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Það er einhver óútskýranleg 
fegurð í hefðum. Ég held að 
allir tengi við það í sínum 
fjölskyldum. Og hefðirnar skipta 
svo sannarlega máli í sam-
félögum eins og Garðabæ.  
 
Fyrir mér er kaffihlaðborð hjá 
Kvenfélaginu ómissandi hluti 
af 17. júní. Ég minnist góðra 
stunda í Garðaskóla, Flataskóla 
og í Sveinatungu þar sem kaffi- 
borðið svignar af veigum 
vaskra kvenfélagskvenna. Það 
er eiginlega ekkert í heiminum 
sem jafnast á við kvenfélagskaffi, hvað þá 
heldur þetta fræga boð Kvenfélagsins í 
Garðabæ.  
 
Það er líka áhugavert hvað hið hátíðlega kaffi- 
hlaðborð hefur í raun djúpa merkingu. Því 
auður kvenfélaga liggur alltaf í félagsskapn- 
um sem þar er að finna. Samheldni innan 
raða kvenfélaga hefur oftar en ekki orðið 
samfélögum til framfara og það er óhætt að 
segja að Kvenfélag Garðabæjar hafi sett sitt 
mark á sögu bæjarins. Verkefnið er enda að 
vinna að hagsmunum og réttindamálum 
kvenna, horfa til framfara og aukinnar menn- 
ingar.  
 
Kvenfélag Garðabæjar er eitt virkasta kven-
félag landsins, fyrir utan að vera eitt það fjöl-
mennasta. Þær ráðast líka ekki á garðinn þar 
sem hann er lægstur. Hvort sem það er að 
gefa lyftu fyrir hreyfihamlaða fyrir sundlaugina 
í Ásgarði eða að gefa leiktæki á leikvelli eða 
færa veglegar gjafir til leikskóla bæjarins. Nú 
eða standa fyrir fræðslu, námskeiðum, huga 

að hlut kvenna í íþróttum, að 
velja fjallkonuna fyrir okkur og 
einfaldlega að styðja við fjöl-
mörg stærri og smærri verkefni 
þá er óhætt að segja að kven-
félagið hafi glætt bæjarbrag-
inn hér í Garðabæ litum ykkar, 
áræðni og jákvæðni.  
 
Það er þó ekki hægt að draga 
til stafs um Kvenfélagið án 
þess að minnast á hið ótrúlega 
frumkvöðlastarf sem unnið var 
við endurreisn Garðakirkju. 
Það verður aldrei nógsamlega 

þakkað og alltaf minnist ég þess þegar ég 
geng inn glæsilegt gólfið í kirkjunni. Einnig 
hefur Kvenfélagið staðið þétt við bakið á 
Styrktarsjóði Garðasóknar á ómetanlegan hátt 
í gegnum árin. Þar á bak við er stuðningur við 
fjölskyldur og einstaklinga sem eru að takast 
á við sorg og erfiðleika sem við sem samfélag 
eigum að mæta. Það eru hlý hjörtu kvenfélags- 
kvenna þarna að baki. 
 
Hér hef ég aðeins tæpt á örfáum verkefnum 
kvenfélagsins, en þau eru líklegast óteljandi 
eftir sjötíu ára starf. Saga félagsins er merki-
leg og samofin sögu okkar góða Garðabæjar. 
Við finnum hlýhuginn og hversu mjög málefni 
bæjarins eru ykkur hugleikinn og erum          
afskaplega þakklát fyrir ykkar framlag. 
 
Kæru kvenfélagskonur, hjartanlega til ham- 
ingju með sjötíu ára afmælið og hafið þökk 
fyrir allt sem þið hafið gert fyrir samfélagið 
okkar hér í Garðabæ.  
 

Almar Guðmundsson 

Til hamingju 
Kvenfélag Garðabæjar!

