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Lionshreyfingin á Íslandi heiðrar Guðrúnu Björt 

 

Það er ekki ofso gum sagt að Guðru n Bjo rt hafi aukið hro ður lionshreyfingarinnar a  

I slandi u t um allan heim þegar hu n sinnti starfi alþjo ðaforseta hreyfingarinnar fyrst 

I slendinga og kvenna í  heiminum. Umdæmisstjo rara ð 2018-2019 vildi heiðra Guð-

ru nu fyrir starf hennar a  einhvern ta knrænan ha tt. Þess vegna var ra ðist í  þa  fram-

kvæmd sem fjallað er um  í  þessum pistli. 

Guðru n og Jo n Bjarni fo luðust eftir landi til kaups eða leigu til trja ræktar í  landi Garða-

bæjar en þar fannst ekki land. Þau fengu sí ðar lund við hlið lundar Lionsklu bbsins 

A sbjarnar í  Hafnarfirði sem alþjo ðastjo rn Lions ,,gaf“ sí ðan Guðru nu.  

Umdæmistjo rara ði fannst við hæfi að til væri „Guðru nar“ lundur í  heimabæ Guðru nar 

sem minnti a  hið framu rskarandi starf hennar. Þa  kviknaði su  hugmynd að fa  lund eða 

svæði inn í  Garðabæ og setja þar bekk þar sem nafn hennar og staða kæmi fram og 

eins væri hægt að gro ðursetja í  kringum hann. Eins og flestum er kunnugt er Guðru n 

mikil a hugamanneskja um trja rækt og er bekkurinn með ví san í  Cenntennial bekkja-

verkefnið. Haft var samband við Laufeyju Jo hannsdo ttur fyrrverandi fjo lumdæmis-

stjo ra og Eikarkonu, vegna tengsla hennar innan bæjarfe lagsins. Laufey to k vel í  þessa 

hugmynd og hafði samband við garðyrkjustjo ra bæjarins og su  hugmynd kom upp að 

nota uppgro inn lund sem til er. Nokkrar tillo gur að staðsetningu komu fram þar til 

þessi var valin þar sem hu n er í  alfaraleið re tt við kjarna bæjarins. 

Fja rmo gnun fyrir bekknum var þannig tilkomin að notaður var afgangur fra  alþjo ða-

stjo rnarfundinum og það sem uppa  vantaði var greitt u r sjo ðum hreyfingarinnar a  

I slandi. Það er ekki a  hverjum degi sem við eigum alþjo ðaforseta fjo lmennustu mann-

u ðar- og lí knarsamtaka í  heiminum og í  ljo si þess að a kaflega sparlega var farið með fe  

hreyfingarinnar a  sí ðasta starfsa ri, var a kveðið að leita ekki annað til fja rmo gnunar. 

Eins ma  koma fram he r að Lionshreyfingin bar engan kostnað af framboði Guðru nar 

til  embætti alþjo ðaforseta og er I sland lí klega eina landið/fjo lumdæmið í  heiminum 

sem ekki hefur tekið þa tt í  kostnaði við slí kt framboð.  

 



Bekkurinn afhjúpaður 

Reynt var að halda þessu leyndu fyrir Guðru nu Bjo rt og Jo ni Bjarna og var hu n beðin 

um fund með fra farandi umdæmisstjo rara ði þar sem o ljo st var um efni ,,fundarins“. 

Boð var sent u t a  nu verandi umdæmisstjo rara ð, umdæmisstjo rnir  A og B umdæma, 

Eikarkonur og bæjarstjo ra Garðabæjar og var mæting var með a gætum. Ellert 

Eggertsson fjo lumdæmisstjo ri opnaði ha tí ðina og Bjo rg Ba ra Halldo rsdo ttir fra farandi 

fjo lumdæmisstjo ri fo r yfir so guna. Bekkurinn var sí ðan afhju paður við fo gnuð gesta. 

