
VATN, HÚSASKJÓL 
OG BETRI HEILSA 
MEÐ ÞINNI HJÁLP!
• Valgreiðsla í heimabanka: 2.500 krónur
• Söfnunarsími 907 2003: 2.500 krónur
• Framlag að eigin vali á framlag.is
• Söfnunarreikningur 0334-26-50886
 kennitala 450670-0499 HJÁLP TIL SJÁLFSHJÁLPAR
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mánudagur 17. desember opið kl. 08:00–17:00
þriðjudagur 18. desember opið kl. 08:00–17:00
miðvikudagur 19. desember opið kl. 08:00–17:00 
fimmtudagur 20. desember opið kl. 08:00–17:00
föstudagur 21. desember opið kl. 08:00–17:00
laugardagur 22. desember opið kl. 10:00–16:00
Þorláksmessa 23. desember lokað
aðfangadagur 24. desember opið kl. 10:00–12:00
jóladagur 25. desember lokað

annar í jólum 26. desember lokað 
fimmtudagur 27. desember opið kl. 10:00–16:00 
föstudagur 28. desember opið kl. 10:00–16:00
laugardagur 29. desember lokað
sunnudagur 30. desember lokað
gamlársdagur 31. desember lokað
nýársdagur 1. janúar lokað
miðvikudagur 2. janúar lokað
fimmtudagur 3. janúar opið kl. 08:00–16:00

Aðalfundur Hjálparstarfs kirkjunnar var haldinn í Grensáskirkju laugardaginn 29. september 2018.
Starfsskýrslu stofnunarinnar er að finna á vefsíðunni www.help.is undir liðnum um okkur – Ársskýrslur.
Í stjórn Hjálparstarfsins starfsárið 2018–2019 eru: Gunnar Sigurðsson formaður, Páll Kr. Pálsson og
Salóme Huld Garðarsdóttir. Varamenn: Hörður Jóhannesson og Vigdís Valgerður Pálsdóttir.  

Vakin er athygli á því að Hjálparstarf kirkjunnar hefur hætt framleiðslu útikerta.
Friðarljós verða því ekki til sölu í kirkjugörðum yfir hátíðirnar.

Framkvæmdastjóri: Bjarni Gíslason
Margt smátt …, 4. tbl. 30. árg. 2018
Ábyrgðarmaður: Kristín Ólafsdóttir

Prentvinnsla:
Umbrot: Pipar \TBWA

Prentun: Ísafoldarprentsmiðja
Ljósmyndir:

Forsíðumynd: Paul Jeffrey/ACT Alliance,
Aðrar myndir: Þorkell Þorkelsson, ACT Alliance

og Hjálparstarf kirkjunnar.

Afgreiðslutími á skrifstofu Hjálparstarfs kirkjunnar,
Háaleitisbraut 66 (gengið inn að neðanverðri kirkjunni), 
103 Reykjavík, um jól og áramót 2018–2019 er sem hér segir:

Hjálparstarf kirkjunnar leggur lóð sín á vogarskál-
arnar til þess að heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 
um sjálfbæra þróun náist fyrir árið 2030. Áskoranirn-
ar eru risavaxnar og margslungnar; ójöfnuður innan 
og milli samfélaga, loftslagsbreytingar, vatnsskortur, 
fæðuóöryggi, vannæring, ófriður og vaxandi fjöldi 
flóttafólks í heiminum.

Sem kirkjutengd stofnun nýtur Hjálparstarfið þeirrar 
sérstöðu að byggja á grasrótarstarfi í nærsamfé-
laginu en meginmarkmið eru bætt lífskjör þeirra sem 
búa við fátækt og að mannréttindi séu virt. 

Í mannúðaraðstoð og þróunarsamvinnu liggur styrk-
ur Hjálparstarfs kirkjunnar í samvinnu við hjálpar-
stofnanir sem þekkja staðhætti á verkefnasvæðum. 
Þær þekkja söguna og menninguna en það auðveldar 
skipulagningu og útfærslu aðstoðar og þær eru 
áfram á svæðinu eftir að alþjóðlegri aðstoð lýkur og 
geta mælt árangur hennar. 

Hjálparstarf kirkjunnar er aðili að Hjálparstarfi Lúth-
erska heimssambandsins, LWF/DWS, og Alþjóðlegu 
hjálparstarfi kirkna, ACT Alliance. Þá er alþjóðlegt 
hjálparstarf kirkna unnið í náinni samvinnu við hjálp-
arstofnanir Sameinuðu þjóðanna og eftir ströngustu 
stöðlum um faglegt hjálparstarf.    

Starfið felst í efnislegri aðstoð við fólk í neyð, valdefl-
ingu sem leiðir til sjálfshjálpar þeirra sem starfað er 
með og í því að tala máli þeirra sem í nauðum eru 
staddir svo samfélagið taki tillit til þarfa þeirra og 
réttinda og að grípið verði til aðgerða sem breyta 
lífsmöguleikum þeirra. 

Verkefni eru valin án tillits til þjóðernis, kynþáttar, 
kyns, lífsskoðana og pólitískra hugmynda þeirra sem 
þurfa aðstoð og án tillits til orsakar neyðarinnar. Þau 
eru á hverjum tíma valin eftir efnahag stofnunarinn-
ar, hjálparbeiðnum sem berast og mati stjórnar og 
samstarfsaðila um hvar og hvernig hjálpin skilar 
bestum árangri.

Á Íslandi veitir Hjálparstarf kirkjunnar fólki sem býr 
við fátækt efnislega aðstoð og félagslega ráðgjöf 
ásamt því að tala máli þeirra sem búa við efnislegan 
skort svo samfélagið taki tillit til þarfa þeirra og 
réttinda og að gripið verði til aðgerða sem breyta 
lífsmöguleikum þeirra til hins betra. Hjálparstarf 
kirkjunnar starfar með prestum, félagsþjónustu 
sveitarfélaga, öðrum mannúðarsamtökum, stofnun-
um og ráðuneytum að úrlausn verkefna en ekkert er 
skipulagt án þess að notendur þjónustunnar séu 
hafðir með í ráðum. 

Stuðningur stjórnvalda og almennings á Íslandi gerir 
Hjálparstarfi kirkjunnar kleift að starfrækja öflugt 
mannúðar- og hjálparstarf hér heima og í fátækustu 
samfélögum heims. Við stefnum ótrauð að heims-
markmiðum Sameinuðu þjóðanna um farsæld, frið og 
öryggi í heiminum fyrir árið 2030.
 

Takk fyrir
dýrmætan stuðning!

Bjarni Gíslason,

framkvæmdastjóri 
Hjálparstarfs 
kirkjunnar.

Með þinni hjálp!
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Stærsta verkefni Hjálparstarfs kirkjunnar í þróunar-
samvinnu er með sárafátæku fólki í Sómalífylki í 
Eþíópíu. Meginmarkmið þess eru að bæta aðgengi að 
drykkjarhæfu vatni, að fólkið geti bætt fæðuöryggi 
sitt með bættum aðferðum í landbúnaði og að styrkja 
stöðu kvenna, samfélaginu öllu til farsældar. 