Almar Guðmundsson

Kvenfélag Garðabæjar fagnar um þessar 
mundir 70 ára afmæli en það var stofnað 
8. mars 1953 

Það voru kraftmiklar konur sem tóku sig 
saman og stofnuðu kvenfélag í Garðahreppi 
sem þá hét.  Fljótlega eftir stofnun þess var 
ljóst að mörg verkefni í sveitarfélaginu 
þörfnuðust krafta félagsins en þó ber hæst 
endurreisn Garðakirkju.  Garðakirkja var þá 
rústir einar einungis útveggir stóðu uppi.  
Loka þurfti kirkjunni með nýju þaki, turn var 
byggður og kirkjan innréttuð og einungis 
þremur árum eftir stofnun félagsins var 
ráðist í þetta verkefni af myndarbrag.  Ára- 
tugi síðar lauk endurreisninni og má því með sanni segja 
að saga Garðakirkju sé samofin sögu kvenfélagsins og 
hefur félagið alla tíð síðan stutt vel við bakið á kirkjunni 
með rausnarlegum gjöfum.  
 Á sama tíma sáu félagskonur sér hag í því að tengjast 
öðrum félögum og gerðist félagið aðili að Kvenfélagsam-
bandi Gullbringu- og Kjósarsýslu og fengu með því aðild 
að Kvenfélagasambandi Íslands. Þær voru framsýnar kon- 
urnar sem sáu að með því að vera innan vébanda heildar-
samtaka opnuðust dyr að mörgu sem félagið hafði ávinn-
ing af, kynntust starfi annarra kvenfélaga og fengu aðgang 
að hinum ýmsu námskeiðum og viðburðum.

Garðaholt hefur einnig skipað stóran sess í starfsemi 
félagsins eða allt frá því að félagið beitti sér fyrir viðbygg- 
ingu þessa fallega húss sem var upphaflega skólahús og 
þinghús sveitarfélagsins.  Félagið heldur enn fundi sína á 
Garðaholti og eru þeir haldnir fyrsta þriðjudag í hverjum 
mánuði yfir vetrarmánuðina og opið fyrir allar konur í 
Garðabæ.  Þar eru fluttir fræðandi og skemmtilegir fyrir- 
lestrar sem eiga erindi til allra kvenna. 

Að gefa gjafir og styrki og hjálpa til þar sem þörfin er væri 
ekki hægt ef ekki væri fyrir þær öflugu fjáraflanir sem 

félagið hefur staðið fyrir.  Þar ber hæst 17. 
júní kaffi kvenfélagsins og er það orðinn 
fastur liður í hátíðarhöldum Garðabæjar að 
fjölskyldur, vinir og ættingjar njóti góðra 
veitinga sem kvenfélagskonur hafa útbúið 
af miklum myndarbrag.  Það er ánægjulegt 
þegar fer saman að gleðja bæjarbúa á þjóð- 
hátíðardegi Íslendinga og mikilvægt fyrir 
félagið til að tryggja fjárhag þess. Bæjar-
búar hafa með þessu stutt dyggilega við 
bakið á félaginu og með því hefur félagið 
getað stutt ýmis nauðsynleg verkefni.       

Mikill félagsauður er innan félagsins og þar 
hafa margar konur stigið sín fyrstu skref í 

félagsstörfum sem leitt hafa þær áfram, styrkt þær og eflt. 
Einkenni góðra kvenfélaga er að nýir félagar fái að njóta 
sín og komi með ferskan blæ inn í félagið um leið og grunn- 
gildin eru í heiðri höfð.  Félagskonur starfa saman að því 
sameiginlega markmiði sem er að láta gott af sér leiða, 
bæjarbúum og samfélaginu öllu til heilla um leið og félags-
konur gleðjast saman í leik og starfi.

Kvenfélag Garðabæjar hefur alltaf verið mjög virkt félag og 
notið virðingar meðal almennings og annarra félaga.  Allir 
Garðbæingar njóta góðs af sjálfboðaliðastarfi kvenfélags- 
kvenna, á einn eða annann hátt. Það er gaman og gefandi 
að taka þátt í starfi kvenfélaganna og mikill styrkur fyrir 
hvert félag að hafa öfluga forystu og fá reglulega fleiri 
konur til starfa.  

