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Aðalfundur
Kvennadeild heyrir sögunni til og 

Slysavarnadeildin í Reykjavík verður staðreynd

Aðalfundur samþykkir tillögur lagabreytinganefndar 

og deildin fær nýtt nafn.  Verulegar breytingar verða 

á lögum.  Mikill meirihluti og samstaða var um 

breytingarnar.

Febrúar



Stjórn 2014

Eftirtaldar voru kjörnar í stjórn:

Formaður: Hrafnhildur J. Scheving

Varaformaður: Caroline Lefort

Gjaldkeri: Hrönn Jónsdóttir

Ritari: Birna Jónsdóttir

Meðstjórnandi: Svanfríður A. Lárusdóttir

Settur formaður:

Margrét Þóra Baldursdóttir tók við formannskyndlinum í nóvember 2014

Febrúar



Gróubúð vígð 28. febrúarFebrúar



Forseti Íslands og biskup Íslands með formönnum 

Slysavarnadeildarinnar í Reykjavík og björgunarsveitarinnar Ársæls.

Gróubúð vígð

Febrúar



Gróubúð vígð

Hrafnhildur J. Scheving formaður SVDR færir

Björgunarsveitinni Ársæl

500.000 kr. í 70 ára afmælisgjöf

Febrúar



Árshátíð björgunarsveitar 1. mars
Félagskonur í „hátíðargír“á leið á  Árshátíð hjá Björgunarsveitinni Ársæl.

Mars



Basar 8. marsMars

Í mars var haldinn Basar í Gróubúð. Þar kenndi margra grasa og m.a. flottar kökur.

Svanhvít H. Rúnarsdóttir átti heiðurinn að skipulagningu fjáröflunarverkefnis 

sem er vonandi komið til að vera.



Mars



Bingófundur 13. marsMars

Félagsfundurinn

Í mars var að

venju

fjölmennur 

þar sem 

fjölskylda og 

vinir mættu

og spiluðu

Bingó.



Tveir félagar heimsóttu fimm heimili

í verkefninu „Glöggt er gests augað“

Mars



Afmælisfundur 25. apríl
Apríl

Sigríður Klingenberg var gestur fundarins



Kryddlegin hjörtuApríl

Fjölmennt var á fundinum og skemmtileg dagskrá



Reiðhjóladagur í Langholtsskóla 1. maíMaí

Unnið í samvinnu við foreldrafélagið sem var með 

hjólabraut en okkar félagar sáu um að stilla 

hjálma og voru með getraun og veglega 

vinninga.



Afmælisveisla 
hjá Björgunarsveit Suðurnesja og SVD Dagbjörg í Reykjanesbæ 1. maí.

Maí



Maí

Í maí heimsóttum við rúmlega 5000 heimili í Reykjavík og gengu að meðaltali 

15 félagar á dag í 7 daga. Alls tóku 33 félagar þátt í verkefninu. 

Beggi og Pacas buðu svo 

gönguþreyttum 

félögum SVDR heim til sín 

í kaffi og meðlæti.

í þágu vísinda



Hátíð hafsins - SjómannadagurinnMaí/Júní



Maí/Júní



Maí/Júní



Maí/Júní

Makar í samlokugerð við elskum þá allar! Þrjár kynslóðir mættar á sjómannadaginn!

Fésbókarfærsla frá 

Hrafnhildi formanni

Segir allt sem segja þarf

Um fólkið í SVDR!



Júní

Nýjum öryggisvestum merkt 112 var dreift í alla 

leikskóla í Reykjavík og þessum börnum þótti ekki

leiðinlegt þegar SVDR fékk

aðstoð frá björgunarsveitinni Ársæl. 

Allir öruggir heim 

Við heimsóttum 

55 leikskóla



Þann 24. Júlí lést Hrafnhildur J. Scheving 

formaður deildarinnar eftir hetjulega baráttu. 

Júlí

Félagar komu saman og deildin sá um allar 

veitingar í erfidrykkjunni. 

Minning Hrafnhildar er ljós í lífi okkar sem fengum 

að vera henni samferða um stund.



Menningarnótt

SVDR stóð vaktina frá hádegi til sex um morgunin með kjötsúpu 

og veitingar fyrir löggæslu og björgunarsveitir á menningarnótt að venju. 

Ágúst



Kynningafundur - nýjir félagarSeptember

12. sept mættu 9 gestir til að kynna sér deildina

6 nýjir félagar á árinu

4 að kynna sér deildina

2 fyrrum félagar komnir aftur.



Kvennaþing á PatreksfirðiSeptember

16 félagar SVDR mættu á þingið



Setning þingsinsSeptember

Reykjavíkurdætur mættar í setningarathöfn



September

Gestgjafarnir SVD Unnur Patreksfirði



Október
Ný facebókarsíða fór í loftið í september vegna 

breytinga á nafni deildarinnar.