Brunnar eru grafnir og þar sem það er ekki mögulegt 
eru grafnar vatnsþrær fyrir regnvatn. Nýjar og 
þurrkþolnar korntegundir eru kynntar til sögunnar 
sem og skilvirkari ræktunaraðferðir og endurbætt 
verkfæri. Þá eru dýraliðar þjálfaðir í að bólusetja 

búfé. Verkefnið hefur verið framkvæmt í samstarfi 
við Lútherska heimssambandið í Eþíópíu með dyggum 
stuðningi frá einstaklingum og utanríkisráðuneytinu 
frá árinu 2007 eða í rúm ellefu ár.

Hjálparstarf kirkjunnar starfar einnig í þágu HIV-smitaðra, 
alnæmissjúkra, aðstandenda þeirra og eftirlifenda í 
héruðunum Rakai og Lyantonde í Úganda en þar hefur 
nýsmit HIV verið tíðara en annars staðar í landinu.  
Aðstoðin er veitt í samstarfi við samtökin Rakai 
Community Based AIDS Organization (RACOBAO) en 
skjólstæðingar eru fyrst og fremst börn sem misst 

hafa foreldra sína úr alnæmi og búa ein sem og 
HIV-smitaðir einstæðir foreldrar og ömmur sem 
hafa börn á framfæri og búa við sára fátækt. 

Lífsskilyrði fólksins eru bætt með því að reisa íbúðar-
hús, eldaskála og kamra. Fólkið sækir fræðslu um 
samband hreinlætis og smithættu og hvernig bæta 
má hreinlætisaðstöðu. Aðgengi að hreinu vatni er 
aukið til muna með því að reisa rigningarvatnssöfn-
unartanka við hlið íbúðarhúsanna og með viðhaldi á 
brunnum í héruðunum. Fólkið fær svo geitur og hænur 
til að auka fæðuval og möguleika á tekjuöflun.

Grunnurinn tryggður

Aðgengi að drykkjarhæfu vatni við þorpskjarnann gjörbreytir lífsskilyrðum fólksins sem við vinnum með í Eþíópíu. Almennt heilsufar batnar og stúlkur hafa tíma til að sækja skóla.

Í Úganda fá munaðarlaus börn sem búa við sára fátækt þak yfir höfuðið
og vatnstank fyrir rigningarvatn sem nýtist yfir þurrkatímann.

Kamrar eru reistir og fræðsla veitt um smitleiðir sjúkdóma.
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Sómalífylki er eitt af fjórum fátækustu fylkjum í 
Eþíópíu sem er meðal fátækustu ríkja heims. Fylkið 
þekur 144 þúsund ferkílómetra og þar búa yfir 5 
milljónir sjálfsþurftarbænda og hálfhirðingja. 
Grunnstoðirnar í samfélaginu eru veikar og tíðir 
þurrkar valda þar viðvarandi matarskorti og vannær-
ingu.
 
Búfjárrækt með kameldýr, kindur, geitur og nautgripi 
er undirstöðuatvinnugrein í fylkinu. Þar sem skilyrði 
eru til er einnig ræktað maís, hirsi, hveiti og bygg. 
Vatnsskortur hefur hins vegar leitt til lélegs ástands 
bústofnsins en dýralæknaþjónusta er af skornum  

skammti. Skortur hefur verið á tækjum og tólum og 
það hefur takmarkað ræktunaraðferðir í jarðrækt. 
Fæðuöryggi íbúanna hefur því almennt verið mjög 
takmarkað. 

Á undanförnum áratug hefur aðstoð Hjálparstarfs 
kirkjunnar náð til meira en 130.000 íbúa í fylkinu. Með 
aðstoðinni hafa aðstæður fólksins batnað svo um mun-
ar. Styttra er í hreint vatn, fæða fólks er fjölbreyttari 
og næringarríkari og  búfé er heilbrigðara. Bændur sem 
hafa hlotið fræðslu og þjálfun í nútímaræktunarað-
ferðum, betri verkfæri og dráttardýr hafa þrefaldað 
framleiðsluna á landskika sínum í kjölfarið. Áður plægðu 

þeir með haka eða biðu þess að get leigt uxa af öðrum 
og þá var tími þeirra til að plægja af skornum skammti.

Eftir tíu ára starf í Jijigahéraði var ákveðið að færa 
aðstoðina yfir til nágrannahéraðsins Kebre Beyah 
þar sem bændafjölskyldur munu taka þátt í verkefni 
Hjálparstarfsins um fæðuöryggi og valdeflingu 
kvenna til ársins 2020 að minnsta kosti. Meginmark-
mið með samstarfi við íbúa á nýjum stað eru sjálf-
bærni, minni jarðvegseyðing og betri vatnsbúskapur; 
bætt heilsufar með auknu aðgengi að hreinu vatni og 
hreinlætisaðstöðu og aukin velferð í samfélaginu 
með auknu jafnrétti kynjanna.

Hjálp til sjálfshjálpar

Í Sómalífylki í Eþíópíu eiga bændur ekki almennileg verkfæri. Það tekur því langan tíma að plægja akurinn og fæðuöryggi íbúanna hefur því verið takmarkað.

Fólkið fær einnig endurbætt fræ til sáningar og græðlinga af næringarríku plöntunni Moringa.Bændur sem hafa fengið dráttardýr og betri verkfæri hafa þrefaldað framleiðsluna.
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Í Sómalífylki í Eþíópíu er jafnrétti kynjanna ábótavant 
en ójafnréttið má rekja til rótgróinnar menningar á 
svæðinu. Konur hafa verið háðar ákvörðunum eigin-
manna sinna um flest í daglegu lífi. Þær hafa hins 
vegar séð um eldamennskuna, að sækja eldivið og 
vatn ásamt því að sjá um börnin. 

Konurnar hafa ekki haft völd til að taka ákvarðanir 
um landnotkun, búfénað eða fjármál heimilisins. Þær 
hafa hvorki fengið tilboð um þjálfun eða fræðslu frá 
stjórnvöldum né heldur sæti við ákvarðanatökuborðið 
um sveitarstjórnarmál. Konur hafa heldur ekki haft 

aðgengi að fjármagni til að hefja eigin atvinnurekstur. 
Þetta valdaleysi kvennanna í fylkinu hefur haft nei-
kvæð áhrif á heilsu og lífsafkomu kvennanna og fjöl-
skyldna þeirra.

Stór þáttur í verkefni Hjálparstarfs kirkjunnar á 
svæðinu er að stuðla að auknu valdi og áhrifum 
kvenna samfélaginu öllu til farsældar. Konurnar fá 
fræðslu um það hvernig koma má auga á arðbærar 
viðskiptahugmyndir, hvar og hvenær er best að 
stunda mismunandi viðskipti og upplýsingar um 
sparnaðarleiðir og lánamöguleika. Konur sem hafa 

áhuga á að hefja atvinnurekstur fá tækifæri með því 
að vinna saman í hópum sem bera sameiginlega 
ábyrgð á verkefnum. 