Ég óska félagskonum í Kvenfélagi Garðabæjar og öllum 
Garðbæingum til hamingju með 70 ára afmælið og megi 
það vaxa og dafna um ókomna tíð, félaginu og samfé- 
laginu til heilla.

Dagmar Elín Sigurðardóttir
Forseti Kvenfélagasambands Íslands og  fyrrverandi 

formaður Kvenfélags Garðabæjar

Afmæliskveðja frá 
Kvenfélagasambandi Íslands 

Dagmar Elín Sigurðardóttir

Afmælisnefnd 70 ára afmælis kvenfélagsins Kátar konur á jólafundi 2019

Stjórn Kvenfélags Garðabæjar 2022-2023
Gjafabréf til Styrktarsjóðs Garðasóknar afhent 

sóknarpresti á tímum veirunnar 4. desember 2020

Samingur undirritaður um Garðaholt af 
formanni, bæjarstjóra, og vottað af bæjarritara 

og varaformanni kvenfélagsins

Ungar fjallkonur 
skrýddust 

búningum frá 
Kvenfélagi 

Garðabæjar og 
Kvenfélagi 

Álftaness, milli 
þeirra er for- 
maður Kven-
félags Garða-

bæjar og 
menningarfull-
trúi Garðabæjar



Kvenfélag Garðabæjar er 70 ára í ár, 
stofnað 8. mars 1953 á Garðaholti. 

Vegleg afmælisrit voru gefin út í 
tilefni 30 og 50 ára afmæla félagsins. 
Í framhaldi af þeim skrifum eru tekin 
fyrir starfsárin 2003-2023 og stiklað 

á fróðleiksmolum úr fortíðinni.

Félagsstarfið
Markmið Kvenfélags Garðabæjar er 
menning og mannúð. Rótgrónar hefðir 
eru í starfsemi félagsins, það eru félags-
fundir eru frá október til maí, vorferðir 
skipulagðar af ferðanefndum innan-
lands og stundum farið til annarra landa. 
Á aðalfundum eru kjörnar konur í stjórn 
og ýmsar starfsnefndir t.d. fjáröflunar- 
nefnd, 17. júní nefnd, fermingarkirtla- 
nefnd, ferðanefnd og skógarnefnd. Fjöldi 
áhugverðra aðila hafa komið á félags-
fundi, konum til fróðleiks og skemmt- 
unar.

Félagskonum er skipt í hópa er gegna 
ýmsum störfum t.d. við undirbúning og 
umsjón á félagsfundum og kallaðar sam- 
an til ýmsar starfa eins og til fjáraflana 
og fyrir 17. júní hátíðarhöldin í bænum. 

Konur njóta samveru, of skemmtilegt 
um að vera t.d. konukvöld sem eru 
fjáröflunarkvöld. Síðastliðin tvö ár hafa 
verið félagsstarfi erfið út af covid19.

Stjórn
Í aðalstjórn eru kjörnar fimm konur þ.e. 
formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri, 
meðstjórnandi og tvær í varastjórn. 
Núverandi formaður er Sigurbjörg Helena 
Jónasdóttir. Stjórnin sér um öll almenn 
störf og samskipti f.h. félagsins. Upp- 
stillingarnefnd til stjórnar og nefnda eru 
þrjár konur, þannig ein fyrrverandi for-
maður, ein fyrrverandi í stjórn og ein 
félagskona. 

Okkur vantar að ná til yngri kvenna. 
Nokkur íhaldssemi hefur hindrað konur 
sem hafa haft áhuga en án búsettu í 
Garðabæ er hindrun í lögum félagsins 
og ekki tekist að breyta. Vinkonur skil-
greina ekki mörk milli sveitarfélaga sem 
hindrun að hittast og koma saman.

Félagsheimilið 
Garðaholt

Aðsetur félagsins er í Félagsheimili 
Garðaholts sem hefur verið miðstöð 
starfsemi félagsstarfsins frá upphafi. 
Kvenfélagið hefur í áratugi haft ábyrgð á 
rekstri Garðaholts samkvæmt samningi 
við Garðabæ sem er meirihluta eigandi 
hússins. Bærinn hefur nú tekið við rekstri 
Garðaholts.
Áfram hefur kvenfélagið aðstöðu á 
Garðaholti fyrir félagsfundi samkvæmt 
samningi sem undirritaður var 18. maí 
2021 við Garðbæ.
 

