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Kvenna- og jafnréttisráðstefnan Nordiskt Forum verður 
haldin í Malmö á næsta ári. Búist er við allt að fimmtán 
þúsund gestum á þessa umfangsmestu ráðstefnu femínista 
um árabil.

„Íslenskar konur fjölmenntu á norrænu kvennaráðstefn-
urnar sem haldnar voru í Ósló 1988 og í Turku 1994 og 
minnast þeirra með mikilli gleði, krafturinn og samstað-
an var svo mikil. Við búumst að sjálfsögðu við því að það 
sama verði uppi á teningnum núna enda fundið fyrir miklum 
áhuga,“ segir Sigríður Björg Tómasdóttir, verkefnastýra 
Nordiskt Forum á Íslandi. 

Ráðstefnan er haldin að frumkvæði norrænna kvenna-
hreyfinga og er markmið hennar að taka púlsinn á stöðu 
jafnréttismála í dag og leggja línurnar í jafnréttisbaráttu 
morgundagsins.

„Ráðstefnan markar tímamót í sögu norrænna kvenna-
hreyfinganna en þetta er í fyrsta sinn sem þær skipuleggja 
svo umfangsmikla ráðstefnu. Og það er mjög mikill áhugi á 
því að taka þátt í henni á öllum Norðurlöndunum, bæði hjá 
opinberum aðilum, frjálsum félagasamtökum og einstak-
lingum,“ segir Hildur Helga Gísladóttir, framkvæmdastýra 
Kvenfélagasambands Íslands og fulltrúi Íslands í norrænum 
stýrihóp ráðstefnunnar.

Sameinuðu þjóðirnar hafa ekki haldið kvennaráðstefnu 
síðan í Peking árið 1995. Ástæða þess er bakslag í jafnrétt-
isbaráttu heimsins og ótti við að markmið sem þá voru upp-
fyllt séu í hættu verði opnað á samningaumleitanir um þau. 
Norrænu kvennahreyfingarnar mátu það hins vegar svo að 
norræn ráðstefna um jafnréttismál væri bæði mikilvæg og 
nauðsynleg í baráttunni fyrir jafnrétti kynjanna um allan 
heim. 

„Dagskráin er metnaðarfull, það verða fyrirlestrar, mál-
stofur, tónleikar, listviðburðir og alls konar skemmtileg-
heit,“ segir Sigríður Björg, sem hvetur konur og karla til að 
skrá sig til leiks sem fyrst.

„Málefnum sem eru til umræðu er skipt í tólf þemu, meðal 
annars eru umhverfismál, kynfrelsi, launajafnrétti, stjórn-
málaþátttaka, ofbeldi gegn konum og stúlkum, flóttamenn, 
fjölmiðlar og framtíð femínismans á dagskránni, það má 
sannarlega búast við spennandi umræðu og rökræðum.“

Nordiskt Forum stendur frá fimmtudeginum 12. júní til 
sunnudagsins 15. júní. Hún er haldin á ráðstefnusvæðinu í 
Malmö, meðal annars í höllinni sem hýsti Eurovision-keppn-
ina síðastliðið vor. „Malmö verður öll undirlögð þessa daga, 
þarna verður pottþétt mjög gaman að vera,“ segir Sigríður 
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Búast við 
margmenni
Norrænar kvennahreyfi ngar koma saman og 
standa fyrir Nordiskt Forum ráðstefn unni 
sem haldin verður í Svíþjóð á næsta ári.

RÁÐSTEFNA  Sigríður Björg Tómasdóttir og Hildur Helga Gísladóttir.
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Okkar bestu þakkir fyrir samúðarkveðjur 
og hlýhug við fráfall ástkærrar eiginkonu 

minnar, móður okkar, tengdamóður,  
ömmu og langömmu,

SVANHILDAR GUÐMUNDSDÓTTUR 
er lést á Hjúkrunarheimilinu Eir þann  
25. október síðastliðinn. Sérstakar þakkir 
sendum við starfsfólkinu á Eir fyrir góða 
umönnun og hlýja nærveru.  

Pétur Eiríksson
Marta Pétursdóttir
Ragnheiður Karítas Pétursdóttir
Pétur Hörður Pétursson Unnur  Lea Pálsdóttir
Barnabörn og langömmubörn

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

FJÓLA SIGURÐARDÓTTIR
Krummahólum 25, Reykjavík,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans 
föstudaginn 8. október. Útförin fer fram frá 
Fossvogskirkju þriðjudaginn 19. nóvember 
kl. 13.00. Sérstakar þakkir fær starfsfólk 
11-G á Landspítalanum fyrir hlýtt viðmót og góða umönnun.

Guðlaugur Jónas Guðlaugsson 
Sigríður Guðlaugsdóttir
Guðlaugur Guðlaugsson Guðrún Pétursdóttir
Gunnar Guðlaugsson Anna Guðjónsdóttir
Sveinbjörn Guðlaugsson Sigurrós Magnúsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartkær eiginmaður minn, faðir og bróðir,

BENEDIKT LEÓSSON 
kranamaður,

Lögbergsgötu 5, Akureyri,
nú Mýrarvegi 111,

lést á Sjúkrahúsi Akureyrar sunnudaginn  
3. nóvember. Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju föstudaginn 
15. nóvember kl. 13.30. Blóm og kransar afþökkuð en þeim sem 
vilja minnast hans er bent á Sjúkrahús Akureyrar.

