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RITSTJÓRAPISTILL
Kæru félagar.
Þá er byrjað nýtt starfsár hjá
okkur Kiwanisfélögum og ég
vona að allir mæti hressir og
fullir orku til að takast á við
nýtt ár. Ég ákvað að verða við
beiðni Gylfa og taka að mér
blaðið aftur í vetur. Með mér í
ritstjórn verður Gunnar Kr.
Sigurjónsson í Eldey. Það er
ljóst að eitthvað hef ég lært á
síðasta starfsári því betur hefur
mér gengið að fá greinar í
jólablaðið núna en fyrir ári.
Þingblaðið ætti núna að
vera komið inn á heimasíðuna
www.kiwanis.is og eins mun
jólablaðið verða komið þar
innan skamms.

Ákveðið var að breyta til og
gefa bara út tvö blöð á þessu
ári, þannig að næsta blað
kemur út í maí og verður því
þingblað. Ég mun að vanda
láta vera inni á heimasíðu
Kiwanis hvenær síðasti skiladagur greina verður. Það er
von mín að þið takið vel við
ykkur og sendið inn greinar og
verðið við þeim tímamörkum
sem gefin verða.
Í desember eru margir
klúbbar með sína aðalfjáröflun,
mæðir mikið á Kiwanisfólki og
ófáar vinnustundir sem við
leggjum af mörkum til að geta
styrkt þá sem minna mega sín.
Minn klúbbur, Sólborg, er einn

vinnu kynnast félagar vel og
þegar upp er staðið og vel
hefur gengið, sér engin eftir
þessum tíma. Ég vona að
ykkur gangi vel með ykkar
fjáraflanir og þær gefi vel í
styrtarsjóð.
Að lokum óska ég öllum
Kiwanisfélögum og fjölskyldum þeirra gleðilegra jóla og
farsæls komandi árs.
Hildisif Björgvinsdóttir,
ritstjóri.
af þeim sem eru með sína
aðalfjáröflun á þessum árstíma
og það er ekki alltaf spennandi
að vera mikið að heiman á
þessum tíma. En við svona

FRÁ KIWANISKLÚBBNUM JÖRFA
Það sem af er þessu ári hefur félagsstarfið gengið að óskum hjá
klúbbnum. Mikill metnaður er hjá félagsmönnum til að standa
vel að málum og vanda til verka. Til marks um það má benda á
að Jörfi hefur frá upphafi verið í hópi þeirra klúbba sem nefndir
hafa verið fyrirmyndarklúbbar af umdæminu. Það segir meira en
mörg orð. Þá má geta þess að Leifur Ásgrímsson, ritari Jörfa, fékk
viðurkenningarskjöld frá Hjálmari Hlöðverssyni, svæðisstjóra
Eddusvæðis 2006-2007, sem besti og skilvísasti ritarinn á
Eddusvæðinu. Og áfram á þessum nótum. Á þinginu í haust
hlaut Jörfi viðurkenningu frá K.I. fyrir að vera fyrirmyndarklúbbur á heimsvísu árið 2005-2006. Einnig fengu forseti
klúbbsins, Sigursteinn Hjartarson og klúbbritarinn, Haraldur
Finnsson, viðurkenningar fyrir stjórn klúbbsins á þessu tímabili.
Fundir Jörfa eru markvissir og með ákveðinni dagskrá.
Yfirleitt takmarkast fundir við eina og hálfa klukkustund. Forseti
hefur tekið upp þann sið á félagsmálafundum að fá einn félaga til
að greina frá lífshlaupi sínu og hefur það mælst vel fyrir.
Klúbburinn heldur úti öflugri heimasíðu sem uppfærð er
reglulega. Þar má lesa ýmsan fróðleik um starfsemina og skoða
myndir frá starfinu. Skipað var í allar nefndir klúbbsins í
sumarlok sem tóku þegar til starfa í upphafi starfsárs.
Fjárhagsáætlun og reikningar klúbbsins hafa verið samþykktir.
Að venju tóku félagsmenn Jörfa þátt í sölu K-lykilsins og gekk
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„Það er takmarkalaust hvert þú kemst eða hverju þú getur hrint
í framkvæmd ef þér er sama hver fær hrósið.”
Guðmundur Helgi Guðjónsson,
blaðafulltrúi Jörfa.
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það mjög vel þetta árið sem endranær. Framundan er árleg
fjáröflun klúbbsins sem felst í sölu á sælgæti fyrir jólin. Allur
ágóði fer í styrktarsjóð. Fjáröflunin hefur orðið viðameiri með
hverju árinu og stefnt er að því selja 300 kassa í ár.
Ýmislegt er gert til að styrkja vináttu- og fjölskyldubönd og
krydda tilveruna. Klúbbfélagar fara m.a. á hverju ári saman í
leikhús ásamt mökum, halda fjölskyldufund þar sem málefni
barna og unglinga eru rædd og fá góða framsögumenn á almenna
fundi. Jörfafélagar fara í göngu á sunnudagsmorgnum til að
halda sér í formi og efla liðsandann.
Rétt er að geta þess sem vel er gert. Af velvilja og hlýhug gáfu
afkomendur Árna heitins Guðmundssonar, látins félaga okkar,
Jörfa hlutabréf hans í Engjateigi 11 hf. Þar að auki gáfu afkomendurnir 12 skrefamæla til handa göngumönnum Jörfa. Þeim eru
færðar þakkir klúbbsins.
En svona í lokin þá sagði Róbert W. Woodruff (1889-1985)
bandarískur forstjóri Coka-Cola

Kiwanisumdæmið Ísland-Færeyjar
Gylfi Ingvarsson, umdæmisstjóri
Hildisif Björgvinsdóttir, Sólborg
Gunnar Kr. Sigurjónsson ©2007
Gunnar Kr. Sigurjónsson, Eldey
Prentsmiðjan Viðey ehf.

EIMSKIP KOSTAR HJÁLMAVERKEFNI
KIWANIS NÆSTU ÞRJÚ ÁRIN
Kiwanishreyfingin, Eimskip og Safalinn
hafa gert samning til næstu þriggja ára um
kaup og dreifingu á hjálmum til allra
barna í fyrsta bekk grunnskóla landsins.
Áætlað markaðsvirði samningsins er um
20 milljónir króna.
Undanfarin fjögur ár hafa Eimskip og
Kiwanishreyfingin gefið öllum börnum í
fyrsta bekk grunnskólanna hjálm, til nota á
reiðhjólum, hlaupahjólum, línuskautum
og hjólabrettum. Hátt í 20 þúsund börn
hafa notið góðs af þessari gjöf Eimskips og
Kiwanis og hafa þeir nú þegar sannað
gildi sitt. Dæmi eru um að hjálmarnir hafi
bjargað lífi barna sem lentu í slysi en
notuðu hjálminn. Áhersla hefur verið lögð
á að velja vandaða hjálma, en þeir eru af
Atlas Rockskipper-gerð frá Safalnum.
„Kiwanishreyfingin er ákaflega þakklát góðum stuðningi Eimskips og við
fögnum þessum samningi. Kiwanishjálmarnir hafa vakið verðskuldaða athygli á heimsvísu innan hreyfingarinnar.
Það fellur líka mjög vel að alheimsmarkmiðum Kiwanis, sem er að hjálpa
börnum heimsins,“ sagði Gylfi Ingvarsson
umdæmisstjóri Kiwanis.
„Eimskip leggur mikla áherslu á
öryggismál í allri starfsemi sinni og
mikilvægt er að fyrirtæki eins og Eimskip
styðji framtak á borð við hjálmaverkefnið.