Konurnar fá örlán, hver og ein sem svarar um 22.000 
krónum, til að hefja atvinnurekstur svo sem geita-
rækt, laukrækt og smáverslunarrekstur. Konurnar 
greiða lánin til baka og nota síðan tekjur af rekstrin-
um til þess að greiða kostnað við skólagöngu barna 
sinna og til þess að kaupa dagvöru, fatnað og nytja-
hluti fyrir heimilið. Tekjurnar nota konurnar líka til að 
kaupa vatn yfir versta þurrkatímann. 

Valdefling kvenna

Konur í Sómalífylki hafa búið við ójafnrétti sem hefur haft neikvæð áhrif á heilsu og afkomu allra í samfélaginu. 

Maríam opnaði verslun þar sem hún selur meðal annars sólarrafhlöður
og aðgengi að rafmagni til að hlaða farsíma. 

Hjálparstarf kirkjunnar veitir konum tækifæri til að hefja eigin atvinnurekstur.
Amína hóf geitarækt.
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Hjálparstarf kirkjunnar styður börn og ungmenni í 
Kampala, höfðuðborg Úganda en þangað flykkist ungt 
og oftast ómenntað fólk úr sveitum landsins í von um 
betra líf. Margra þeirra bíður hins vegar að kúldrast í 
fátækrahverfum þar sem neyðin rekur þau til að taka 
þátt í glæpagengjum eða selja líkama sinn til að geta 
séð sér farborða. Börn og unglingar í höfuðborginni 
eru því útsett fyrir misnotkun af ýmsu tagi og eymdin 
leiðir til þess að þau verða auðveldlega fíkniefnum að 
bráð.

Markmiðið er að unga fólkið öðlist verkkunnáttu sem 
það getur nýtt til að sjá sér farborða, að það taki þátt 
í uppbyggilegum tómstundum og námskeiðum sem 

styrkja sjálfsmyndina og að þau séu upplýst um kyn-
heilbrigði og rétt sinn til heilbrigðisþjónustu. 

Verkefnið er unnið í samstarfi við Lútherska heims-
sambandið og samtökin UYDEL (Ugandan Youth 
Development Link). Í smiðjum UYDEL geta ungmennin 
valið sér ýmis svið og öðlast nægilega hæfni til að 
verða gjaldgeng á vinnumarkaði svo sem við hár-
greiðslu, matreiðslu, rafvirkjun, saumaskap og sápu-
gerð.  

Í smiðjum UYDEL er kennt fyrir hádegi en eftir hádegi 
er skipulagt frístundastarf í boði. Eitt af því sem ung-
lingarnir geta lagt stund á er dans og trumbusláttur 

en í Kampala er vinsælt að ráða danshópa til að sýna 
hefðbundinn dans í veislum við ýmis tækifæri. Dans-
inn og tónlistina geta unglingarnir þannig nýtt sér til 
framfærslu.

Hjálparstarf kirkjunnar styður Sameinuðu indversku 
kirkjuna, United Christian Church of India eða UCCI, 
sem hefur í hartnær hálfa öld hjálpað fólki sem býr við 
fátækt með því að halda úti skólastarfi og heimavist 
ásamt matargjöfum og spítalarekstri í Andhra 
Pradesh-fylki í austurhluta Indlands. Hjálparstarf 
kirkjunnar kostar börn í skóla og heimavist ásamt því 
að senda stök framlög vegna viðhalds bygginga og til 
starfsemi spítalans.

Tækifæri til
mannsæmandi lífs

Nístandi fátæktin í fátækrahverfum Kampala neyðir unglingana út á ógæfubraut. Börnin eru útsett fyrir misnotkun og verða auðveldlega fíkniefnum að bráð. 

Þar læra þau um rétt sinn til heilbrigðisþjónustu,
taka þátt í tómstundastarfi og fá sálrænan stuðning félagsráðgjafa.Í smiðjum UYDEL fá börn og unglingar tækifæri til þess að læra iðn sér til framfærslu. 
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Tækifæri til
mannsæmandi lífs

Í september sendi Hjálparstarf kirkjunnar 26,4 millj-
ónir króna til til mannúðaraðstoðar við 30.000 Palest-
ínumenn. Læknisþjónusta er efld með sérstaka 
áherslu á að bæta úr næringarskorti barna. Sjúkrahús 
og heilsugæslustöðvar fá stuðning svo hægt sé að 
ráða fleira starfsfólk og útvega lyf. Sálrænn stuðn-
ingur er veittur og áhersla lögð á aðstoð við börn og 
unglinga. Aðgengi að drykkjarvatni er aukið og að-
stoð veitt fyrir nauðþurftum. 

Hjálparstarf kirkjunnar aðstoðar einnig flóttafólk frá 
Sýrlandi í Jórdaníu sem og fólkið sem býr við kröpp-
ustu kjörin í móttökusveitarfélögum þar. Fólkið fær 
húsbúnað og aðstoð við að koma sér fyrir ásamt 
stuðningi við að afla sér lífsviðurværis með starfs-
námi og greiðslu fyrir vinnuframlag. Skólagjöld eru 
greidd fyrir börn og konur fá aðstoð við að koma sér 
upp verslun með smáiðnað. Sálrænn stuðningur er 
veittur.  

Hjálparstarf kirkjunnar aðstoðar sjálfsþurftarbænd-
ur vegna þurrka og flóða og fólk á vergangi vegna 
átaka í Órómía- og Sómalífylkjum í Eþíópíu. Börn og 
mæður með börn á brjósti sem og fólk með fötlun eða 
sjúkdóma er í forgangi og því tryggt aðgengi að hreinu 
vatni, fæðu og hreinlætisaðstöðu. 

Mannúðaraðstoð

Eftir að sprengja Ísraelshers hæfði heimili hennar á Gasaströndinni fékk Neama og fjölskylda hennar húsaskjól frá stjórnvöldum en aðgengi að vatni og hreinlætisaðstöðu fyrir tilstilli
 Alþjóðlegs hjálparstarfs kirkna. Við það minnkaði tíminn sem fór í að sækja vatn um 30 mínútur og Neama hafði meiri tíma til að læra heima.  

Í Jórdaníu fær flóttafólk frá Sýrlandi aðstoð vegna átaka. Í Órómía- og Sómalífylkjum Eþíópíu fær fólk aðstoð vegna þurrka, flóða og átaka.
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Hjálparstarf kirkjunnar veitir fólki í félagslegri neyð á 
Íslandi efnislega aðstoð í samvinnu við presta, 
djákna, félags- og námsráðgjafa um land allt. Aðstoð-
inni er ætlað að svara skyndilegri neyð enda er það 
skylda stjórnvalda að tryggja framfærslu fólks í fé-
lagslegum vanda þannig að það fái lifað mannsæm-
andi lífi til lengri tíma. Meginmarkmiðið er að grunn-
þörfum fólks sé mætt, að fjárhagslegir erfiðleikar 
ógni ekki heilsu fólks og takmarki ekki möguleika 
barna og unglinga til farsæls lífs.
 