Samskipti 
kvenfélaga

Kvenfélag Garðabæjar er eitt af tíu 
aðildarfélögun í Kvenfélagasamband 
Gullbringu og Kjósarsýslu (KSGK) sam-

band kvenfélaga á Reykjanesskaga og 
uppí Kjós, ýmislegt samstarf er þar á 
milli og hist við ýmis tækifæri. Kvenfélag 
Garðabæjar er einnig aðildarfélag innan 
Kvenfélagasambands Íslands (KÍ). 

Kvenfélag Garðabæjar tók þátt í landsöfn- 
un Kvenfélagasambands Íslands árið 
2020 sem fram fór í tilefni 90 ára afmælis 
KÍ, seld voru armbönd og súkkulaði. 
Safnað var fyrir hugbúnaði sem tengir 
ómskoðunartæki víðsvegar um landið 
við sérfræðinga á Landspítala Háskóla- 
sjúkrahúsi. Þar er mikilvægur gagna-
grunnur sem styður að heilbrigði kvenna 
á landinu. 

Kynningarstarf
Ýmislegt er get til að kynna starfsemi 
félagsins m.a. að halda úti heimasíðu 
www.kvengb.is og facebook síðu Kven-

félags Garðabæjar. Birting smáfrétta í 
Garðapóstinn er mikilvæg til lesenda um 
að kvenfélagið er til staðar í bæjarfélag-
inu. Vefsíða félagsins var endurnýjuð frá 
grunni 2022 í umsjón vefstjóra félagins. 
Kvenfélag Garðabæjar var fyrst kvenfé- 
laga á Íslandi að taka Netið í sína þjón-
ustu með opnun heimasíðu þann 4. nóv- 
ember 2003. Þar eru birtar tilkynningar 
og fleira m.a. listi yfir styrki og gjafir frá 
stofnun félagsins.

Kirkjan
Kvenfélagið hefur átt gott samstarf við 
Garðasókn. Til fjölda ára hafa félags-
konur  tekið þátt í undirbúningi ferminga 
við Vídalínskirkju og Garðakirkju og við 
aðventumessu fyrsta sunnudag í aðventu. 
Kirtlarnir eru í eigu kvenfélagsins.

Gjafir og styrkir
Frá upphafi starfsemi Kvenfélags Garða- 
bæjar hafa konur borið samfélagið fyrir 
brjósti. Auðvelt er að lesa gegnum gjafir 
og styrki kvenfélagsins helstu vígslur, 
opnanir og stórafmæli í samfélaginu. 
Ósjaldan kemur félagið að framkvæmd- 
um sem má segja að hafi verið meira 
afgerandi á fyrri árum heldur er í dag. 

Má sjá á www.kvengb.is styrki til Dvalar 
og hjúkrunarheimilisins í Holtsbúð, til 
Hjúkrunarheimilisins Ísafoldar, tæki til 
Heilsugæslunnar, til Hjálparsveitar skáta, 
til Tónlistarskólans, tækja til Landspítala 
og til kirknanna tveggja með margvís- 
legum gjöfum gegnum tíðina sem of 
langt mál væri að telja upp hér. 

Auk þess eru veittir árlega styrkir til 
ýmissa líknarmála. Áður fyrr voru tvö 
börn piltur og stúlka á Indlandi styrkt til 
náms fram til fullorðins ára. Árlega eru 
veittir félagið styrkir til Styrktarsjóðs 
Garðasóknar sem er útdeilt í samfélag-
inu til þeirra sem þurfa fyrir jólin. 
 Haustið 2017 hófst verkefnið „húfu-  
prjón“ er nokkra félagskonur tóku sig 
saman og hittust á Garðaholti og prjón- 
uðu og gáfu leikskólabörnum í Garðabæ 
við útskrift. 

