVÍK
A. Margeirsson ehf.
ADVEL lögmenn slf.
Aðalverkstæðið ehf.
Aðalvík ehf.
Antiksalan ehf.
ARGOS ehf. – Arkitektastofa 

Grétars og Stefáns
Arion banki hf.
Arkís arkitektar ehf.
ASK Arkitektar ehf.
Auglýsingastofan 45B
Auglýsingastofan ENNEMM
ÁM-ferðir ehf.
B&B gluggatjaldahreinsun ehf.
Bakarameistarinn ehf.
BBA FJELDCO ehf.
Betra líf ehf.
Betri bílar ehf.
Bifreiðaverkstæði Svans ehf.
Bílamálun 
 Sigursveins Sigurðssonar
Bílasmiðurinn hf.
Blaðamannafélag Íslands
Bláhornið
Bor ehf.
Borgarpylsur
Bókhaldsstofa Haraldar slf.
Bókhaldsstofan Stemma ehf.
Bókhaldsþjónusta Júlíönu ehf.
Bókhaldsþjónustan Vík
Bólstrarinn ehf.
Brauðhúsið ehf.
Brim hf.
Brunahönnun slf.
Brúnás innréttingar
Brúskur hársnyrtistofa
BSI bifreiðaverkstæði ehf.
BSRB
Bygg Ben ehf.
Danfoss hf.
Danica sjávarafurðir ehf.
Dokkan,
 þekkingar- og tengslanet
Dýralæknastofa Reykjavíkur ehf.
Döðlur ehf.
Eðalflutningar ehf.
Eðalklæði ehf.
Eignaskipting ehf.
Eignaumsjón hf.
Eldhús sælkerans ehf.
Endurskoðun og
 reikningshald ehf.
Endurskoðun og reikningsskil hf.
Endurskoðun VSK ehf.
Ferska ehf.
Félag tanntækna og 
 aðstoðarfólks tannlækna
Fjaðrabúðin Partur ehf.
Fjallamenn –
 Mountaineers of Iceland
Fjárhald ehf.
Fjöður ehf., þvottahús
Fossberg ehf.
Fótaaðgerðastofan frískir fætur
Fylgifiskar ehf.
Gallerý Fiskur
Gamla Kaffihúsið
Garðs Apótek
Garðsauki ehf.
Gatnaþjónustan ehf.
Ginger ehf.
Gjögur hf.
Gleraugnaverslunin
 Glæsibæ ehf.
Gnýr ehf.
Gróðrarstöðin Mörk
Gullsmiðurinn í Mjódd
H. Gestsson ehf.
Hagi ehf. – Hilti
Hamborgarabúlla Tómasar
Hampiðjan hf.
Hákon Bjarnason ehf.
Hár Class hársnyrtistofa
Hárgreiðslustofa
 Hrafnhildar ehf.
Hársnyrtistofan Arnarbakka ehf.
Háskólinn í Reykjavík
Heimkynni ehf.
Henson sports
HGK ehf.
Hitastýring hf.
Hjá GuðjónÓ ehf.
Hjá Hrafnhildi
Hjá Ingvarsson ehf.
Hjúkrunarheimilið Eir
Hjúkrunarheimilið Skjól
Hljóðbók.is
Hljóðfærahúsið ehf.
Hollt og gott ehf.
Hókus Pókus ehf.
Hótel Leifur Eiríksson ehf.
Hótel Óðinsvé
Hótel Örkin, sjómannaheimili
Húsaklæðning ehf.
Höfðakaffi ehf.
Icepack ehf.
Innnes ehf.
Íbúðagisting.is
Ísloft blikk- og stálsmiðja ehf.
Íþróttasamband fatlaðra
Jarðtækni ehf.
JE Skjanni ehf.,
 byggingaverktakar
Jónatansson & Co
 lögfræðistofa ehf.
K.F.O. ehf.