Guðru n Bjo rt flutti a varp og var þakkla t og stolt af o llum þeim stuðningi og heiðri sem 

lionshreyfingin a  I slandi hefur sy nt henni. Það kom fram í  ma li hennar að hu n væri 

a kaflega a nægð með staðsetningu bekkjarins því  þegar þau fara í  bu ðina sí na þa  

ganga þau framhja  honum og þa  er gott að geta tyllt se r og hví lt lu in bein. Jo na Sæ-

mundsdo ttir, bæjarfulltru i, flutti kveðju fra  bæjarstjo rn Garðabæjar, í  fjarveru 

Gunnars Einarssonar, bæjarstjo ra.  Hu n þakkaði fyrir allt það go ða starf sem unnið 

hefur verið í  bænum af ha lfu Lions og minntist meðal annars a  gro ðurreit Eikar-

kvenna í  Smalaholtinu.  

Það er mitt a lit að þessi framkvæmd fra farandi umdæmisstjo rara ðs se  vel til þess fal-

lin að sy na þakklæti okkar fyrir hið fra bæra starf sem Guðru n Bjo rt innti af hendi í  

forsetatí ð sinni. E g er a kaflega stoltur af Guðru nu og hennar starfi og ekki sí st fyrir þa  

landkynningu sem við I slendingar fengum í  gegnum starf hennar.  

E g sem lionsmaður þakka fra farandi umdæmisstjo rara ði fyrir hugmyndina og að 

koma henni í  verk. Þið eigið þakkir skildar. 

Þorkell Cýrusson ritstjóri/lionsmaður/fyrrverandi umdæmisstjóri 

 

Myndir sem fylgja þessari grein má sjá í Lionsblaðinu (innskot ritstjóra) 



Umdæmisstjóri 109 B 

Sælir kæru lionsfe lagar 

Mí n einkunnarorð eru: ,,Með vina ttu leggjum við lið“. 

E g hugsa oft um hvað vina ttan er okkur mikils virði, í  lions er a hersla a  vina ttu fe lag-
anna og fjo lskyldum þeirra. Vina ttan er undirstaðan að starfi lionsklu bba. Lionsfe lagar 
eru tryggur vinaho pur sem stendur saman. I  Lions eignast margir sí na bestu vini. 

Þegar við hittum fo lk a  fo rnum vegi sem hefur a huga a  að fræðast um Lions, þa  verðum 
við að vera tilbu in með lions ræðuna. Því  oft verður fyrsta spurningin, hvað gerið þið í  
lions. 

Þa  er gott að nota þessa ræðu. 

Lionsfe lagar la ta gott af se r leiða a  sviði mannu ðar- og menningarma la. Lionsklu bbar 
styðja sitt nær samfe lag, taka þa tt í  landsverkefnum og alþjo ðlegum verkefnum. 

Lionsfe lagar leggja lið þeim sem minna mega sí n m.a. sju kum, sjo ndo prum og 
fo tluðum. 

Einnig eru verkefni tengd bo rnum, o ldruðum, menningarma lum, umhverfi o.fl. 

Það er gott að lesa siðareglur lions. 

1. Að lí ta a  starf mitt sem ko llun og leysa það svo af hendi að e g a vinni me r traust. 

2. Að leitast við að na  go ðum a rangri í  starfi mí nu og a skilja me r hæfilega umbun 
erfiðis mí ns, en reyna ekki að hagnast með o re ttmætum hætti. 

3. Að muna að la ta a vinning minn ekki verða a  annarra kostnað; að vera tru r með-
bræðrum mí num og heiðarlegur gagnvart sja lfum me r. 

4. Leiki vafi a  lagalegu eða siðferðilegu re ttmæti gerða minna, að breyta þa  við 
na ungann eins og e g vil að hann breyti við mig. 

5. Að gera vina ttu að markmiði, ekki leið að marki. So nn vina tta krefst einskis í  eigin 
þa gu og ma  aldrei vera ha ð gagnkvæmum greiða. 

6. Að hafa ætí ð í  huga skyldur mí nar sem þjo ðfe lagsþegn og að vera hollur þegn 
þjo ðar og byggðarlags bæði í  orði og verki. 

7. Að hja lpa meðbræðrum mí num í  vanda. Þeir sem um sa rt eiga að binda þurfa hlut-
tekningu, ba gstaddir og minnima ttar stuðning. 

Að vera gætinn í  gagnry ni og o rla tur a  hro s. Að byggja upp, en rí fa ekki niður. 

 

Með lionskveðju, 

Bragi Ragnarsson umdæmisstjo ri/ DG umdæmi/District 109 B 2019-2020 

GSM: 8434226 

Netfang: br@urseafood.is 
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