Spilakvöld 
eldri borgara

Kvenfélagið hefur boðið eldriborgurum 
til félagsvistar og bingós tvisvar á ári, 
þar er tekið vel á móti fólki með serrý og 
spilað af fjöri. Auðvita bíður svo veglegt 
kaffiborð í skilahléi. Þessi kvöld hafa 
verið vel sótt.
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Vorferð á Selfoss árið 2022

Hjól afhent í Ísafold árið 2016

Bekkur afhentur í Silfurtúni árið 2011

Listaverk í mótun á Garðatorgi. 
Gjöf frá kvenfélaginu Hattafundur árið 201317. júní á Garðatorgi árið 2022

Fjallkonan 2016

Vorhreinsun 2022



Þorrablótin
Hugmynd að stofnun kvenfélagsins kom 
fram á þorrablóti árið 1951. Konur eign-
uðust efni í trog sem verkefni fyrir þorra- 
blót og úr varð stofnun Kvenfélags 
Garðahrepps. Þorrablót félagsins var 
fastur liður á fyrsta laugardegi í þorra 
haldin á Garðaholti voru geysivinsæl í 
félagslífi íbúa. Jafnframt voru haldin 
vinsæl hjónaböll á vegum félagsins. 
Vandað var til skemmtiatriða sem oftast 
voru heimatilbúin, með trogin full af 
dýrindis þorramat á miðjum borðum. 
Einnig var fengið utanaðkomandi lista- 
fólk til að skemmta og hljómsveit fyrir 
dansi. Síðast hélt kvenfélagið þorrablót 
á Garðaholti árið 2014.

Skógrækt
Skógrækt er fastur liður í félagsstarfinu 
enda sérstök skógarnefnd starfandi. 
Fyrsti reiturinn sem félagið fékk var úr 
landi Dysja í Garðahverfi, þar gróðursettu 
konur og hittust í skógarlautinni í hraun-
inu. Framkvæmd við nýjan Álftanesveg 
þrengdi að reitnum, svo félagið gaf 
Garðabæ skógarreitinn með skilyrði um 
að sett yrði upp söguskilti við reitinn eftir 
að framkvæmdum við Álftanesveg lyki. 
 Í Smalaholti fékk kvenfélagið úthlutað 
ræktunarreit frá Skógræktarfélagi 
Garðabæjar sem fékk holtið til skógræktar 
úr landi Vífilsstaða. Öllum félagasam- 

tökum og grunnskólum í Garðabæ var 
boðin þátttaka í að klæða bert holtið 
skógi með því að fá úthlutað spildu.   
Undirtektir voru glæsilegar og vorið 
1990 hófst Landgræðsluskógaátak 
Skógræktarfélags Íslands sem úthlutaði 
trjáplöntum til svæðanna. Mikið líf færð-
ist í holtið við gróðursetningar, kvenfé- 
lagskonur voru þar engir eftirbátar 
skrýddu reitinn sinn skógi og nutu útiveru 
við borðið okkar með kaffi og nesti. 
Smalaholtið með sínum yndisskógi er 
nú vinsælt útivistarsvæði opið öllum 
með stígum og áningarstöðum.

Menningar- 
verðlaun

Gaman var þegar kvenfélagið fékk 
viðurkenningu fyrir menningarstarfsemi 
frá menningar- og safnanefnd Garðabæjar 
árið 2018 við athöfn á Garðaholti. Þar 

tóku þær Hjördís Árnadóttir formaður 
Kvenfélags Álftaness og S.Helena Jón- 
asdóttir formaður Kvenfélags Garða- 
bæjar á móti viðurkenningum.

Heiðursfélagar
Núverandi heiðursfélagar eru:
Fyrir unnin störf í stjórnum félagsins, 
hafa þessar konur verið virkir félagar 
alla tíð. 

· Greta Håkansson, gerðist félagi 1966. 
Greta er listakona, hún hannaði og gaf 
kvenfélaginu merki félagsins, sem 
karmelsystur í Karmelklaustrinu í 
Hafnarfirði saumuðu svo listilega og úr 
varð veglegur félagsfáni.
       Það var svo séra Bragi Friðriksson 
sem helgaði fánann árið 1982. 