Kári Arnórsson ehf.,
 byggingarverktaki
Klambrar Bistrø
Klipphúsið ehf.
KOM almannatengsl
Kólus ehf.
Landssamband lögreglumanna
Landssamtök lífeyrissjóða
Láshúsið ehf.
LOG lögmannsstofa sf.
LOGOS lögmannsþjónusta
Lyfjaver ehf.
Lyfsalinn ehf.
Lögmannafélag Íslands
Lögmannsstofa Jóns G Briem hrl.
Lögreglustjórinn
 á höfuðborgarsvæðinu
Marco Polo
Málmtækni hf.
Merkistofan
MIG Verk ehf.
Motus ehf.
MS Armann skipamiðlun ehf.
Multivac ehf.
Myconceptstore
Neshamar ehf.
Nings ehf.
Nínukot ehf.
Nostra ræstingar ehf.
Nýi tónlistarskólinn
Oktavía Guðmundsdóttir
One Systems Ísland ehf.
Orka ehf.
Ottó B. Arnar ehf.
Ó. Johnson & Kaaber ehf.
Ósal ehf.
ÓV jarðvegur ehf.
PG Startþjónustan ehf.
Pingpong.is
Pjakkur ehf.
Plast – miðar og tæki ehf.
Plastco ehf.
Premis ehf.
PricewaterhouseCoopers ehf.
Prinsinn, söluturn
Rafha ehf.
Raflax ehf.
Rafstilling ehf.
Rafsvið sf.
Ragnar V. Sigurðsson ehf.
Ráðgarður, skiparáðgjöf ehf.
Reki ehf.
Reykjavik Residence Hotel
Reykjavíkurborg
Réttur – ráðgjöf & málflutningur
Rikki Chan ehf.
Rima Apótek
RK Pípulagnir ehf.
Rolf Johansen & Co ehf.
Rýni endurskoðun ehf.
Salon VEH ehf.
Sameyki – stéttarfélag
 í almannaþjónustu
Segull ehf.
Shalimar,
 Pakistanska veitingahúsið
Sigurjónsson & Thor ehf.
Sigurraf ehf.
Skolphreinsun Ásgeirs sf.
Skorri ehf.
SM kvótaþing ehf.
Snyrtistofa Grafarvogs ehf.
Stansverk ehf.
Stjá, sjúkraþjálfun
Styrja ehf.
Svampur ehf.
Tannlæknastofa
 Barkar Thoroddsen
Tannlæknastofa
 Sigurðar Benediktssonar
Tannlæknastofa
 Sigurjóns Arnlaugssonar ehf.
Tannlæknastofa
 Tómasar Einarssonar
Tannréttingar sf.
Tannsmiðjan Króna sf.
Tannval Kristínar Gígju
Tark – Arkitektar
TCM Innheimta ehf.
TEG endurskoðun ehf.
Terra Export ehf.
THG Arkitektar ehf.
Tilraunastöð Háskóla Íslands
 í meinafræði
Tónastöðin ehf.
Trésmiðja GKS ehf.
Tricium ráðgjöf ehf.
Túnþökuþjónustan ehf.
Tölvar ehf.
Tösku- og hanskabúðin ehf.
Umbúðamiðlun ehf.
Úti og inni sf.
Útkall ehf.
VA arkitektar ehf.
Vagnasmiðjan ehf.
Varma & Vélaverk ehf.
Varmi ehf.
VDO ehf.
Verkengi ehf.
Verslunin Álfheimar
Verslunin Brynja ehf.
Verslunin Rangá
VERT markaðsstofa
Vélar og verkfæri ehf.
Við og Við sf.
Viðvík ehf.
VOOT Beita
VSÓ Ráðgjöf ehf.

Vörður Tryggingar
Vörukaup ehf., heildverslun
Wiium ehf.
Wurth á Íslandi ehf.
XCO ehf.
Yrki arkitektar ehf.
Z-brautir og gluggatjöld
Þorsteinn Bergmann ehf.
Ögurverk ehf.
Ökumennt ehf.