1.785 fylgjast með störfum okkar þar

Nýtt lén deildarinnar er slysavarnadeild.is

Fjórir félagar SVDR mættu á ráðstefnuna 

Björgun14 sem haldin var í Hörpu 17. – 19. október

Á ráðstefnunni er fjallað um björgunarmál á alþjóðlega vísu.

Fjölmennur félagsfundur var haldin í október þar sem fjallað 

var um Kvennaþing, Björgun og fl. 

Fjórum félögum var þakkað: Gíslína Ólöf fyrir frumkvæði í stærsta 

útkalli sumarsins, Díana Dröfn fyrir leikskólaverkefni sumarsins, 

Lydia fyrir jákvæðni og þátttöku í öllum verkefnum. 

Margrét Þóra fyrir ómældan stuðning við stjórn.



Neyðarkallinn seldur í nóvemberNóvember

Helgina 6. – 8. nóvember seldum við neyðarkallinn á

Þrem stöðum í borginni.

 15 félagar tóku þátt í verkefninu

 530 kallar seldir

 Tekjur kr. 1.060.000.-



Félagsfundur í nóvembernóvember

Gestur félagsfundar í nóvember er 

Vilborg Arna Gissurardóttir suðurpólfari með meiru. 

Fjölmennt var á fundinum og erindi hennar vel 

tekið af fundarmönnum.

Margrét Þóra Baldursdóttir tekur við formannskyndlinum 

og starfar sem settur formaður til aðalfundar 2015



Slysavarnasmiðjan 15. nóvembernóvember

40 félagar úr 5 slysavarnadeildum eyddi heilum laugardegi í frjóa hugmyndavinnu. 

Smiðjuhópurinn starfar enn og stækkar óðum. SVDR sá um skipulagningu dagsins.

Nýr formaður býr sig

ábúðarfull 

undir fyrsta embættisverk

úr ræðustól

…fyrrverandi formaður

tæknitröll dagsins

…og smiðjustjórinn

leggur línurnar fyrir

daginn



Slysavarnasmiðjan

Fjölmennt og mikið um að vera. Beggi og Pacas slóu í gegn

með dýrðarinnar hádegismat.

SVD Líf Akranesi, SVD Dagbjörg Reykjanesbær, SVD Una Garði, 

SVD Reykjavík, SVD Varðan Seltjarnanesi og 

SVD Unnur Patreksfirði áttu félaga á smiðjunni.

nóvember



Slysavarnasmiðjannóvember

Fyrir hönd SVDR leysti smiðjustjóri 

hópstjórana/ræðumenn dagsins

út með gjöfum. 

Jónas Guðmundsson slysavarnafulltrúi

Hjá SL mætti og flutti erindi um 

Save Travel



Jólafundur 4. desemberdesember

Jólafundur var haldin á hótel sögu og þrátt fyrir mistök

Hótelsins með veitingar var dagskrá fundarins flott.

• Sr. Hjörtur Magni var gestur fundarins

• Bérengére Laure Thoroddsen spilaði á didiridu

• Upplestur úr bók um Hallgerði eftir Guðna Ágústsson

• Jólapakkahappadrætti var á sínum stað



Gjafabréf færð mæðrastyrksnefnddesember

18. desember færðu 

formenn SVDR og 

SVD Vörðunnar fyrir hönd

sinna deilda,

mæðrastyrksnefnd

gjafabréf að verðmæti 

170.000 kr. sem gleðja átti 

10 fjölskyldur með 

fjölskyldupakkanum TROÐNA

frá Björgunarsveitinni Ársæl



Jólaballdesember

Árlegt Jólaball var haldið

Í Gróubúð 20. desember

og þótti jólasveinninn

óvenju fjörugur í ár.



desember Eldað í flugeldasölu
samstarfsverkefni með Vörðunni

Eldaðar voru 8 máltíðir á 5 dögum

Sex sveitir þáðu mat úr Gróubúð

Allt að 200 skammtar voru sendir út í hverri máltíð



Eldað í flugeldasölu
samstarfsverkefni með Vörðunni

desember

• 19 manns unnu í eldhúsinu í Gróubúð 

• 8 máltíðir voru eldaðar á 5 dögum

• 100 – 211 skammtar hver máltíð

• 5 félagar frá SVD Varðan

• 11 félagar frá SVDR



desember Eldað í flugeldasölu
samstarfsverkefni með Vörðunni

Íris, Sigga, Beggi, Pacas og Dóri  sáu um 

eldamennskuna og að venju eldaði

Laufey kjötsúpuna

á gamlársdag



desember Eldað í flugeldasölu
samstarfsverkefni með Vörðunni



Janúar
Frá ýmsum viðburðum 

í janúar



Stjórn deildarinnar þakkar öllum félögum samstarfið 
og þeirra framlag á árinu 2014

Slysavarnadeildin í Reykjavík „rokkar“