Aðstoðin felst meðal annars í því að fólk fær inn-
eignarkort í matvöruverslunum en mikil valdefling 
felst í því að fólk versli sjálft þær nauðsynjar sem það 

þarf í stað þess að bíða í röð eftir matarpoka sem aðr-
ir hafa fyllt. Aðstoð er veitt þegar sýkingar eða veik-
indi kalla á óvænt útgjöld vegna lyfjakaupa og sjálf-
boðaliðar aðstoða fólk sem kemur til Hjálparstarfsins 
eftir notuðum fatnaði.

Börn sem búa við fátækt fá styrk til íþróttaiðkunar, 
tónlistarnáms og tómstundastarfs. Foreldrar grunn-
skólabarna fá aðstoð við að útbúa þau í upphafi skóla-
árs og sjálfráða ungmenni fá stuðning svo þau geti 
stundað nám sem gefur þeim réttindi til starfs eða 
veitir þeim aðgang að lánshæfu námi.  
 

Einstaklingsmiðuð nálgun og notendastýrð þjónusta 
eru lykilverkfæri félagsráðgjafa Hjálparstarfsins en 
auk þess að veita ráð og efnislega aðstoð benda félags-
ráðgjafarnir fólki á úrræði í samfélaginu sem kunna að 
gagnast því við að komast út úr erfiðum aðstæðum. 

Félagsráðgjafar Hjálparstarfsins hafa í síauknum 
mæli lagt áherslu á verkefni sem eru undirbúin í sam-
ráði við fólkið sem tekur þátt í þeim. Með því að sníða 
verkefnin að þörfum og óskum þátttakendanna er 
mun líklegra að þau leiði til árangurs og breytinga í lífi 
fólks; að þau séu raunveruleg hjálp til sjálfshjálpar.

Notendastýrð þjónusta

Sjálfboðaliðar Hjálparstarfs kirkjunnar taka á móti fatnaði sem berst, flokka hann og raða í hillur eftir stærð og kyni ásamt því að taka á móti fólki sem leitar eftir fatnaði á þriðjudögum klukkan 10–12.

Félagsráðgjafar Hjálparstarfs kirkjunnar skipuleggja virkniverkefni
í samráði við notendur þjónustunnar. Börn sem búa við fátækt eru í forgangi í öllu starfi og þjónustu. 
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Hjálparstarf kirkjunnar hefur að markmiði að stuðla 
að aukinni almennri vitund um mannréttindi og mikil-
vægi félagslegs réttlætis fyrir almenna farsæld. 
Stofnunin tekur því þátt í málsvarastarfi innanlands 
og utan til þess að stuðla að staðbundinni og hnatt-
rænni samstöðu um sjálfbæra þróun og jafnrétti.

Fólk á að geta lifað mannsæmandi lífi af vinnulaunum 
sínum og lífeyri. Hér á landi eiga 11% fullorðinna og 
14% barna hins vegar á hættu að einangrast félags-
lega sökum efnaleysis og um fimm þúsund manns búa 
við sárafátækt. Nauðsyn baráttunnar fyrir félags-
legu réttlæti á Íslandi er því sannarlega til staðar. 

Félagsráðgjafar og notendur þjónustu Hjálparstarfs-
ins taka  þátt í fjölbreyttu samstarfi til að vinna bug á 
fátækt og félagslegri einangrun, stuðla að opinni um-
ræðu og þrýsta á stjórnvöld um að taka árangursrík-
ar ákvarðanir til að tryggja farsæld fyrir alla. 

Hjálparstarfið á fulltrúa í Velferðarvaktinni sem er 
óháður greiningar- og álitsgjafi og leggur fram tillög-
ur til stjórnvalda og hagsmunasamtaka um leiðir til að 
styðja við fólk sem býr við efnislegan skort á réttlát-
an hátt og til að tryggja rétt barna til lífsafkomu sem 
nægir þeim til að ná fullum þroska. 

Evrópska tengslanetið (European Anti Poverty 
Network) er vettvangur fyrir fólk sem býr við fátækt 
og berst fyrir félagslegu réttlæti innan og milli sam-
félaga í álfunni. Félagsráðgjafi Hjálparstarfsins 
gegnir nú formennsku í Íslandsdeild EAPN en níu fé-
lagasamtök eru í tenglanetinu hér á landi. 

PEPP Ísland, samtök fólks í fátækt, spruttu upp úr 
tengslanetinu og starfa á eigin forsendum. Samtökin 
standa að ýmsum viðburðum til að vekja máls á 
nauðsyn viðhorfsbreytingar í garð þeirra sem búa við 
fátækt og á því hvar ábyrgð á félagslega fyrirbærinu 
fátækt liggur.

Farsæld fyrir alla

Sanna Magdalena Mörtudóttir var meðal frambjóðenda til sveitarstjórnarkosninga í vor sem tóku áskorun EAPN
um að stíga á stokk og segja frá því hvernig þeir hyggðust tryggja farsæld fyrir alla næðu þeir kjöri.    

Gabríel Benjamín, Stundinni, tók í vor við Fjölmiðlaverðlaunum götunnar, hvatningarverðlaunum PEPP Ísland fyrir faglega fjölmiðlaumfjöllun um fátækt,
úr hendi Laufeyjar Ólafsdóttur samhæfingarstjóra. Alls voru 13 tilnefningar til verðlaunanna og verðlaunaði PEPP þrjár þeirra sérstaklega.
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Hátíðarmessa í
Hallgrímskirkju
fyrsta sunnudag í aðventu,
2. desember kl. 11:00 
Dr. Sigurður Árni Þórðarson prédikar og þjónar fyrir 
altari ásamt Sr. Irmu Sjöfn Óskarsdóttur, messuþjónum 
og fulltrúum Hjálparstarfs kirkjunnar. 

Mótettukór Hallgrímskirkju syngur undir stjórn Harðar 
Áskelssonar. Organisti er Björn Steinar Sólbergsson.   

Gjöfum til Hjálparstarfs kirkjunnar verður veitt móttaka. 
Einnig verður minnst 70 ára afmælis kapellunnar í kór 
Hallgrímskirkju. Veglegt messukaffi í tilefni dagsins.