Við undirritunina voru, f.v. sitjandi: Þorvaldur Ólafsson Safalnum, Guðmundur P.
Davíðsson forstjóri Eimskips á Íslandi, Gylfi Ingvarsson umdæmisstjóri Kiwanis og
Andrés Hjaltason fráf. umdæmisstjóri Kiwanis. Standandi f.v.: Óskar Guðjónsson
erlendur ritari Kiwanis, Guðbjörg Ingvarsdóttir verkefnastjóri í markaðsdeild
Eimskips, Matthías G. Pétursson kjörumdæmisstjóri Kiwanis og Guðmundur Oddgeir
Indriðason formaður hjálmaverkefnis Kiwanis.
Um 20 þúsund börn hafa nú fengið slíka
hjálma og má gera ráð fyrir að á næstu
þremur árum bætist annar eins fjöldi við,“
sagði Guðmundur Davíðsson forstjóri
Eimskips á Íslandi.

ELLIÐAPUNKTAR
Starf klúbbsins þetta starfsárið hófst með stjórnarskiptafundi 24.
september, þá tók við ný stjórn sem er þannig skipuð:
Forseti: Páll V. Sigurðsson
Kjörforseti: Ragnar Harðarson
Ritari: Árni Magnússon
Féhirðir: Ragnar Engilbertsson
Fráfarandi forseti: Sigmundur S. Stefánsson
Meðstjórnendur: Vilhjálmur Guðbjartsson, Þröstur
Eggertsson og Örn Ingvarsson.
Það sem af er starfsárinu hafa verið haldnir þrír félagsmálafundir og einn almennur fundur með fyrirlesara. Meðaltalsmæting var 76%.
Á K-dag tóku Elliðafélagar þátt í sölu K-lykilsins og seldust
allir þeir lyklar sem Elliði fékk, samtals 753 lyklar.
Villibráðarkvöld Elliða, sem er aðalfjáröflunarverkefni klúbbsins var, haldið á Hótel Loftleiðum þann 19. október síðastliðinn.
Góð þátttaka var á kvöldinu, sem var mjög vel heppnað í alla
staði, og voru 147 félagar ásamt gestum mættir. Hagnaður
kvöldsins, þegar allur kostnaður hafði verið greiddur, var um
700.000 kr.
Þess má til gamans geta að í móttökunefnd klúbbsins eru
fjórir fyrrverandi umdæmisstjórar. Formaður hennar er:
Finnbogi G. Kristjánsson. Aðrir fyrrverandi umdæmisstjórar í
nefndinni eru Aðalsteinn I. Aðalsteinsson, Sæmundur H.
Sæmundsson og Steindór Hjörleifsson.
Nokkuð ljóst er að þetta er einsdæmi í Kiwanisheiminum.
Kiwaniskveðjur,
Steindór Hjörleifsson, blaðafulltrúi Elliða.

Gunnar Kr. Sigurjónsson,
blaðafulltrúi umdæmisins
Ísland - Færeyjar.

KIWANISFÉLAGAR
Á ÍSLANDI
Ég og Eva kona mín fórum nýlega til Bucaramanga í Kolumbíu
til að kynna okkur hvað Kiwanis er að gera í S-Ameríku. Farið
var með okkur til skóla í fátækrahverfi borgarinnar. Árið 2005
varð mikil aurskriða í bænum sem eyddi heilum bæjarhlutum,
m.a . grunnskólanum. Kvennaklúbburinn Las Hormingas endurbyggði skólann. Við heimsóttum skólann vegna hátíðarhalda og
urðum vitni að því að Kiwanis var í algjöru forgrunni.
Skólastjórnendur og foreldrar töluðum um Kiwanis og eitt
foleldrið sagði að Kiwanis hefði gjörbreytt bæjarfélaginu. Ég
hafði ekki undan við að gefa eiginhandaráritanir, því allir vildu
krakkarnir fá eina slíka frá leiðtoga í Kiwanis. Ég var mjög stoltur
yfir því að vera Kiwanisfélagi og sjá hvaða góðu hluti Kiwanis er
að gera á þessum slóðum.
Við höfum farið víða og séð hvað Kiwanis er að gera á
heimsvísu. Gylfi, umdæmisstjóri ykkar, afhenti okkur Kiwanishjálm á einum fundi okkar. Við það tækifæri minntist ég allra
þeirra góðu hluta sem Kiwanis er að gera í þágu barna um
heimsbyggðina.
Ég veit að þið eigið ánægjulegt ár í vændum undir forystu
Gylfa og gleymið ekki að segja frá því hvaða þjónustu Kiwanis er
að veita
Hafið bestu þakkir fyrir framlag ykkar til að bæta heiminn.
Dave Curry,
heimsforseti Kiwanis
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Þrír nýir félagar í Hraunborg.
Starfið í upphafi starfsársins
fór kröftuglega af stað byrjaði
með stjórnarskiptum í svæðum og klúbbum, ásamt undirbúningi og framkvæmd söfnunar vegna söfnunar vegna
sölu K-lykilsins, „Lykill að
lífi“.
Í fyrstu var ég við stjórnarskipti hjá Höfða að Búðum
sem byrjaði með fundi um
daginn og síðan stjórnarskiptum um kvöldið í góðri veislu í
frábæru umhverfi og nutum
við hjónin gestrisni þeirra.

Þrír sterkir stofnar.
Ég var gestur Andrésar
fráfarandi umdæmisstjóra á
Lundahátíð Keilis í Reykjanesbæ og var þar mikil og góð
Vestmannaeyjastemming og
var það ný upplifun fyrir mig
að snæða reyktan lunda með
kartöflumús, rófustöppu og
smjöri og smá öli; góð skemmtun það.
Við hjónin áttum ánægjulega helgi er við heimsóttum
Vestmannaeyjar til að gleðjast
með Helgafellsfélögum og
mökum þeirra í tilefni af 40 ára
afmæli Helgafells og stjórnarskiptum. Hátíðlegt var að

Alcan styrkir Lykil að lífi.
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aðstoða Birgi, svæðisstjóra
Sögusvæðis, við stjórnarskiptin hjá minnisvarðanum um
fyrsta klúbbhús í eigu klúbbs í
Evrópu, en það fór undir
hraun í eldgosinu. Afmælishátíðin var síðan um kvöldið
og þar voru 5 nýir félagar
teknir inn á glæsilegri hátíð.
Ég færði Kiwanisklúbbnum
Helgafelli skjöld að gjöf frá
umdæmisstjórn í tilefni afmælisins sem Gísli Valtýsson
forseti tók við.