· Ingibjörg Stephensen, gerðist félagi 
árið 1966. Hún starfaði fyrir Kvenfélagið 
sem gjaldkeri árin 1975-1980. Hún var 
einnig um tíma rekstrarstjóri Garða-
holts.

· Þórdís Katla Sigurðardóttir, gerðist 
félagi árið 1966. Hún starfaði í stjórn 
félagsins á tímabilinu 1972-1975. 

· Kristiana Kristjánsdóttir, gerðist félagi 
1970. Hún starfaði í stjórnum félagsins 
árin 1976 –1992. Hún var driffjöður í 
revíum skemmtinefnda á fundum 
félagsins og á þorrablótum.

· Halldóra Salóme Guðnadóttir, gerðist 
félagi árið 1974. Hún starfaði fyrir 
Kvenfélagið í varastjórn 1981 og 
varaformaður árin 1982 – 1987, var 
lengi tengill félagsins við Garðasókn.

· Halldóra Jónsdóttir var gerð að 
heiðursfélaga árið 2003. Halldóra 
gerðist félagi árið 1977. Hún starfaði í 
stjórn og hefur meðal annars saumað 
altarisdúka í Garðakirkju sem gjöf 
kvenfélagsins.

·  Sigurlaugu Garðarsdóttir Viborg varð 
heiðursfélagi árið 2015 í tilefni 100 ára 
kosningaréttur kvenna. Hún gerðist 
félagi 1993, hefur verið varaformaður 
og formaður. Hún hefur gengt embætti 
forseta Kvenfélagasambands Íslands. 
Sigurlaug saumaði fallegan telpubúning 
árið 2000, fyrir stúlku sem fylgir 
fjallkonunni og færir henni blómvönd.

Með kveðju fyrir hönd afmælisnefnd  
Kvenfélags Garðabæjar

Erla Bil Bjarnardóttir, 
formaður afmælisnefndar

Vorferð í Svarfaðardal 2009

Kvenfélagskonur í Smalaholti árið 2015

Vorferð til Vestmannaeyja 2011

Menningarverðlaun 2018

Þorrablót árið 2011

Fundarsölunefnd árið 2013

Jólafundur í Garðahotli 2022
Kvenfélagskonur í 
Edinborg árið 2018

Þorrablótsnefnd 2012
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Ágrip af sögu Kvenfélags Garðabæjar tímabilið 2003-2023
Fróðleikskorn 
um Kvenfélag 

Garðabæjar
Vissir þú að:

• Kvenfélag Garðahrepps var stofnað 8. 
mars 1953 af 45 konum. Nafninu var 
breitt í Kvenfélag Garðabæjar árið 1985.

• Félagið hélt fyrstu jólaskemmtunina 
árið 1953 fyrir börn á Garðaholti.

• Strax á fyrsta starfsári var farið í 
stækkun félagsheimilisins Garðaholts í 
samstarfi við hreppinn sem lagði til 
byggingarefni samkvæmt samningi en 
kvenfélagið framkvæmdina. Eftir 
stækkun Garðaholts var það leigt út til 
mannfagnaða en Kvenfélagið sá um 
rekstur þess.

• „Sóknarnefnd Hafnarfjarðarkirkju 
ánafnar Kvenfélagi Garðahrepps fullan 
eignar- og umráðarétt á veggjum 
Garðakirkju“ afsalsbréf var lesið á 
fyrsta aðalfundi kvenfélagsins 2. 
febrúar 1954. 

• Söfnun var þá hafin með söfnunar-
baukum, einnig bárust veglegar gjafir 
til endurbyggingar Garðakirkju. 
Garðakirkjan var endurvígð árið 1966.

• Árið 1961 var skipuð leikvalla- og 
leiksólanefnd, sem styrkti uppbyggingu 
leikvalla. Fjáraflanir voru t.d. sala 
jólakorta sem konur gengu með í hvert 
hús, basarar o.fl. til kaupa á leiktækjum.

• Hagnaður rekstrar Félagsheimilis 
Garðaholts árið 1964 fór í kaup á 
leikvallatækjum í Silfurtúni.