Skyrgámur og bræður hans hafa stutt 
Hjálparstarf kirkjunnar um samtals 13 milljónir
Hjálparstarf kirkjunnar þakkar jólasveinaþjónustu Skyrgáms fyrir frábæran stuðning en frá árinu 
1997 hafa jólasveinarnir gefið 20% af öllum jólasveinaheimsóknum til verkefna Hjálparstarfsins. 
Jólasveinaþjónusta Skyrgáms hefur jafnframt komið að jólaballi fyrir skjólstæðinga Hjálparstarfs-
ins og gefið jólasveinaþjónustu og sælgæti. Stefnt er að því að jólaballið verði árlegur viðburður.
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REYKJAVÍK
A. Margeirsson ehf
Aðalvík ehf
Alvin ehf
Apparat ehf
ARGOS ehf-Arkitektastofa Grétars og Stefáns
Arkís arkitektar ehf
ASK Arkitektar ehf
Auglýsingastofan ENNEMM
Aurum
Á.K. Sjúkraþjálfun ehf
Áman ehf
Árbæjarapótek ehf
Ásbjörn Ólafsson ehf
ÁTVR Vínbúðir
B. Ingvarsson ehf
Bananar ehf
barak.is
Barnatannlæknastofan ehf
Berserkir ehf
Betra líf ehf
Bíl - Pro ehf
Bílamálun Sigursveins Sigurðssonar
Bílasalan Heimsbílar ehf
Bílasmiðurinn hf
Bjarnar ehf
Blaðamannafélag Íslands
Borlaug-íbúðir ehf.
Bókabúðin Sjónarlind
Bókhaldsstofa Haraldar slf
Bókhaldsþjónusta Júlíönu ehf
Bókhaldsþjónustan Vík
Bólstrarinn ehf
Bónstöðin hjá Jobba ehf
Brúskur hársnyrtistofa
Danica sjávarafurðir ehf
Dokkan, þekkingar- og tengslanet
D-Tech ehf
Durum restaurant & take away
Dýralæknastofa Reykjavíkur hf
Eðalbílar ehf
Eðalflutningar ehf
Efling stéttarfélag
Eignaskipting ehf
Endurskoðun og reikningshald ehf
Endurskoðun og reikningsskil hf
Engo verkefni ehf
Fanntófell ehf
Fasteignasalan Miklaborg
Ferska ehf
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga
Félag tanntækna og aðstoðarfólks tannlækna
Fiskbúðin
Fiskbúðin Sæbjörg ehf
Fjaðrabúðin Partur ehf
Fjárhald ehf
Fjárstoð ehf
Fjöður ehf, þvottahús
Fossberg ehf
Fótaaðgerðastofan frískir fætur
Gagarín ehf
Garðs Apótek
Gaui Píp ehf
Gáski sjúkraþjálfun ehf
GB Tjónaviðgerðir ehf
Gilbert úrsmiður
Ginger ehf
Gjögur hf
Gólflagnir ehf
Grafía-stéttarfélag í prent- og
 miðlunargreinum
Gróðrarstöðin Mörk
Gullkistan skrautgripaverslun
Gullsmiðurinn í Mjódd
Gúmmívinnustofan SP dekk ehf
Hagi ehf-Hilti
Halldór Jónsson ehf
Hár Class hársnyrtistofa
Hárgreiðslustofan Gresika
Hármiðstöðin
Hársnyrtistofan Arnarbakka ehf
Háskólinn í Reykjavík
Heggur ehf
Herrafataverslun Birgis ehf
Heyrnar og talmeinastöð Íslands
Hið íslenska bókmenntafélag
Hitastýring hf
Hjá GuðjónÓ ehf
Hjá Hrafnhildi
Hjúkrunarheimilið Skjól
Hljóðbók.is-hljóðvinnslan
Hókus Pókus ehf
Hótel Leifur Eiríksson ehf
Hótel Lotus
Hreinsitækni ehf
Hreyfimyndasmiðjan
Höfðahöllin bílasala
Höfðakaffi ehf
IBH ehf
Icelandair Cargo ehf
Innigarðar ehf
Innlifun ehf
Intellecta ehf
Ísaga hf
Ísbúðin Erluís
Íslandsstofa
Íslensk endurskoðun ehf
Íslenska auglýsingastofan
Íslenskir fjallaleiðsögum
Ísold ehf
Íþróttasamband fatlaðra
J. S. Gunnarsson hf
JE Skjanni ehf, byggingaverktakar
Jónar Transport hf
Jónatansson & Co lögfræðistofa ehf
K. H. G. Þjónustan ehf
K.F.O. ehf
Kári Arnórsson ehf, byggingarverktaki
Keiluhöllin Egilshöll
Kemi ehf
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma
Kjörgarður
Klettur-Skipaafgreiðsla ehf
Klipphúsið ehf
Kolibri ehf
Kurt og Pí ehf
Kvika banki hf
Kvika Grafísk hönnun
Landshús
Leigulistinn ehf
Lifandi vísindi
Lífstykkjabúðin ehf
Lög og Innheimta ehf
Lögfræðiþjónusta Sigurðar Sigurjónssonar hrl
Lögmannafélag Íslands
Lögmannsstofa Jóns G Briem hrl
Lögmenn Jónas & Jónas Þór sf
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu
Margt smátt ehf
Málningarvörur ehf
MD Reykjavík ehf
Móðurást
Múrarameistarafélag Reykjavíkur
Myconceptstore

N 32 ehf
Nasdaq Iceland
Neshamar ehf
Netvirkinn ehf
Nexus afþreying ehf
Nýi ökuskólinn ehf
Nýtt Skil slf
OMNOM hf
Opin kerfi ehf
Orka ehf
Ortis tannréttingar slf
Ottó B. Arnar ehf
Ólafur Þorsteinsson ehf
Pixel ehf
Plast - miðar og tæki ehf
Poulsen ehf
Pósturinn
Premis ehf
Rafelding ehf
Rafsvið sf
Raftíðni ehf
Rafþjónustan slf
Rarik ohf
Ratsjá ehf
Ráðgarður, skiparáðgjöf ehf
Regla - netbókhaldskerfi
Reykjavíkur Apótek
Réttur - ráðgjöf & málflutningur
RG Lögmenn ehf
Rikki Chan ehf
Rut Káradóttir innanhússarkitekt
satis.is
S.B.S. innréttingar
Salon VEH ehf Húsi verslunarinnar
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja-SSF
Sendibílar Reykjavíkur ehf
Sifka ehf
Sjávargrillið ehf
Sjómannasamband Íslands
Sjónlag hf
Skefjar hf
Skorri ehf
SM kvótaþing ehf
Smiðshús ehf
Sólon Bistro
Stansverk ehf
Stálprýði ehf
Styrja ehf
Söluturninn Vikivaki
Söngskólinn í Reykjavík
Tannlæknastofa Bjarna Sigurðssonar
Tannlæknastofa Geirs A Zoega
Tannlæknastofa Sigurjóns Arnlaugssonar ehf
Tannréttingar sf
Tannsmiðjan Króna sf
Tannval Kristínar Gígju
TCM Innheimta ehf
TEG endurskoðun ehf
Terra Export ehf
The Coocoo’s Nest
THG Arkitektar ehf
Tónastöðin ehf
TREX-Hópferðamiðstöðin
Trévirki ehf
Tösku- og hanskabúðin ehf
Umslag ehf
VA arkitektar ehf
Vals tómatsósa ehf
Varmi ehf
VDO ehf
Vegahandbókin ehf
Verslunin Álfheimar
Verslunin Brynja ehf
Verslunin Rangá
Vélar og verkfæri ehf
Vilhjálmsson sf, heildverslun
VM - Félag vélstjóra og málmtæknimanna
VOOT Beita
VSÓ Ráðgjöf ehf
Vörn, öryggisfyrirtæki
Wurth á Íslandi ehf
Z - brautir og gluggatjöld
Þorsteinn Bergmann ehf
Þrír Frakkar hjá Úlfari, veitingahús
Ögurverk ehf