Stjórnarskipti á hrauninu.
Stjórnarskipti voru hjá
Ægissvæði í Hafnarfirði og sá
ég um stjórnarskiptin í öflugu
svæði. Stjórnarskipti voru
sameiginleg hjá klúbbunum,
Setbergi, Eldborg, Hraunborg
og Sólborg og fóru skiptin
fram undir stjórn Gísla svæðisstjóra Ægissvæðis, en aðstoðaði ég hann. Athöfnin fór fram
í Skútunni í Hafnarfirði og var
Matthías kjörumdæmisstjóri
veislustjóri. Síðan stiginn dans
á eftir.
Kiwanisklúbbinn
Jörfa
heimsótti ég og voru þar
Kötlufélagar einnig í heimsókn. Gerði ég þar grein fyrir
starfi umdæmisstjórnar og
áherslum. Þetta var góður
fundur þar sem málin voru
rædd og umræða um verkefnin framundan.
Ég heimsótti Kiwanisklúbbinn Hof í Garði og sá um
stjórnarskipti í fjarveru svæðisstjóra sem var erlendis. Þar
átti ég góðan fund þar sem
rædd var staða klúbbsins og
áform um eflingu.
Matthías kjörumdæmisstjóri og Óskar erlendur ritari
mættu sem fulltrúar umdæmisstjórnar á fund Sögusvæðis að Flúðum laugardaginn 27. október sl. og voru
þeir ánægðir með svæðisráðsfundinn.

Gylfi og Roy Bird.
Annar fundur Evrópustjórnar Kiwanis (KIEF) var
haldinn í Gent í Belgíu laugardaginn 27. október sl. Ég mætti
þar, gaf skýrslu um starfið hér
hjá okkur og var fundurinn
góður og fróðlegt að heyra í
öðrum umdæmisstjórum í
Evrópu. Verður fróðlegt að
fylgjast með fyrirhuguðu
verkefni í Hollandi þar sem
vinna á með börnum að mikilli
fjársöfnun til styrktarverkefna.
Mikil umræða var um innheimtu á gjöldum vegna fjölgunar, hvort heldur er vegna
félaga eða klúbba, þar sem
núverandi framkvæmd ynni
gegn markmiði hreyfingarinnar um fjölgun. Ég gerði
grein fyrir ruglingi í skráningu
fjölda frá KI um okkur, sem

Kiwanisfjölskyldur í Almo.
byrjaði fyrir alvöru á síðasta
ári. Við viljum meina að
Kiwanisfélagar í okkar umdæmi séu 936, en samkvæmt
skráningu frá KI eigum við að
vera 806. Í viðræðum við
fulltrúa KI og KIEF, er ákveðið
að við innheimtu á erlendum
gjöldum verði sent blað á
íslensku og umdæmisstjórn
upplýst þegar gjöld fara í
innheimtu og einnig frá hvaða
klúbbum berist greiðsla. Áríðandi er að við greiðslu á
erlendum gjöldum sé skráð
inn klúbbnúmerið og að
umdæmisféhirðir sé jafnframt
sendar upplýsingar til að
forðast þennan rugling.

K-dagurinn, sala á Kiwanis-lyklinum stóð yfir dagana
4.-7. október og er árangurinn í
samræmi við væntingar.
Ástæða er til að þakka fyrir
öfluga og góða kynningu á
verkefninu og ekki síður á
okkar hreyfingu. Salan skiptist
á milli sölu á lyklinum og
söfnun hjá fyrirtækjum og
mætti verkefnið miklum velvilja. Mikill og góður undirbúningur var og má segja að
umdæmisþingið hafi verið
tileinkað þessu verkefni. Söfnunin hófst formlega með
blaðamannafundi í húsnæði

Stryktaraðilar K-dags.
Geðhjálpar og með að fyrsti Klykillinn var nældur í Guðlaug
Þór heilbrigðisráðherra. Ástæða
er að hrósa K-dagsnefndinni,
þeim Bernhard, Árna og
Guðlaugi fyrir gott starf, svo
og öllum þeim sem unnu að
verkefninu og studdu það með
kaupum og fjárframlagi til
stuðnings BUGL, Geðhjálp og
Forma. Afhending á styrknum
fór fram við athöfn í Kiwanishúsinu að Engjateigi, að viðstöddum fulltrúum styrkþega.

K- Lykillinn nældur í
heilbrigðisráðherra.
Hjálmaverkefnið, samningur við Eimskip til þriggja
ára var nýlega undirritaður og
er það mikið fagnaðarefni að

njóta samstarfs við Eimskip í
framhaldi af samvinnu sl.
fjögurra ára, en hjálmaverkefnið er eitt af stærstu verkefnum Kiwanishreyfingarinnar
og heldur á lofti orðspori
okkar við að hjálpa börnum.
Guðmundur Oddgeir formaður hjálmanefndar hefur haldið
frábærlega vel utan um
verkefnið.
Ný heimasíða var opnuð á
þinginu og er ánægjulegt að
sjá hvað hún er virk og lifandi.
Er það vegna þess að embættismenn eru duglegir við
að koma inn fréttum en síðan

er enn í mótun og vinnslu,
Tómas Sveinsson formaður
Internefndar hefur lagt mikinn
metnað í starfið.
Vorþing, umdæmisþingið
2008, verður nú í maí og hvet
ég alla til að hafa samband við
þingnefndina tímanlega, því
nú þurfum við að vinna alla
hluti fyrir þing þremur
mánuðum fyrr en þegar við
erum með haustþing. Það er
von mín og vissa að margir
verða á góðu þingi 30. og 31.
maí á Sauðárkróki í skagfirskri
sveiflu.
Umdæmisstjórn hefur einsett sér að heimsækja alla

klúbba minnst einu sinni á
hverjum tveimur árum og hvet
ég alla forseta sem óska eftir
heimsókn og upplýsingum að
hafa samband. Við erum hér!
Hvar viljið þið hafa okkur?
Eins og ég sagði í upphafi,
fór starfið af stað með miklum
krafti og með hliðsjón af þeirri
miklu umfjöllun sem hefur
verið um hreyfinguna, er gott
að tala um Kiwanis. Nú er það
í okkar höndum að vinna úr
stöðunni og fá til liðs við
okkur fjölda fólks til að gera
enn betur og góðan félagsskap
enn öflugri.
Ég óska öllum Kiwanis-

félögum, fjölskyldum þeirra
og öllum Íslendingum og
Færeyingum gleðilegra jóla og
farsældar og öflugs starfs á
komandi ári. Takk fyrir
ánægjulegt og kraftmikið starf
á árinu.
Kiwanis Kiwanis – Látum hug
fylgja máli
Gylfi Ingvarsson,
umdæmisstjóri.

HOF
Kiwanisklúbburinn Hof átti 35 ára afmæli 26. júni 2007. Héldum
við upp á afmælið 12. apríl síðastliðinn. 35 gestir heiðruðu okkur
að því tilefni. Fengum við gjafir frá klúbbum og umdæmisstjórn.
Veglega styrki veittum við í tilefni afmælisins, Björgunarsveitin Þorbjörn í Grindavík fékk 100.000 kr., Björgunarsveitin
Ægir í Garði fékk 100.000 kr., Þroskahjálp á Suðurnesjum 50.000
kr., Sólheimar í Grímsnesi 30.000 kr., Félag eldri borgara í Garði
30.000 kr., Félag eldri borgara í Grindavík 30.000 kr. og
menningarsetrið að Útskálum 100.000 kr.
Á síðastliðnu starfsári fóru 9 félagar, ásamt mökum, til
Kaupmannahafnar og héldum við fund þar í fjögurra daga ferð.
Þótt Hof sé lítill klúbbur þá er hann mjög öflugur í
Kiwanisstarfinu. Þrír félagar mættu til þings. Stjórnarskipti voru
hjá okkur 23. október og mætti Gylfi umdæmisstjóri til okkar í
forföllum Gísla svæðisstjóra.
Fundartími okkar er annan hvern fimmtudag í Kiwanishúsinu að Heiðartúni 4 í Garði.
Með kveðju,
Magnús Eyjólfsson,
forseti Hofs.