SELTJARNARNES
Borgarblöð ehf.
Horn í horn ehf., parketlagnir

KÓPAVOGUR
Alhliða pípulagnir sf.
Ásborg slf.
Bazaar Reykjavík ehf.
Bifreiðaverkstæðið Toppur ehf.
Bílrúðumeistarinn slf.
Blikksmiðjan Vík ehf.
Bólstrun Ásgríms Þ.
 Ásgrímssonar ehf.
BSA varahlutir ehf.
Byggðaþjónustan
 bókhald og ráðgjöf
dk hugbúnaður ehf.
Fasteignamiðstöðin ehf.
Flotgólf ehf.
Fríkirkjan Kefas
goddi.is
Gróðrarstöðin Storð ehf.
GSG ehf.
Guðjón Gíslason,
 dúklagningameistari
Hagblikk ehf.
Hárgreiðslu og
 rakarastofan Hera
Hefilverk ehf.
Hitatækni ehf.
Hoist vinnulyftur
Húsfélagaþjónustan ehf.
Hvammshólar ehf.
Hvísl ehf.
IClean ehf.
Iðnvélar ehf.
Ison ehf.
Íslenskt marfang ehf.
Jarðval sf.
Kambur ehf.
Karína ehf.
Landmótun sf.
Lindakirkja
Lín design
Loft og raftæki ehf.
MHG verslun ehf.
N1 hf.
Ólafssynir ehf.
Pústverkstæði Hjá Einari
Rafmiðlun hf.
Rafport ehf.
Reiðhjólaverslunin Hjólið ehf.
Sálfræðisetrið
Scandinavian Tank Storage hf.
Sólbaðstofan Sælan
Sport Company ehf.
Suðurverk hf.
Söluturninn Smári
Tannlæknastofa
 Sævars Péturssonar
Tengi ehf.
Tröllalagnir ehf.,
 pípulagningaþjónusta
Tækniþjónusta Ragnars G. 

Gunnarssonar ehf.
Útfararstofa Íslands ehf.
Vestkraft ehf.

GARÐABÆR
Apótek Garðabæjar
AÞ-Þrif ehf.
Árvík hf.
Engilbert ÓH Snorrason 

tannlæknastofa sf.
Fagval ehf.
Fjallatindar ehf.
Garðabær
Garðasókn
Geislatækni ehf. 
 – Laser þjónustan
Hafnasandur hf.
Hagráð ehf.
Hannes Arnórsson ehf.
Hjallastefnan ehf.
Ingi hópferðir ehf.
Loftorka Reykjavík ehf.
Samhentir
Stjörnu-Oddi hf.
Öryggisgirðingar ehf.

HAFNARFJÖRÐUR
Aflhlutir ehf.
Ás, fasteignasala ehf.
Barak.is
Barkasuða Guðmundar ehf.
Bílaverk ehf. bílamálun
 og réttingar
Bjössi ehf.
Bortækni ehf.
Dalakofinn tískuverslun
Eiríkur og Einar Valur ehf.
Eldvarnarþjónustan ehf.
Elmax ehf.
EÓ-Tréverk sf.
Fjarðargarðar ehf.
Fjarðarmót ehf.
Flúrlampar ehf.

Garðsláttur ehf.
Geymsla Eitt ehf.
Gunnars mæjónes ehf.
Hafnarfjarðarhöfn
Hagtak hf.
Heimir og Jens ehf.
Hlaðbær-Colas hf.,
 malbikunarstöð
Ingvar og Kristján ehf.
Íslenskir endurskoðendur/

ráðgjöf ehf.
Kjartan Guðjónsson, tannlæknir
Kæling ehf.
Lipurtá ehf.
Lögafl – lögmannsstofa
Markus Lifenet,
 björgunarbúnaður
Músik og Sport ehf.
Netorka hf.
Nonni Gull
Pálmar Sigurðsson
RST Net ehf.
S.G múrverk ehf.
SIGN ehf., skartgripaverkstæði
SJ Tréverk ehf.
Snittvélin ehf.
Stokkhylur ehf.
Sæblik ehf. – Holtanesti
Sæli ehf.
Teknís ehf.
Terra – efnaeyðing
Tæki.is
Úthafsskip ehf.
Útvík hf.
Vörubretti ehf.