SELTJARNARNES
Önn ehf, verkfræðistofa

KÓPAVOGUR
Alhliða pípulagnir sf
Atlantic Tank Storage ehf
Automatic ehf, heildverslun
Bazaar Reykjavík ehf
Bifreiðastillingin ehf
Bifreiðaverkstæði Jónasar ehf
Bifreiðaverkstæði Kópavogs ehf
Bílasprautun og réttingar Auðuns
Bílaverkstæði Kjartans og Þorgeirs sf
Bíljöfur - varahlutir ehf
Blikksmiðjan Vík ehf
Byggðaþjónustan bókhald og ráðgjöf
dk hugbúnaður ehf
Einar Ágústsson & Co ehf
Exton ehf
Fasteignamiðstöðin ehf
Flotgólf ehf
GG Sport
goddi.is
GSG ehf
Hagblikk ehf
Hefilverk ehf
Hvísl ehf
Ingi hópferðir ehf
Ísfix ehf
Íspan ehf, gler og speglar
JS ljósasmiðjan - Sláttuvélamarkaðurinn
JS-hús ehf
Kambur ehf
Karína ehf
Kraftvélar ehf
Landmótun sf
Ledlýsing
Lindakirkja
Línan ehf
Loft og raftæki ehf
Lokasjóður ehf - bókhaldsstofa
Löggiltir endurskoðendur
Menn og mýs hf, hugbúnaðargerð
Nobex ehf
Ólafssynir ehf
Pólýhúðun ehf
Rafholt ehf
Rafmiðlun hf
Rafspenna ehf
Réttingaverkstæði Jóa ehf
Ræsting BT ehf
Skalli
Skólamyndir ehf
Slot ehf
Smáréttingar ehf
Straumleiðir ehf
Svansprent ehf
Söluturninn Smári

Tengi ehf
Vatn ehf
Visitor,  ferðabókunarþjónusta
Vökvatæki ehf
www.lindesign.is
Zenus - sófar & gluggatjöld
ZsaZsa hárgreiðslustofa slf
Öreind sf

GARÐABÆR
Anna Guðmundsdóttir
Árvík hf
Engilbert ÓH Snorrason tannlæknastofa sf
Fagval ehf
Fjallatindar ehf
Garðabær
Garðasókn
Geislatækni ehf - Laser þjónustan
Góa-Linda sælgætisgerð ehf
Hagráð ehf
Hjallastefnan ehf
Kerfóðrun ehf
Kópavogspósturinn ehf
Loftorka Reykjavík ehf
Spöng ehf
Stjörnu-Oddi hf
Val-Ás ehf
Vélsmiðja Þorgeirs ehf
Öryggisgirðingar ehf

HAFNARFJÖRÐUR
Aflhlutir ehf
Allianz á Íslandi hf
Bókhaldsstofan ehf
Byggingafélagið Skuld ehf
Dverghamrar ehf
Efnamóttakan hf
Einar í Bjarnabæ ehf
Eldvarnarþjónustan ehf
Endurskoðun Gunnars Hjaltalín
EÓ-Tréverk sf
Fjarðargarðar ehf
Fjarðarkaup ehf
Fjarðarmót ehf
Friðrik A Jónsson ehf
Gámaþjónustan hf
GT Verktakar ehf
Gunnars mæjónes ehf
Hafnarfjarðarhöfn
Hallbertsson ehf
Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð
Íshestar ehf
Kjartan Guðjónsson, tannlæknir
Kjartan Gunnarsson
Krossborg ehf
Lögafl - lögmannsstofa
Markus Lifenet
Milli hrauna, heimilismatur
Nonni Gull
Opal Sjávarfang ehf
Pálmar Sigurðsson
Rafgeymasalan ehf
Rafrún ehf
SIGN ehf, skartgripaverkstæði
Skerpa renniverkstæði
Smiðurinn þinn slf
Smyril Line Ísland ehf
Snittvélin ehf
Stoðtækni ehf
Strendingur ehf
Súrsson ehf
ThorShip
Umbúðamiðlun ehf
Úthafsskip ehf
Útvík hf
Verkalýðsfélagið Hlíf
Verkþing ehf
Vélrás bifreiða- og vélaverkstæði
Vélsmiðjan Altak ehf
Víðir og Alda ehf
Þvottahúsið ehf

VOGAR
Sólark-Arkitektar
Toggi ehf

REYKJANESBÆR
Allt Hreint ræstingar ehf
Benni pípari ehf
Bílar og Hjól ehf
Bókhalds- og rekstrarþjónusta
 Gunnars Þórarinssonar
DMM Lausnir ehf
Happy Campers ehf
Lyfta ehf
M² Fasteignasala & Leigumiðlun
Miðstöð símenntunar á Suðurnesj
Plexigler ehf
Pulsuvagninn í Keflavík
Reykjanesbær
Rörlagningamaðurinn ehf
Rörvirki sf, Lúðvík Gunnarsson
Skartsmiðjan
Smur- og hjólbarðaþjónustan ehf
Soho veisluþjónusta
Suðurflug ehf
Tjarnagrill
UPS á Íslandi
Varmamót ehf
Verkalýðs- og sjómannafélag
 Keflavíkur og nágrennis
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Vísir, félag skipstjórnarmanna á Suðurnesjum

GRINDAVÍK
Bláa lónið
Fanndals Lagnir ehf
H.H. Smíði ehf
Hópsnes ehf
Lagnaþjónusta Þorsteins ehf

SANDGERÐI
Fiskmarkaður Suðurnesja hf
Hvalsneskirkja
Verk- og tölvuþjónustan ehf
Vélsmiðja Sandgerðis ehf

GARÐUR
Aukin Ökuréttindi ehf
Lighthouse-innhotel

MOSFELLSBÆR
Bílamálunin Örninn ehf
Elmir-teppaþjónusta ehf
Hásteinn ehf
Ísfugl ehf
Ístex hf
LEE rafverktakar ehf
Mosfellsbakarí
Múr og meira ehf
Múrefni ehf
Nonni litli ehf
ÓP skrúðgarðyrkja ehf
Pílus ehf
Reykjabúið ehf
Útilegumaðurinn ehf
Vélsmiðjan Sveinn ehf
vinilparket.is