Sigurður Steinþórsson forseti Hofs afhendir Ingimundi Þ.
Guðnasyni silfurstjörnuna. Einnig fékk Jón Hjálmarsson
silfurstjörnuna, en Jón og Ingimundur eru stofnfélagar í
Kiwanisklúbbnum Hofi.

Andrés Hjaltason, umdæmisstjóri 2006-2007 afhendir Sigurði
Steinþórssyni forseta Hofs gjöf frá umdæminu

Ragnar Örn Ragnarsson svæðistjóri Ægissvæðis afhendir
Sigurði Steinþórssyni gjöf frá Ægissvæði.
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FRÉTTIR FRÁ SÓLBORG
Kiwanisklúbburinn Sólborg óskar öllum
Kiwanisklúbbum velfarnaðar á nýju
starfsári og að lokum; megi hátíð ljóss og
friðar færa ykkur gleðileg jól og farsælt
komandi ár.

Félagar út Sólborg, Ölver og Hofi.

Sælir kæru Kiwanisfélagar nær og fjær. Af
okkur Sólborgarkonum er allt gott að
frétta. Við mættum 12 konur á þingið nú í
september sem haldið var í Reykjavík. Þar
hlotnaðist okkur sá heiður að fá viðurkenningu sem fyrirmyndarklúbbur og
erum við mjög stoltar af því. Á svæðisráðstefnu Ægissvæðis þann 22. september
var ritari Sólborgar, Hildur Valsdóttir,
valin besti ritari Ægissvæðis. Stjórnarskiptin héldum við í veitingarsalnum í
Skútunni, Hafnarfirði ásamt Kiwanisklúbbunum Eldborg, Hraunborg og
Setbergi. Var það hin besta skemmtun. Á
stjórnarskiptunum krýnir Sólborg ávallt
einn félaga sem fær útnefninguna „Frábær
félagi“ fyrir líðandi starfsár, en að þessu
sinni var það okkar frábæri ritari, Hildur
Valsdóttir sem var tilnefnd og afhentur
skjöldur því til staðfestingar.

hefðbundnu fjáröflun, þar sem við búum
til kertaskreytingar, sem við munum selja í
fyrirtæki og verslanir.
Þann 8. febrúar er svo fyrirhugaður gestafundur og kæru Kiwanisfélagar, endilega
hvetjið sem flesta konur á öllum aldri, þær
ungu jafnt og þær síungu, til að koma og
kíkja á þennan fund hjá okkur, og kynna
sér starfsemi kvennaklúbbs Kiwanis. Þar
er ekki bara vinna heldur líka gefandi og
skemmtilegt starf. Hægt verður að fá
upplýsingar um fundinn hjá mótökunefnd
í síma 699-6550/Dröfn eða 893-6650/Erla.

Fyrsta fund starfsársins héldum við svo á
kaffihúsinu Súfistanum í Hafnarfirði þar
sem húsið að Helluhrauni var upptekið
vegna K-dags. Við tókum að sjálfsögðu
þátt í sölu K-lykilsins og hefðum við viljað
sjá fleiri konur mæta í sölu, því við vitum
að margar hendur vinna létt verk. Þann 7.
nóvember fórum við svo 13 konur í
heimsókn til Kiwanisklúbbsins Ölvers og
var vel tekið á móti okkur og áttum við þar
skemmtilegt kvöld.
Fyrirhugað er að brjóta upp fundina í
vetur með því að hafa einhver þema í
bland við fundarstörfin. Til dæmis mun
15. nóvember verða hláturyoga og 10.
janúar verður þemað hjá okkur svart og
hvítt. Gaman verður að sjá hvort þetta
skapi ekki góða tilbreytingu á fundunum.
Að sjálfsögðu verðum við svo með okkar
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Frá stjórnarskiptum.

Hildur frábær félagi.

Kiwaniskveðja,
Erla María Kjartansdóttir,
blaðafulltrúi Sólborgar.

VETRARSTARF KIWANISKLÚBBSINS
ÖLVERS HAFIÐ Á FULLU
Nýtt starfsár hjá Ölversmönnum hófst
fyrir ríflega mánuði og tók Baldur
Kristjánsson við forsetastarfinu af Sigurði
Bjarnasyni, sem stýrt hafði klúbbnum
síðastliðið starfsár af miklum sóma. Þetta
starfsár fer einnig vel af stað og er mikill
hugur í Ölversmönnum á þessu 34.
starfsári klúbbsins.
Nokkrir „nýliðar“ eru að kynna sér
störf klúbbsins og mæta á félagsfundi og
er því von um ágæta nýliðun félaga á
þessu ári líkt og mörg undanfarin ár.
Félagafjöldinn stefnir í fimmtíu á þessu ári
og eru allir áhugasamir aðilar sem vilja
starfa í þessum félagsskap hvattir til þess
að kynna sér störf klúbbsins með því að
hafa samband við forseta eða aðra
félagsmenn og mæta sðan á félagsfundi.
Hægt er að sjá dagskrá vetrarins,
félagaskrá og fleiri upplýsingar á
heimasíðu klúbbsins á vefslóðinni
www.kiwanis.is/olver.
Styrktarstarfið er þungamiðja félagstarfs Ölvers líkt og annarra Kiwanisklúbba. Framundan eru helstu fjáröflunarverkefni klúbbsins, jólatrjáa- og flugeldasala. Þessi verkefni hafa gengið vel mörg
undanfarin ár og hefur samstarfið við
björgunarsveitina Mannbjörg um flugeldasöluna gengið mjög vel síðastliðin ár.
Afrakstur þessara fjáröflunarverkefna
hefur verið settur í styrkveitingar til
stofnana, félaga og einstaklinga hér í
Sveitarfélaginu Ölfusi. Nú síðast í haust
voru þrír aðilar styrktir til tækjakaupa,
eldri borgurum var gefinn snyrtistóll, Viss
vinnu- og hæfingarstöð var gefin saumarvél og heilsugæslustöðin í Þorlákshöfn var
styrkt til kaupa á skoðunarbekk.

Jón Páll Kristófersson, Sigurður Bjarnason og Baldur Kristjánsson að afhenda Dagnýju
Magnúsdóttur, starfsmanni Viss, vinnu og hæfingarstöðvar fyrir fatlaða í Þorlákshöfn, overlock-saumavél í tilefni af opnun nýrrar aðstöðu Viss.

Forsetar Sólborgar
og Ölvers skiptast
á fánum.

Jón Páll Kristófersson, blaðafulltrúi Ölvers.