• Árið 1973 voru þrír gæsluvellir í 
bænum sem kvenfélagið hvatti til og 
lagði til leiktæki á vellina.

• Árið 1975 sameinast kvenfélagið og 
Lionsklúbbur Garða- og Bessas-
taðahrepps um að ráðast í byggingu 
sundlaugar. Stofnaður var sundlaugars-
jóður og seld jólakort fyrir jólin 1976. 
Þessi fyrsta sundlaug var staðsett milli 
álma við Flataskóla. Sem síðar varð 
Ásgarður.

• Kvenfélagið hefur frá 1980 lagt til 
fjallkonu við 17. júní hátíðarhöldin í 
Garðabæ. Fyrstu árin leigði félagið 
búning, en árið 1982 keypti félagið 
skautbúning. Félagskonur hafa oftast 
skrýðst búningnum og flutt ljóð.

• Árið 1981 beinir félagið þeirri áskorun 
til bæjarstjórnar að séð verði til þess að 
lögum um grunnskóla sé framfylgt og 
komi verið hið fyrsta á kennslu í 
heimilisfræðum.

• Afhjúpuð var lágmynd í Garðakirkju í 
tilefni 30 ára endurvígslu kirkjunnar, 
lágmyndin er af Páli postula eftir 
listakonuna Kristjönu Samper. Þá var 
sagt að Garðakirkja væri fullbyggð. 

• Kvenfélag Garðabæjar gaf listaverkið Í 
mótun eftir listakonuna Sigrúnu 
Guðmundsdóttur. Afhjúpað 20. 
nóvember 1988 við Bæjarskrifstofurnar 
í gömlu Sveinatungu, (flutt á inntorg 
Garðatorgs 1989 og stendur mót nýju 
Sveinatungu). Skúlptúrinn er úr 
sedrusvið.

• Sundlaugin Ásgarði var vígð 30. 
september 1989, þá afhenti félagið 
lyftustól fyrir hreyfihamlaða við laugina.

• Við vígslu Vídalínskirkju 30. apríl 
1995 færði kvenfélagið kirkjunni kross 
og tvo kertastjaka á altarið. Eftir Pétur 
Hjálmarsson silfursmið.

• Minjasafnsnefnd var stofnuð 11. 
febrúar 1997, sem fjórar konur störfuðu 
í við að safna munum og ræða við fólk. 
Gripirnir voru aðallega frá Hofsstöðum. 
Settir voru upp sýningarskápar í 
anddyri turnsins á Garðatorgi 7 sem vísi 
að minjasafni. Gripunum var komið fyrir 
í kjallara Klaustursins að Holtsbúð.

• Vatnspósturinn við göngustíginn við 
Arnarnesvog er gjöf kvenfélagsins í 
tilefni 25 ára kaupstaða afmælis 
Garðabæjar.

• Árið 2001 gekkst kvenfélagið fyrir 
ráðstefnu haldin í Fjölbrautarskólanum, 
þemað „Móðir, kona, meyja – með til 
betra lífs“ fjallað var um heilsu og 
líkamsrækt kvenna frá ýmsum 
sjónarhornum.

• Það má segja að Kvenfélag 
Garðabæjar hefur verið í fararbroddi 
margra samfélagsmála í Garðabæ s.s. 
stækkun Félagsheimilisins Garðaholts, 
endurreisn Garðakirkju, uppbygging 
leikvalla, búnað til kennslu í 
grunnskólum og Tónlistarskólans, til 
sundlaugar, Heilsugæslunnar og ekki 
síst við 17. júní hátíðarhöld.

Hressar kvenfélagskonur á 17. júní 2016 Kvenfélagskonur ásamt forseta Íslands á Bessastöðum árið  2018

Formenn á aðalfundi KSGK árið 2017

Frá aðalfundi kvenfélagsins 2017

KSKG ganga í Garðabæ árið 2022

Vorferð til Vestmannaeyja 2011

Frágangur eftir árið 2020

17. júní á Garðtorgi 2018

Þrjár vinna saman á 17. júní

Nóvember 2017

Heilsudagar
Fjarðarkaupa
 12. jan - 04. feb