VOGAR
Sólark-Arkitekta

REYKJANESBÆR
Benni pípari ehf.
Bergnet ehf.
Bílasprautun Magga Jóns ehf.
Bókhalds- og rekstrarþjónusta 

Gunnars Þórarinssonar
Bústoð ehf.
DMM Lausnir ehf.
Fríhöfnin
H-nál ehf.
Maron ehf.
Miðstöð símenntunar
 á Suðurnesjum
Nesraf ehf.
Ný-sprautun ehf.
Reiknistofa fiskmarkaða hf.
Rétt sprautun ehf.
Skólar ehf.
Slæging ehf.
Starfsmannafélag Suðurnesja
Tjarnagrill
TM Bygg ehf.
Toyota Reykjanesbæ
TSA ehf.
Vísir, félag skipstjórnarmanna
 á Suðurnesjum
Vökvatengi ehf.

SANDGERÐI
Bylgja Dröfn Jónsdóttir
Hvalsneskirkja
Kvenfélagið Hvöt
Verk- og tölvuþjónustan ehf.
Vélsmiðja Sandgerðis ehf.

GARÐUR
Aukin Ökuréttindi ehf.
Leikskólinn Gefnarborg
Suðurnesjabær
Þorsteinn ehf.

GRINDAVÍK
H.H. Smíði ehf.
Hópsnes ehf.
Lagnaþjónusta Þorsteins ehf.
Verkalýðsfélag Grindavíkur
Þorbjörn hf.

MOSFELLSBÆR
Álgluggar JG ehf.
Bílamálunin Örninn ehf.
Fagverk verktakar sf.
Hljómar ehf.
Ístex hf.
Kjósarhreppur
Kvenfélag Mosfellsbæjar
María Norðdahl
Mosfellsbakarí
Nonni litli ehf.
Nýja bílasmiðjan hf.
Pílus ehf.
Rafís ehf.
Reykjalundur endurhæfing
Útilegumaðurinn ehf.
Vélsmiðjan Sveinn ehf.
vinilparket.is

AKRANES
Apótek Vesturlands ehf.
Bifreiðastöð
 Þórðar Þ. Þórðarsonar
Bílver, bílaverkstæði ehf.
Fasteignasalan Hákot
Framvinda ehf.
Hvalfjarðarsveit
JG tannlæknastofa sf.
Skipaskagi ehf.
Trésmiðjan Akur ehf.
Valfell fasteignasala

Vélsmiðja Ólafs R Guðjónssonar ehf.
Vogir og Lagnir ehf.

BORGARNES
B. Björnsson ehf.
Borgarbyggð
Búvangur ehf.
Gilsbakkakirkja
Golfklúbbur Borgarness
Kolbeinsstaðasókn
Kvenfélag Stafholtstungna
Lionsklúbbur Borgarness
Solo hársnyrtistofa sf.
Sprautu- og bifreiðaverkstæðið 

Borgarness sf.

STYKKISHÓLMUR
Eyja- og Miklaholtshreppur
Þ.B. Borg trésmiðja ehf.

GRUNDARFJÖRÐUR
Dodds ehf.
Þjónustustofan ehf.

ÓLAFSVÍK
Fiskverkunin Valafell
Litlalón ehf.
Steinprent ehf.
Steinunn ehf.
TS Vélaleiga ehf.
Verslunin Kassinn ehf.

HELLISSANDUR
Breiðavík ehf.
Esjar ehf.
KG Fiskverkun ehf.
Skarðsvík ehf.
Útnes ehf.

BÚÐARDALUR
Rjómabúið Erpsstaðir ehf.

REYKHÓLAHREPPUR
Þörungaverksmiðjan hf.

ÍSAFJÖRÐUR
Hamraborg ehf.
Harðfiskverkun Finnboga
Hótel Ísafjörður hf.
Ísblikk ehf.
Samgöngufélagið
Tónlistarskóli Ísafjarðar

BOLUNGARVÍK
Bolungarvíkurkaupstaður
Endurskoðun Vestfjarða ehf.
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf.
Vélvirkinn sf.

SÚÐAVÍK
Súðavíkurhreppur

FLATEYRI
Sytra ehf.

PATREKSFJÖRÐUR
Vestmar ehf.
Vesturbyggð

TÁLKNAFJÖRÐUR
Allt í járnum ehf.
Bókhaldsstofan Tálknafirði

ÞINGEYRI
Brautin sf.