Ný stjórn að taka við fyrr í haust.
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PÚTTAÐ Í POTTENSTEIN
ELDEYJARGOLFFERÐ TIL ÞÝSKALANDS
16.-21. ÁGÚST 2007
Í upphafi var haft samband við KI og Gent
og spurst fyrir um Kiwanisgolfmót.
Ýmsar ábendingar bárust, en einna helst
hugnaðist okkur að fara til Þýskalands og
taka þátt í góðgerðargolfmóti í smábænum Pottenstein. Kiwanisklúbburinn í
Bayruth-Obermain stóð að mótinu og
verkefnið var að safna fé til að styðja við
líffæraflutning ungra barna. Haft var
samband við klúbbinn og mjög svo jákvæð viðbrögð leiddu fljótlega til þess að
ákveðið var að herja á Þýskaland. Þegar á
reyndi voru um átta félagar ásamt mökum
tilbúnir til farar.
Undirbúningnum stýrði margfaldur umdæmismeistari, Guðlaugur Kristjánsson af
snilld. Flugfar, bílaleigubílar og gisting og
teiggjöld, fékkst allt á gæðaverði,
hannaður var liðsbúningur, gjafir valdar
af kostgæfni, lagst var yfir landa- og
golfvallarkort og leiðsögutæki haft með í
för (vel að merkja fyrir bílstjórana, ekki
golfarana, þó stundum hefðu þeir þó
vissulega þörf fyrir það!)

Verðandi stjórn leggur á ráðin.
Kiwanisklúbburinn Eldey á 35 ára starfsafmæli í ár. Afmælinu var fagnað á
hefðbundinn hátt, en nokkrir félagar
notuðu einnig tækifærið til að gera
langþráðan draum að veruleika. Fara i
Eldeyjargolfferð til útlanda! Í Eldey eru
15-20 félagar sem hafa handleikið golfkylfu og spænt upp golfvelli landsins,
þannig að grundvöllur fyrir slíkri ferð var
raunhæfur.

Eldeyjarkonur brosa breitt.
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Okkur var því ekkert að vanbúnaði þegar
eldhress 15 manna og kvenna hópur lagði
„í´ann“ snemmmorguns 18. ágúst. Flogið
var til Frankfurt, en þaðan eru um 250 km
til Pottenstein. Þangaðferðin gekk vel,
fyrir utan smátöf í upphafi, þegar undirritaður fékk hugmynd um sérstaka
akstursleið og „krúsaði“ um stund um
nágrennið, áður en meginhópurinn fannst
eitt orð á ný. Pottenstein er lítið fjallaþorp
í stórfenglegu umhverfi í suður Þýskalandi. Þar búa um 1.500 manns. Aðalatvinna þar er bjórbruggun, enda um 25
brugghús á staðnum. Nóg var því af

bjórnum, en það var þó golfið sem átti hug
okkar allan, en þar með er ekki sagt að
ekki hafi eitthvað verið teigað af þeim
vökva. Eftir að búið var að koma sér fyrir
á vinalegu og snyrtilegu hóteli var rölt um
þorpið og síðan snæddur ekta „Vínarsnitsel“ að hætti heimamanna.
Á föstudag var vaknað snemma og farið á
golfvöllinn. 18 holur, í stórfenglegu
skógarumhverfi, frekar erfiður og refsigjarn völlur og því kom æfingarhringur
sér því vel áður en til alvörunnar kom.
Meðan golfararnir reyndu með sér, fóru
makar í (fyrstu) verslunarferð til Bayruth.
Síðdegis var svo farið í vatnaskemmtigarð
sem tengdist hótelinu. Um kvöldið vorum
við heiðursgestir í opnu húsi fyrir þátttakendur í mótinu. Þar voru þjóðlegir
þýskir réttir á borðum sauerkraut, brotwurst o.fl. og bjórinn flæddi ótæpilega.
Greinilegt var þýskir óttuðust golfvíkingana frá Íslandi og ákvaðu því að
halda að okkur vökva í von um minni
strandhögg á golfvellinum daginn eftir.
Hér kom þó krókur á móti bragði, því
með í för var hinn görótti drykkur
„TÓPAS“ sem við skenktum vinum
vorum óspart með fyrirsjáanlegum afleiðingum. Þarna hittum við forsvarsmenn
KC Bayruth og okkar helsta tengilið Karl
Heinz, sem reyndist okkur betri en enginn
í undirbúningi ferðarinnar. Okkur varð
jafnframt ljóst að við vorum komnir í
heldri manna hóp, innan um fræga þýska
leikara, m.a. úr Derrek, auðmenn,
fjölmiðlafólk, skemmtikrafta og fjöldann
allan af Ólympíu- og heimsmeisturum í
ýmsum íþróttum
Keppnisdagurinn rann upp, bjartur og
sólríkur eins og allir aðrir dagar í ferðinni.
Mætt var snemma og bjartsýni á gott
gengi var ríkjandi meðal landans. 140
keppendur pöruðu sig og ræst var af
öllum teigum með alvöru „kanónustarti“
Boðið uppá kampavín og osta og aðrar
veitingar eftir þriðju hverja holu. Gulli var
í holli með mótsmeistara síðasta árs og
velgdi honum heldur betur undir uggum.
Nanna og Binna spiluðu með aðalgolfkennara klúbbsins og besta nemenda
hans, 12 ára strák, sem reyndist sigurvegari mótsins þegar upp var staðið.
Konni spilaði með vini okkar Karl Heinz.
Okkur gekk misjafnlega, sumir að spila
sitt besta golf, en allir nutu þess að vera á
frábærum velli við frábærar aðstæður í
góðum félagsskap. Um kvöldið var

verðlaunaafhending, uppboð, happdrætti
og kvöldverður. Við fengum þarna
tækifæri til að þakka fyrir okkur og
afhenda gjafir til klúbbsins og móthaldara. Eldeyjarfólk vann til tvennra
verðlauna, Nanna til nándarverðlauna og
Konni náði 3. sæti í sínum flokki. Allir
fengu síðan happdrættisvinning.
Á sunnudeginum héldu golfurunum
engin bönd, meira golf, meira golf. Aðrir
fóru í skoðunarferðir og kíktu í búðir. Um
kvöldið var svo hátíðarkvöldverður
hópsins. Mánudagurinn var svo tekinn
snemma. Þeim alhörðustu var plantað útá
golfvöll (Stebba rakara og Helga - þvílíkt
úthald) þar sem þeir spiluðu 24 holur í
viðbót! Við hin fórum í fræga hella,
„Djöflahellana“ í nágrenninu og gengum í
barndóm í rússibana staðarins! Síðdegis
var svo farið í bæjarferð til Bayeruth og
funheit kort staujuð í gríð og erg í
magasínum þeirra Þjóðverja. Heim var
síðan haldið á þriðjudag eftir ánægjulega
ferð í skemmtilegum og samhentum
félagsskap. Grunnur að vinklúbbasam-

Tveir góðir forsetar.

bandi við Bayruth – Obermain er lagður
og undirbúningur að næstu ferð er hafinn
og Þjóðverjum sagt að búast við fjölmenni!

Óskar Guðjónsson,
forseti Eldeyja.