AKRANES
Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar
Bílasala Akraness ehf - Bílás
Bílver, bílaverkstæði ehf
Fasteignasalan Hákot
Hús og bátar ehf
Meitill ehf
Skipaskagi ehf
Smurstöð Akraness sf
Snókur verktakar ehf
Valfell fasteignasala

BORGARNES
B. Björnsson ehf
Borgarbyggð
Kolbeinsstaðasókn
Límtré Vírnet ehf.
Sprautu- og bifreiðaverkstæðið Borgarness sf
Traktorsverk ehf

REYKHOLT
Garðyrkjustöðin Varmalandi

STYKKISHÓLMUR
Bókhaldsstofan Stykkishólmi ehf
Marz sjávarafurðir ehf
Þórsnes ehf

GRUNDARFJÖRÐUR
Dodds ehf
Krums ehf
Þjónustustofan ehf

ÓLAFSVÍK
Fiskverkunin Valafell
Steinprent ehf

HELLISSANDUR
Breiðavík ehf
Guðbjartur SH-45
Rafprýði ehf
Sjávariðjan Rifi hf
Skarðsvík ehf

BÚÐARDALUR
Rafsel Búðardal ehf

REYKHÓLAHREPPUR
Þörungaverksmiðjan hf

ÍSAFJÖRÐUR
GG málningarþjónusta ehf
Hamraborg ehf
Harðfiskverkun Finnboga
Kaffihúsið Húsið
Massi þrif ehf
Orkubú Vestfjarða ohf
Samgöngufélagið
Skipsbækur ehf
Verkstjórafélag Vestfjarða
Vestfjarðaleið ehf
Vélsmiðja ÞM
Þrymur hf, vélsmiðja

BOLUNGARVÍK
Bolungarvíkurkaupstaður
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf

SÚÐAVÍK
Súðavíkurhreppur

PATREKSFJÖRÐUR
Eyfaraf ehf
Fiskmarkaður Patreksfjarðar ehf
Gillagrill ehf
Slaghamar ehf
Vestmar ehf

TÁLKNAFJÖRÐUR
Bókhaldsstofan Tálknafirði
T.V. Verk ehf

BÍLDUDALUR
Hafkalk ehf

ÞINGEYRI
Brautin sf
Svalvogar ehf
Véla- og bílaþjónusta Kristjáns ehf

STAÐUR
Kvenfélagið Iðunn

HÓLMAVÍK
Sparisjóður Strandamanna

DRANGSNES
Rúna ehf
Sigurbjörg Halldórsdóttir
Útgerðarfélagið Gummi ehf

HVAMMSTANGI
Geitafell - Seafood Restaurant

BLÖNDUÓS
Blönduósbær
Heiðar Kr. ehf
Húnavatnshreppur
Maggi málari ehf
Skagabyggð
Stéttarfélagið Samstaða

SAUÐÁRKRÓKUR
Bókhaldsþjónusta KOM ehf
Dögun ehf
Iðnsveinafélag Skagafjarðar
Skagafjarðarveitur
Steinull hf
Tannlæknastofa Ingimundar Guðjónssonar ehf

VARMAHLÍÐ
Akrahreppur Skagafirði
Hestasport - Ævintýraferðir ehf

SIGLUFJÖRÐUR
Málaraverkstæðið ehf

DALVÍK
Bruggsmiðjan Kaldi ehf
EB ehf
Gistihúsið Skeið
Híbýlamálun, málningarþjónusta ehf

ÓLAFSFJÖRÐUR
Norlandia ehf

AKUREYRI
Arctic Portal
Bílapartasalan Austurhlíð
Blikkrás ehf
Bútur ehf
Enor ehf
Fasteignasalan Byggð
Ferðaskrifstofa Akureyrar ehf
Fóðurverksmiðjan Laxá hf
Geimstofan ehf, auglýsingastofa og skiltagerð
Gróðrarstöðin Réttarhóll ehf
Grófargil ehf
Hagvís ehf
Hagþjónustan ehf
Hárstúdíóið Sunna ehf
Hlíð hf
HSH verktakar ehf
Höldur ehf, bílaleiga
Keahótel ehf
Kraftar og afl ehf
Ljósco ehf
Lögmannshlíð lögfræðiþjónusta ehf
Molta ehf
Norlandair ehf
Pípulagningaþjónusta Bjarna F Jónassonar ehf
ProMat Akureyri ehf
Rafmenn ehf
Raftákn ehf - Verkfræðistofa
Rakara- og hárstofan Kaupangi
Samherji ehf
Sjúkrahúsið á Akureyri
Skóhúsið - Bónusskór
Skútaberg ehf
Slippurinn Akureyri ehf
Snyrtistofa Gunnhildar
Steypustöð Akureyrar ehf
Steypusögun Norðurlands ehf
Tannlæknastofa Hauks og Bessa
Trétak ehf
Túnþökusalan Nesbræður ehf
Veitingastaðurinn Krua Siam
Þrif og ræstivörur ehf
KG-Sendibílar ehf

GRENIVÍK
Grýtubakkahreppur

GRÍMSEY
Ragnhildur Hjaltadóttir
Sigurbjörn ehf

HÚSAVÍK
B11 ehf
GPG Seafood ehf.
Heimabakarí Húsavík
Kvenfélag Ljósvetninga
Steinsteypir ehf
Trésmiðjan Rein ehf
Víkurraf ehf

LAUGAR
Kvenfélag Reykdæla
Sparisjóður Suður- Þingeyinga

MÝVATN
Vogar ferðaþjónusta

KÓPASKER
Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmi

ÞÓRSHÖFN
B.J. vinnuvélar ehf
Geir ehf

BAKKAFJÖRÐUR
K Valberg slf

EGILSSTAÐIR
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf
Gistihúsið - Lake Hotel Egilsstadir
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf
Hótel Eyvindará
Klassík ehf
MSV, Stál og Vélar ehf
Myndsmiðjan ehf
Rafey ehf
Skrifstofuþjónusta Austurlands ehf
Tréiðjan Einir ehf

SEYÐISFJÖRÐUR
PG stálsmíði ehf
Seyðisfjarðarkaupstaður

REYÐARFJÖRÐUR
Fjarðabyggð
Launafl ehf
Tærgesen, veitinga- og gistihús

ESKIFJÖRÐUR
Eskja hf
Fjarðaþrif ehf
Tandrabretti ehf

NESKAUPSTAÐUR
Síldarvinnslan hf
Tónspil ehf

DJÚPAVOGUR
Berunes farfuglaheimili ehf
Hótel Framtíð ehf

HÖFN Í HORNAFIRÐI
Bessadýr ehf
Birkifell ehf
Rósaberg ehf
Þingvað ehf, byggingaverktakar
Þrastarhóll ehf
Ögmund ehf

VÍK
Arcanum ferðaþjónusta ehf
Gistihúsin Görðum
Háaskjól -  Guesthouse
Mýrdalshreppur
Mýrdælingur ehf
RafSuð ehf