STAÐUR
Kvenfélagið Iðunn

HÓLMAVÍK
Sparisjóður Strandamanna

DRANGSNES
Grímsey ST2
Rúna ehf.

HVAMMSTANGI
Sláturhús KVH ehf.

BLÖNDUÓS
Húnavatnshreppur
Pöntunar og
 viðgerðarþjónusta Villa ehf.
Skagabyggð
Sörlatunga ehf.
Vilko ehf.

SKAGASTRÖND
Marska ehf.
Toppnet ehf.
Vélaverkstæði Skagastrandar
Vík ehf.

SAUÐÁRKRÓKUR
Dögun ehf.
Efnalaug og þvottahús
Fjölbrautaskóli
 Norðurlands vestra
Hlíðarkaup
Iðnsveinafélag Skagafjarðar
Kaupfélag Skagfirðinga
K-Tak ehf.
Skagafjarðarveitur
Steinull hf.
Tengill ehf.
Verslun Haraldar Júlíussonar
Verslunarmannafélag 

Skagafjarðar

VARMAHLÍÐ
Akrahreppur Skagafirði

SIGLUFJÖRÐUR
Primex ehf.

DALVÍK
EB ehf.

ÓLAFSFJÖRÐUR
Árni Helgason ehf.,
 vélaverkstæði
EMO ehf.

AKUREYRI
Baldur Halldórsson ehf.
Baugsbót ehf., bifreiðaverkstæði
Bílapartasalan Austurhlíð
Bílasala Akureyrar ehf.
Blikkrás ehf.
Bútur ehf.
Farfuglaheimilið Stórholti
Ferðaskrifstofa Akureyrar ehf.
Gróðrarstöðin Réttarhóll ehf.
Grófargil ehf.
Hagvís ehf.
Herradeild JMJ
Hlíðarskóli
Höldur ehf., bílaleiga
Index tannsmíðaverkstæði ehf.
KG. Sendibílar
Knattspyrnufélag Akureyrar
Ljósco ehf.
Meindýravarnir Axels
Múriðn 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.
Sella tannlæknar ehf.
Sjómannafélag Eyjafjarðar
Sjúkrahúsið á Akureyri
Snyrtistofa Gunnhildar
Steypusögun Norðurlands ehf.
Túnþökusalan Nesbræður ehf.
Veitingastaðurinn Krua Siam
Verkval ehf.
Vélsmiðjan Ásverk ehf.

GRENIVÍK
Grýtubakkahreppur

GRÍMSEY
Ragnhildur Hjaltadóttir
Sæbjörg ehf.

HÚSAVÍK
Fjallasýn Rúnars Óskarssonar ehf. 
Trésmiðjan Rein ehf.
Val ehf.

LAUGAR
Gistiheimilið Stóru-Laugar
Kvenfélag Reykdæla

MÝVATN
Ásta Þ. Lárusdóttir
Mývatn Tours Mývatnssveit
Vogar ferðaþjónusta

KÓPASKER
Eyjafjarðar- og
 Þingeyjarprófastsdæmi
Kvenfélag Öxfirðinga

ÞÓRSHÖFN
Geir ehf.
Verkalýðsfélag Þórshafnar
Þórshafnarprestakall

BAKKAFJÖRÐUR
K Valberg slf.

EGILSSTAÐIR
Austfjarðaflutningar ehf.
Fljótsdalshérað
Gistihúsið Lake 
 Hotel Egilsstadir
Gunnarsstofnun
Héraðsprent ehf.
Klausturkaffi ehf.
Myllan ehf.
PV-pípulagnir ehf.
Rafey ehf.
Sókn lögmannsstofa ehf.

SEYÐISFJÖRÐUR
Seyðisfjarðarkaupstaður

REYÐARFJÖRÐUR
Fjarðabyggð

ESKIFJÖRÐUR
Egersund Ísland ehf.
H.S. Lækning ehf.
Kaffihúsið Eskifirði
R.H.gröfur ehf.

NESKAUPSTAÐUR
Samvinnufélag útgerðamanna
Tónspil ehf.
Verslunin Pan ehf.