VILLIBRÁÐARDAGUR
HRAUNBORGAR 2007
Laugardaginn 3. nóvember, um hádegisbil, streymdu karlar í
hátíðarsal Hauka að Ásvöllum í Hafnarfirði. Ástæðan: Villibráðardagur Hraunborgar var í vændum.
Þegar Konráð Jónsson forseti setti hátíðina, og afhenti
Óperubræðrum veislustjórnina, voru tæplega 230 karlar mættir í
salinn.
Þegar hleypt var að matföngum kom í ljós þvílíkt hlaðborð, að
annað eins hefur ekki sést síðan á tímum Lúðvíks XIV, enda
matreiðslumeistarinn líklega afkomandi þeirra sem héldu á
sleifum þar, listakokkurinn og nú Hafnfirðingurinn Francois Fons.
Áður en snillingurinn Jóhannes Kristjánsson lagði undir sig
salinn, tróð upp lögmaðurinn og nú þingmaðurinn Jón
Magnússon og sló heldur betur í geng með tvíræðum sögum þar
sem listin að tala undir rós naut sín til fulls.
Á milli atriða voru seldir happdrættismiðar og Gissur Guðmundsson lögreglumaður stjórnaði málverkauppboði af mikilli
röggsemi.
Að þessu sögðu má trúa þegar sagt er, að strax voru pantaðir
miðar á þennan dag að ári, sem alltaf er fyrsti laugardagurinn í
nóvember.
Þessi dagur er aðalfjáröflun okkar Hraunborgarfélaga og gaf
að þessu sinni upphæð ca. 6 núllum og 2 fyrir framan.
Annars má segja að þetta verður stórt og blómlegt ár hjá
okkur Hraunborgarafélögum þar sem félagi Gylfi Ingvarsson er
umdæmisstjóri, Svavar Svavarsson féhirðir umdæmisins og
undirritaður er svæðisstjóri Ægissvæðis.
Ljóst er að öflugt fyrirmyndarstarf undanfarin ár er að skila
árangri m.a. í þrem nýjum félögum á síðasta ári og sterkar
vísbendingar um 5-8 á þessu ári. Hér eru að koma til liðs við
okkur ungir menn um þrítugt, sem er sérlega ánægjulegt og um
leið ögrandi.
Með Kiwaniskveðju, Gísli G. Gunnarsson,
svæðisstjóri Ægissvæðis og fjölmiðlafulltrúi Hraunborgar.

Jón Magnússon ræðumaður og Jón Kristjánsson grínar.

Áhugasamir veislugestir.
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HUGLEIÐING Á JÓLUM 2007
Jólin eru fæðingarhátíð frelsarans. Jesús á afmæli. Í einfaldleika
sínum liggur barnið í jötunni. Við fögnum með börnum okkar og
barninu í okkur sjálfum. Í gömlum helgimyndum er fæðingarstaður Jesú teiknaður sem hellir í klettóttu landslagi. Inni í
hellinum liggur María og fyrir innan hana gefur að líta jötuna
með Jesúbarninu, sem horfir vingjarnlega á uxa og asna, sem eru
innar í hellinum. Út úr dimmum hellinum skín ljósið. Birtan, sem
stafar frá þessu nýfædda saklausa barni, lýsir þar upp hvern krók
og kima.
Þannig hafa menn í gegnum aldirnar tjáð í mynd eða líkönum
þetta sögulega andartak, þegar heimurinn varð ekki samur sem
áður. Það er tjáð með ýmsum tilbrigðum, með fjárhúsi, helli, eða
rústum húss, en allstaðar er þó barnið í fyrirrúmi og frá því stafar
birta, sem lýsir upp allt umhverfið, barn fyrirheitanna og barn
ljóssins.

Sr. Örnólfur Jóhannes Ólafsson.

Vestur-íslenska skáldkonan, Jakobína Johnson, orti eitt sinn:
Líður að jólum,
ljúfust gleði,
kveikt er á borði
kertaljós.
Og þótt rafljósin
rjúfi myrkur
heillar heimsálfu
á helgri nóttu
eru mér kærust
kertaljósin
góðra minninga.
Þetta ljóð, sem ort var árið 1939, flytur okkur í dag óendanlega
eilífan boðskap sem ekkert fellur á og gæti sem best verið ort fyrir
þessi jól. Þegar upp er staðið, eru það lifandi minningar sem
birtast okkur í loga kertaljósanna, minningar um barnið í okkur
sjálfum. Það fylgir því svo óendanlegur friður að horfa inn í
logandi kertaljós á eldhúsborðinu. Lyktin af steikingu laufabrauðs og bökunarilmur fyllir loftið.
Kertaljósið minnir okkur á einfaldleik jólanna. Ég er viss um að
þegar upp er staðið, þá er það stemming jólanna í heild sem að
vekur upp eftirvæntinguna. Henni viljum við ekki glata. Henni
viljum við viðhalda og miðla áfram, gefa börnunum okkar lifandi
minningu um gleðileg jól.
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Hér er tjáð í mynd andartakið, þegar Guð kom til okkar í litlu
saklausu barni. Gripahúsið, hellirinn, rústirnar, ytri umgjörðin
tjáir þær aðstæður sem eru umgjörð fæðingar frelsara okkar.
Hann gerir gripahús sálar okkar, hellinn, rústirnar að björtustu
salarkynnum. Frá sérhverju hreysi stafar geislum og hlýju. Kýrin,
uxinn og asninn verma það með líkamshita sínum og frá því
stafar sakleysi barnsins, hlýja og birta.
Er ekki undarlegt til þess að hugsa, að Guð hafi ákveðið, að láta
son sinn fæðast fátækri konu smiðs í Nasaret og vera lagður í
jötu, sem notuð er til að fóðra dýr? Af hverju var honum, sem var
sonur Guðs, ekki búinn fæðingarstaður í hinum hæsta ríkidómi?
Það hefði verið nær lagi. Nei! Guð vildi fremur byggja á þeim
ríkidómi, sem mölur og ryð fær ekki grandað. Hinn veraldlegi
ríkidómur er svo forgengilegur. Hinn sanni ríkidómur byggir
ekki á því að hreykja sér yfir meðbróður sinn, heldur að standa
við hlið hans og sýna honum samstöðu. Frá hinu fátækasta
gripahúsi, helli eða rústum sérhverjar sálar, þar sem menn safnast
saman til að fagna fæðingu frelsara mannkyns í hjarta sínu, skín
á þessum jólum ljósið.
Þá birtist engill Drottins og vísar okkur til ungbarnsins, sem
liggur í jötu í Betlehem. Þar liggur frelsari manna, Kristur
Drottinn í borg Davíðs. Þetta eru hin fyrstu helgu jól sem enn
bergmála í hjarta okkar. Það er fagnaðarhátíð. Þessa nótt, þegar
flestir sofa, birtir yfir himninum á Betlehemsvöllum og engill
Drottins boðar okkur fagnaðarerindið. Himneskir herskarar
syngja: Dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu með mönnum, sem
hann hefur velþóknun á.
Guð gefi okkur öllum gleðileg jól og gott farsælt nýtt ár.
Örnólfur Jóhannes Ólafsson,
sóknarprestur,
Skútustöðum.