KIRKJUBÆJARKLAUSTUR
Icelandair Hótel Klaustur

VESTMANNAEYJAR
2Þ ehf
Bergur-Huginn ehf
Bíla- og vélaverkstæðið Nethamar ehf
Bubka ehf
Kranabílaþjónustan ehf
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja
Miðstöðin ehf
Rannsóknarþjónustan V.M.
Skipalyftan ehf

FLÚÐIR
Ásgerði II ehf
Flúðasveppir ehf
Gröfutækni ehf
Hitaveita Flúða og nágrennis
Hrunamannahreppur

LAUGARVATN
Ásvélar ehf

HELLA
Bílaverkstæðið Rauðalæk ehf
Hestvit ehf

HVOLSVÖLLUR
Gamla fjósið ehf
Kvenfélagið Hallgerður
Rangárþing eystra
Skógasafn Skógum

STOKKSEYRI
Bjartás slf
Kvenfélag Stokkseyrar

SELFOSS
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf
Bíltak ehf
Bókakaffið
Búnaðarsamband Suðurlands
Eðalbyggingar ehf
Flóahreppur
Fossvélar ehf
Fóðurstöð Suðurlands
Fræðslunetið - símenntun á Suðurlandi
Gesthús Selfossi, gistihús og tjaldsvæði
Gróðrarstöðin Ártangi ehf
Hjá Maddý ehf
Jarðverksþjónustan Selfossi
Jáverk ehf
Kvenfélag Gaulverjabæjarhrepps
Lindin, verslun
Málningarþjónustan ehf
Pylsuvagninn Selfossi við brúarendann
Reykhóll ehf
Set ehf, röraverksmiðja
Snyrtistofan Eva ehf
Stálkrókur ehf
Súperbygg ehf
Súperlagnir ehf
Svavar Sveinsson
Sveitarfélagið Árborg
Tannlæknaþjónustan.is
Tæki og tól ehf
Útfararþjónustan Fylgd ehf
Vélaverkstæði Þóris ehf
Þingborg, ullarvinnsla og verslun

ÖLFUS
Eldhestar ehf
Ferðaþjónustan Núpum
Gljúfurbústaðir ehf
Gluggaiðjan Ölfusi ehf

ÞORLÁKSHÖFN
Sveitarfélagið Ölfus
Þorlákshafnarhöfn

Þökkum stuðninginn!

Hjálparstarf kirkjunnar þakkar einstaklingum, félögum, fyrirtækjum
og stofnunum fyrir frábæran stuðning við starfið og óskar lands-
mönnum öllum gleði og friðar á aðventu og yfir hátíðirnar! 
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Families with children, living in Reykjavík, may apply at the 
Icelandic Church Aid O�ce at Háaleitisbraut 66, lower floor. 
Application days are December 4, 5, and 6 between 11 AM and 
3 PM. Please remember to bring income and expenses 
documents (mortgage payments, rent, nursery school, heat, 
electricity, etc).

Families who have received Arion grocery stores debit cards 
from ICA are invited to apply online at www.help.is.

Outside Reykjavik (see neighbouring communities below) 
families and individuals alike may approach the pastor of the 
local parish or town. Application deadline is December 10.

We refer individuals in Hafnarfjörður to Mæðrastyrksnefnd in 
Hafnarfjörður. The application deadline has passed. 

In Kópavogur families and individuals may apply at 
Mæðrastyrksnefnd in Kópavogur on December 4, between 4 
and 6 PM. 

In Reykjanesbær individuals and families alike may apply at 
the Keflavikurkirkja church on December 4, 6 and 11 between 9 
and 12 AM. 

In Akureyri and surrounding area the application deadline has 
passed. 

In Selfoss, families and individuals may apply on December 4, 
between 4 and 6 PM at Selið, Engjavegur, Selfoss and or 
approach the pastor of the local parish.

Í desember aðstoða Hjálparstarf kirkjunnar og samstarfsaðilar efnalítið fólk svo það geti gert sér dagamun yfir 
hátíðirnar. Tekið er á móti umsóknum frá barnafjölskyldum í Reykjavík á skrifstofu Hjálparstarfsins, Háaleitisbraut 66, 

neðri hæð, dagana 4., 5. og 6. desember kl. 11-15. Aðstoðin tekur mið af aðstæðum hvers og eins og er fyrst og fremst í 
formi inneignarkorta í matvöruverslunum sem verða gefin út eigi síðar en 19. desember. Foreldrum sem búa við kröpp 

kjör býðst auk þess jólafatnaður og jóla- og skógjafir fyrir börnin. 

Tekið er á móti umsóknum frá barnafjölskyldum í Reykjavík 
á skrifstofu Hjálparstarfsins, Háaleitisbraut 66, neðri hæð, 
dagana 4., 5. og 6. desember kl. 11-15. Athugið að gögn sem 
sýna tekjur og útgjöld síðasta mánaðar skulu fylgja með 
umsókn. 

Þær fjölskyldur sem hafa fengið Arion inneignarkort í 
matvöruverslunum frá Hjálparstarfinu á árinu 2018 geta fyllt 
út umsóknareyðublað á www.help.is.

Mæðrastyrksnefnd Hafnarfjarðar aðstoðar fjölskyldur jafnt 
sem einstaklinga með lögheimili í sveitarfélaginu. 
Umsóknarfrestur er liðinn.

Í Kópavogi tekur Mæðrastyrksnefnd Kópavogs á móti 
umsóknum frá fjölskyldum og einstaklingum í fjárhagslegum 
vanda þann 4. desember milli klukkan 16 og 18. 

Á Suðurnesjum verður tekið á móti umsóknum í 
Keflavíkurkirkju 4., 6. og 11. desember klukkan 9-12. 

Á Eyjafjarðarsvæðinu hafa Hjálparstarf kirkjunnar, 
Mæðrastyrksnefnd, Rauði krossinn og Hjálpræðisherinn á 
Akureyri með sér samstarf um aðstoð. Umsóknarfrestur er 
liðinn.

Í Árnessýslu hefur Hjálparstarfið samstarf um jólaaðstoð við 
Rauða krossinn, félagsþjónustuna, kvenfélög og presta. 
Tekið er á móti umsóknum þann 4. desember milli klukkan 
16 og 18 í Selinu við Engjaveg á Selfossi og hjá prestum.

Annars staðar á landinu taka prestar í heimasókn við 
umsóknum um aðstoð frá einstaklingum jafnt sem 
fjölskyldufólki til og með 10. desember.

In cooperation with other charities, Icelandic Church Aid assists low income families before Christmas. 
Application days are December 4, 5, and 6 between 11 AM and 3 PM. Support is provided with debit 
cards in grocery stores issued at the latest on December 19. Parents in need are also invited to apply 

for clothing and presents for their children. 

Christmas Assistance 2018

Jólaaðstoð 2018

Hjálparstarf kirkjunnar, www.help.is, Háaleitisbraut 66, 103 Reykjavík, sími 528 4400.

Icelandic Church Aid, www.help.is, Háaleitsbraut 66, 103 Reykjavík, tel. 528 4400