FÁSKRÚÐSFJÖRÐUR
Skrúðsverk ehf.

DJÚPAVOGUR
Hótel Framtíð ehf.
Smástál ehf.

HÖFN Í HORNAFIRÐI
Bessadýr ehf.
Funi ehf, sorphreinsun
Höfn Inn Guesthouse
Króm og hvítt ehf.
Rósaberg ehf.
Sveitafélagið Hornafjörður
Þingvað ehf., byggingaverktakar

VÍK
Mýrdalshreppur

KIRKJUBÆJARKLAUSTUR
Skaftárhreppur

VESTMANNAEYJAR
Bergur-Huginn ehf.
Bíla- og vélaverkstæðið 

Nethamar ehf.
Bókasafn Vestmannaeyja
Ísfélag Vestmannaeyja hf.
Íþróttabandalag
 Vestmannaeyja
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja
Miðstöðin ehf.
Ós ehf.
Rannsóknarþjónustan V.M.
Teiknistofa
 Páls Zóphóníassonar ehf.
Vinnslustöðin hf.

FLÚÐIR
Flúðasveppir ehf.
Hrunamannahreppur

HELLA
Hestvit ehf.
Landgræðsla ríkisins
Strókur ehf.
Suðurprófastdæmi
Trésmiðjan Ingólfs ehf.

HVOLSVÖLLUR
Hótel Hvolsvöllur
Krappi ehf., byggingaverktakar
Rangárþing eystra

LAUGARVATN
Ásvélar ehf.
Héraðsskólinn
Menntaskólinn að Laugarvatni
Miðdalskirkja

SELFOSS
Baldvin og Þorvaldur ehf.
Búhnykkur sf.
Eðalbyggingar ehf.
Eggert smiður ehf.
Fossvélar ehf.
Framsóknarfélag Árnessýslu
Fræðslunetið
 símenntun á Suðurlandi
Gróðrarstöðin Ártangi ehf.
Jóhann Helgi og Co ehf.
Krossfiskur ehf.
Kvenfélag
 Gaulverjabæjarhrepps
Kökugerð H P ehf.
Málningarþjónustan ehf.
Mömmumatur Selfossi
Pípulagnir Helga ehf.
Pylsuvagninn Selfossi
 við brúarendann
Rafmagnsverkstæði
 Jens og Róberts ehf.
Rafteikn
Reykhóll ehf.
Súperbygg ehf.
Svavar Sveinsson
Sveitarfélagið Árborg
Tannlæknaþjónustan.is
Tæki og tól ehf.
Ullarverslunin Þingborg ehf.

HVERAGERÐI
Ficus ehf.
Flóra garðyrkjustöð
Heilsustofnun NLFÍ
Hótel Örk

ÞORLÁKSHÖFN
Járnkarlinn ehf.
Sveitarfélagið Ölfus

ÖLFUS
Eldhestar ehf.
Stokkar og steinar sf.
Trésmiðja Sæmundar ehf.

Þökkum stuðninginn!
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Vilt þú vera

Með þinni hjálp

Hjálparliðar eru öflugur hópur hjartahlýrra einstaklinga sem styrkja starf okkar 
með mánaðarlegri upphæð að eigin vali. Með þeirra hjálp getum við sinnt brýnu 
hjálparstarfi innanlands og utan. 

Við störfum með þínum stuðningi 
Takk fyrir dýrmæta hjálp!

Með stuðningi Hjálparliða ...
 fá fjölskyldur sem búa við sárafátækt inneignarkort
 í verslunum og úthlutuð föt
 geta börn efnaminni foreldra stundað íþróttir
 og tómstundastarf
 rjúfum við einangrun kvenna sem búa við fátæk á Íslandi 
 geta ungmenni í Úganda fengið starfsmenntun  
 fær fólk á þurrkasvæðum í Eþíópíu aðgengi að vatni
 veitum við mannúðaraðstoð á vettvangi náttúruhamfara og vegna stríðsátaka

Skráðu þig á help.is eða hringdu í síma 528 4400
til að leggja þitt af mörkum og slást í hópinn. 

Hjálparliði?