BÁSAR
Það má segja að brotið hafi verið blað hjá Kiwanisklúbbnum
Básum á Ísafirði á fyrsta fundi okkar nú í haust, sem var 4.
október sl., en það var stjórnarskiptafundur. Þá tók kona í fyrsta
skipti við sem forseti klúbbsins, en það er frú Jóna Pálmadóttir.
Það verður án efa gaman að vinna undir stjórn Jónu, sem er mjög
vel kunnug öllum málefnum Kiwanis, enda lengi búin að vera
áhugamaður um hreyfinguna, þó hún sé ekki búin að vera félagi
lengi. Áður var hún félagi í Sinawik meðan það starfaði hér.
Það verður efst á blaði hjá okkur að reyna að fjölga félögum,
en í litlum bæjarfélögum úti á landi, þar sem margir klúbbar og
allskonar félagasamtök berjast um hvern mann, vitum við að það
verður erfitt.
Um daginn var haldinn fundur á Flateyri og var það gert til
að reyna að ná til fyrrum félaga Þorfinns, sem var klúbbur á
Flateyri, en var lagður niður. Því miður gekk það ekki sem skildi,
því það mættu aðeins tveir fyrrum félagar. Það voru hjónin frá
Lambadal í Dýrafirði. Að öðru leyti tókst þessi fundur mjög vel.
Fyrirlesarar á fundinum voru hjónin Ástvaldur og Helga Dóra frá
Tröð í Önundarfirði og lásu þau upp úr ljóðabókum eftir
Guðmund Inga frá Kirkjubóli og kynntu afmælisdagabók eftir
hann, sem á að fara að gefa út í tilefni þess að Guðmundur Ingi
hefði orðið 100 ára 15. janúar síðastliðinn.
Að endingu viljum við færa öllum Kiwanisfélögum um land
allt bestu kveðjur og óskum þeim velfarnaðar í starfi í vetur.
Sigurður Ólafsson
ritari Bása

Jóna Pálmadóttir.

FRÁ DRANGEY
Á SAUÐÁRKRÓKI

HEIMSÞINGIÐ Í
ORLANDO

Stjórnaskipti fóru fram hjá Drangey þann 2. nóvember.
Fundurinn fór fram á Mælifelli og voru makar margra félaga
viðstaddir. Svæðistjóri Grettissvæðis, Sigurður Skarphéðinsson
Mosfelli, setti nýja stjórn inn og þakkaði fráfarandi stjórn fyrir vel
unnin störf.
Nýrrar stjórnar bíða margvísleg verkefni og nægir að nefna
umdæmisþing sem haldið verður á Sauðárkróki í maí og 30 ára
afmæli klúbbsins á komandi vori.
Sala K-lykilsins gekk vel hjá félögum í Drangey. Seldist 801
lykill á svæðinu frá Hvammstanga til Hofsóss. Ljóst er að venju
fremur, var auðvelt að selja hann að þessu sinni, en líklegt er að
þakka megi það góðri kynningu á verkefninu í fjölmiðlum.

Ferðanefnd hefur fest flugsæti með Icelandair til Orlando en
Heimsþing Kiwanis verður haldið þar eins og kunnugt er. Ekki
verður staðið fyrir skipulagðri hópferð þangað en ef þátttaka
fæst mun ferðanefndin finna hótel og flugsætin eru fyrir hendi.
Flogið verður til Orlando 25. júní frá Keflavík kl. 17:10 og lent þar
kl. 20:55
Flogið verður heim til Keflavíkur 5. júlí frá Orlando kl. 19:00 og
lent í Keflavík kl. 06:10
Verðið fyrir flugsætið er kr. 72.100.- með flugvallasköttum.
Þeir sem áhuga hafa fyrir þessari ferð snúi sér til Björns
Baldvinssonar í ferðanefndinni.
Sími 694 7300 E-mail boddi@centrum.is

Gunnsteinn Björnsson,
ritari Drangeyjar.

Svæðisstjóri Grettissvæðis hvetur nýja stjórn til dáða.
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SKÝRSLA K-DAGSNEFNDAR AÐ
LOKINNI LANDSSÖFNUN 2007
Ágætu Kiwanisfélagar.
Þá er K-dagur Kiwanis að baki og rétt að
líta yfir farinn veg, skoða hvað hefur verið
vel gert, hvað fór úrskeiðis og hvað má
læra af því.
Á þinginu á Ísafirði fór fram kynning á
því hvernig staðið skyldi að K-deginum
að þessu sinni. Fyrsta verk nefndarinnar
var að gera verkefnaáætlun. Ákveðið var
að notast við skipurit Kiwanishreyfingarinnar á Íslandi. Umdæmisstjórn skipar Kdagsnefnd, K-dagsnefnd var tengiliður
við svæðisstjórana, svæðisstjórarnir voru
tengiliðir við forsetana og forsetarnir voru
tengiliðir við K-dagsnefndir klúbbanna.
Það þykir góð stjórnsýsla að virða þá sem
til embættis eru kjörnir og ganga ekki
fram hjá neinum. Ef við lítum á skipuritið
sem keðju þá má enginn hlekkur slitna –
keðjan verður aldrei sterkari en veikasti
hlekkurinn.
Í upphafi fengum við AP almannatengsl
til liðs við okkur, þar sem við í Kdagsnefndinni erum engir sérfræðingar í
kynningu og markaðssetningu. AP almannatengsl unnu fyrir þremur árum að
kynningu og markaðssetningu á Klyklinum með þáverandi nefnd. Mikil
reynsla fékkst við það verkefni, sem
nýttist okkur núna.
Verkefnaáætlun var gerð og henni komið
fyrir á heimasíðu Kiwanis, þannig að allir
hefðu aðgang að henni og hver Kiwanisklúbbur gæti auðveldlega gert sína
verkefnaáætlun samkvæmt henni. Einnig
gátu Kiwanisklúbbarnir stuðst við fyrri
áætlanir úr sínum fórum, því Kiwanisklúbbarnir voru jú að gera þetta í 12. sinn,
þ.e. að selja K-lykilinn í þágu geðsjúkra.
Fyrsta verkefni K-dagsnefndarinnar var
að fá bakhjarla að landssöfnuninni til að
standa straum af kynningar- og auglýsingakostnaði. Við í K-dagsnefndinni
gerðum okkur strax grein fyrir því að til
að ná árangri í að vekja athygli á landssöfnuninni, málefnum geðsjúkra og Kiwanishreyfingunni, kostaði það peninga,
sem nefndin hafði ekki til umráða.
Aðalbakhjarlar okkar voru að þessu sinni
Sparisjóðirnir á Íslandi, Toyota, Bónus og
Olís.
K-dagsnefnd tók að sér að skapa umhverfi
fyrir sölu K-lykilsins en það voru
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Kiwanisfélagar, fjölskyldur þeirra og vinir
sem áttu að sjá um söluna. K-dagsnefndin
fékk oft að heyra það að félagar væru
orðnir fullorðnir og búnir að vinna svo
mikið fyrir Kiwanis að þeir gætu varla
staðið í því sjálfir að selja K-lykilinn. Við
virtum þá skoðun, fengum skátahreyfinguna á Íslandi í lið með okkur og
bentum Kiwanisklúbbunum á að leita til
félagasamtaka sér til stuðnings við sölu á
K-lyklinum.
K-dagsnefndin skoðaði hverjum hefði
gengið best í síðustu söfnun og ákvað að
nýta sér aðferðafræði þeirra. Söfnun
meðal fyrirtækja reyndist hafa verið besta
leiðin. Til að ýta því verkefni úr vör var
ákveðið að útvega lista yfir 350 stærstu
fyrirtæki á Íslandi, dreifa fyrirtækjunum á
klúbbana eftir póstnúmerum. Klúbbarnir
áttu síðan að bæta við fyrirtækjum úr
heimabyggð sem ekki voru á listanum.
Bréfið sem K-dagsnefnd sendi út var sett á
heimasíðu Kiwanis, þannig að allir gætu
nálgast bréfið og sent til fyrirtækjanna.
Listinn yfir 350 stærstu fyrirtækin var
einnig settur á heimasíðuna.
Svæðisstjórarnir fengu listann yfir 350
stærstu fyrirtækin á pappír, geisladiski og
í tölvupósti, þeir áttu síðan að skipta upp
fyrirtækjunum milli klúbbanna eftir
póstnúmerum eða hverfum. Styrkir frá
fyrirtækjum voru óþekkt stærð, miklar
vonir bundnar við árangur þar. Því miður
reyndist eftirfylgni klúbba við útsend bréf
lítil sem engin og því árangur eftir því.
Öllum Kiwanisfélögum var sent bréf
nokkrum dögum fyrir K-daginn þar sem
þeir voru hvattir til þátttöku í landssöfnuninni.
Markmið K-dagsnefndar var að hver
Kiwanisfélagi seldi 30 lykla, niðurstaðan
varð 11 lyklar á hvern félaga. Nokkuð var
um að Kiwanisklúbbar fengu liðstyrk til
að aðstoða sig við sölu á K-Lykli Kiwanis,
Kiwanisklúbbarnir borguðu sölulaun og
lítum við á sölulaunin sem styrki til þeirra
sem aðstoðuðu við söluna. Sölulaun námu
kr. 1.362.850. Söfnunarfé til ráðstöfunar er
kr. 13.127.398 .
Það sem tókst vel að þessu sinni var hin
mikla umfjöllun sem landssöfnunin fékk í
fjölmiðlum og þar með einnig vitundarvakning um málefni geðsjúkra og um starf
Kiwanishreyfingarinnar. Það sýnir skoðanakönnun sem við létum Capacent gera í
ársbyrjun 2007 og svo aftur í október, að