Ásta Alfreðsdóttir
J. Pétur Benediktsson og systkini.

Eiginmaður minn, faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

 HÖRÐUR THORARENSEN
Birkihólum 4, Selfossi,

áður Eyrarbakka,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands 
9. nóvember. Útför fer fram frá 
Eyrarbakkakirkju, föstudaginn 15. nóvember kl. 14.00.

Guðrún Ólafsdóttir Thorarensen
Ólöf Dagný Thorarensen Helgi Bergmann Sigurðsson
Ari Björn Thorarensen Ingunn Gunnarsdóttir
barnabörn og langafabörn.

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

RAGNAR PÉTURSSON 
fv. kaupfélagsstjóri,

verður jarðsunginn frá Víðistaða-  
kirkju í Hafnarfirði fimmtudaginn  
14. nóvember kl. 15.00. 

  
Valdís Ragnarsdóttir 
Pétur Ragnarsson 
Jónína Ragnarsdóttir Ólafur Jónsson 
Ragnheiður Ragnarsdóttir Sigurjón Ásgeirsson 
Hanna Ragnarsdóttir Kristinn Guðlaugsson 
barnabörn og barnabarnabörn.  

Ástkær systir okkar,

VALBORG ÞORGRÍMSDÓTTIR
Gullsmára 7, Kópavogi,

lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð  
í Kópavogi 5. nóvember. Útförin fer fram  
frá Kópavogskirkju fimmtudaginn  
14. nóvember kl.15.00. Þeim sem vilja 
minnast hennar er bent á hjúkrunarheimilið 
Sunnuhlíð.

Systkini hinnar látnu

Við þökkum öllum þeim sem sýnt hafa okkur hlýju og samúð 
vegna andláts og útfarar elsku pabba okkar, tengdaföður,  

afa og langafa,

RÖGNVALDAR BERGSSONAR
Víðihlíð, Austurbyggð 17,

áður til heimilis í Seljahlíð 11c,
Akureyri.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Víðihlíðar dvalarheimilis 
Hlíðar fyrir hlýhug og yndislega umönnun.

Steinunn G. Rögnvaldsdóttir Bjarni Baldursson
Freyja Rögnvaldsdóttir Hörður Benediktsson
Edda B. Rögnvaldsdóttir Sigurjón Sveinbjörnsson
Sólveig Rögnvaldsdóttir Friðrik Sigurðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Maðurinn minn 

SVEINN ÞÓRARINSSON 
bóndi, Kolsholti 1, Flóahreppi, 

andaðist mánudaginn 11. nóvember  
á Heilbrigðisstofnun Suðurlands.

Halla Aðalsteinsdóttir  
og aðstandendur

Innilegar þakkir fyrir samúð og vináttu 
vegna andláts og útfarar  

ÖNNU JAKOBÍNU EIRÍKSDÓTTUR 
frá Dröngum. 

Sérstakar þakkir til starfsfólks á 
hjúkrunarheimilinu Eir fyrir frábæra umönnun 
og natni í veikindum hennar. 

Þórunn Káradóttir Hvasshovd Stein Hvasshovd
Aðalsteinn F. Kárason   
Bergþór N. Kárason Guðríður Jónsdóttir
Berglind A. Káradóttir Sigurður H. Árnason
Ragnheiður S. Káradóttir Pálmi Þ. Ívarsson
Barnabörn og barnabarnabörn. 

Elsku faðir okkar,  
sonur, bróðir, mágur og frændi,

ÓLI PÉTUR JAKOBSSON 
lést á Landspítalanum 6. nóvember.  
Útförin fer fram frá Laugarneskirkju 
föstudaginn 15. nóvember kl. 13.00.

 
Finnbogi Sær Jakob Jóhannes
Eygló Eymundsdóttir Jakob Ólason
Vigdís Jakobsdóttir Jakob Falur Garðarsson
Atli Þór Jakobsson Ólöf Dómhildur Jóhannsdóttir
Dagur, Júlía, Embla Kleópatra, Agla Vigdís og Esja Rut 

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

ODDUR ÁRNASON
frá  Holtsmúla,

heilaskurðlæknir í Gautaborg,

andaðist á Sahlgrenska sjúkrahúsinu  
í Gautaborg 30. október. Útför fer fram  
frá Sankt Markus kapell í Gautaborg 15. nóvember kl. 14.00.

Steinar Árnason  Heidi  Árnason
Linda og Martin
Inga Árnason
Björn Árnason
Caroline og Madeleine

Þökkum öllum þeim sem sýnt hafa okkur 
samúð og hlýhug vegna andláts og útfarar 

eiginmanns míns, föður, tengdaföður og afa,

ÁSGEIRS JÓNSSONAR 
frá Neðri-Hrepp í Skorradal. 

Sérstakar þakkir fær starfsfólk 
öldrunarlækningadeildar K1 á Landakoti  
fyrir einstaklega góða umönnum og hlýhug.

 
Ásdís Guðmundsdóttir
Guðmundur Ásgeirsson  Þóra Jónasdóttir
Kristófer Fannar Guðmundsson
Ásdís Dröfn Guðmundsdóttir
Sigrún Ásgeirsdóttir  Einar Einarsson
Eydís Einarsdóttir
Katrín Björk Einarsdóttir