lokinni landssöfnun. Eftirfarandi eru
helstu niðurstöður könnunarinnar:

• Samkvæmt

októbermælingu Capacent
Gallup hefur vitund á K-lykli
Kiwanishreyfingarinnar aukist töluvert
í kjölfar sölu K-lykilsins í byrjun
október. Nú þekkja tæplega 85%
svarenda K-lykilinn, samanborið við
ríflega 61% í síðustu mælingu í janúar
2007.

• Tæplega

19% svarenda segjast hafa
keypt K-lykilinn haustið 2007, en ríflega
fjórðungur segist hafa keypt K-lykilinn í
fyrri söfnun. Tæplega 56% svarenda
hafa aldrei keypt K-lykilinn.

• Eldra

fólk og fólk búsett utan höfuðborgarinnar er líklegra til að hafa keypt
K-lykilinn nú en aðrir hópar.

• Fólk

hefur nú mun jákvæðara viðhorf
gagnvart K-lyklinum en í síðustu mælingu. Á kvarðanum 1-5 er meðaltalið nú
4,4, en var 4,0 í síðustu mælingu. Eldra
fólk er sérstaklega jákvætt gagnvart Klyklinum.

Nú er lag fyrir Kiwanishreyfinguna að
nýta sér þessa umfjöllun og kynningu á
Kiwanis til að fjölga félögum og efla
starfið. Það væri synd ef þessi kynning
nýttist Kiwanishreyfingunni ekki neitt.
Þetta hlýtur að vera verðugt verkefni
umdæmisstjórnar.
Samstarf við Geðhjálp, BUGL og Forma
var með miklum ágætum.
Margir Kiwanisklúbbar stóðu sig frábærlega. Aðrir klúbbar stóðu sig ekki sem
skyldi og er það verkefni hvers
Kiwanisklúbbs að ráða bót á því. Í ljósi
árangurs sumra klúbbanna verður
Kiwanis að hugsa málið alveg upp á nýtt
ef fara á í landssöfnun að þremur árum
liðnum.
M.a. má velta fyrir sér hvort október sé
hugsanlega ekki rétti tíminn til að fara í
landssöfnun vegna stjórnarskipta í umdæminu og klúbbunum. Við höfum á
tilfinningunni að
Kiwanisfélagar líti ekki á landssöfnunina
sem klúbbaverkefni heldur verkefni
nefndar og stjórnar.

Sala K-lykilsins, þ.e. húsasalan, er barn
síns tíma. Það er t.d. ógjörningur að
manna húsasölu á höfuðborgarsvæðinu
sem í raun er stærsta markaðssvæðið.
Nefndin telur að rétt sé að leita nýrra leiða
til að nálgast fjármagn til þeirra verkefna
sem hreyfingin vill styðja. Leiðir sem m.a.
fela í sér samstarf við bakhjarla þar sem
báðir hafa ávinning af. Stærri aðilar vilja
frekar styrkja verkefni eins og okkar beint
án milligönguaðila.
Kjörorð næstu K-dagsnefndar á því að
vera „Leitum nýrra leiða“.
Ein tillagan gæti verið þannig:
„Allir Kiwanisklúbbar landsins leggi 150
þúsund kr. árlega í sameiginlegan líknarsjóð sem úthlutað er úr á þriggja ára fresti
til verkefna sem umdæmisþing samþykkir, fjárhæðin gæti því verið sem næst
18 milljónum með vöxtum og vaxta-

vöxtum við úthlutun. Enginn kostnaður –
bara ávinningur.“
Sala á K-lyklinum í Bónus gekk vel og
lagði Bónus mikla vinnu í verkefnið,
meðal annars var kynningartexti um Klykilinn þýddur á pólsku og ensku fyrir
erlenda starfsmenn og viðskiptavini.
OLÍS lagði einnig mikla vinnu í verkefnið,
salan var að vísu undir væntingum en
þeir auglýstu hins vegar vel fyrir okkur og
kunnu við þeim bestu þakkir fyrir. Tekst
bara betur næst.
Ótal fundir voru haldnir og mikið var sent
af tölvupósti – það væri að æra óstöðugan
að telja það allt upp hér.

mínútu sem fór í þetta verkefni, það
styrkti okkur sem Kiwanismenn og við
erum reynslunni ríkari.
Við viljum þakka öllum þeim sem styrktu
þetta verkefni að einu eða öðru leyti fyrir
þeirra vinnu og framlag. Sérstaklega
viljum við þakka bakhjörlum okkar;
Sparisjóðunum á Íslandi, Toyota, Bónus
og Olís, fyrir þeirra framlag. Einnig viljum
við þakka AP almannatengslum fyrir
ánægjulega samvinnu við undirbúning og
framkvæmd landssöfnunarinnar.
Bernard Jóhannesson,
formaður K-dagsnefndar.

K-dagsnefnd Kiwanis skipuðu að þessu
sinni Bernhard Jóhannesson formaður,
Árni Björgvinsson og Guðlaugur Kristjánsson. Við sjáum ekki eftir einni einustu

FÓLK Á FÖRNUM VEGI
Blaðamaður og ljósmyndari Kiwanisfrétta fóru á stjá um daginn
og ákváðu að heyra í fólki á förnum vegi og forvitnast um hvort
það þekkti til Kiwanishreyfingarinnar. Fólkið var allt valið af
handahófi og er hér að finna afrakstur þeirrar ferðar.

1. Hefur þú heyrt um Kiwanis?
2. Veistu fyrir hvað Kiwanis stendur?
3. Varst þú var/vör við söluna á K-lyklinum, keyptir þú hann?

Jóhann Sævar Símonarsson,
Vogum.

1.. Já, ég hef svolítið heyrt um
ykkur.

2. Kiwanisfólk vinnur að
líknarmálum.

3. Já ég varð var við söluna
og keypti K-lykilinn.

Laufey Dóra Áskelsdóttir,
Kópavogi.

1. Já í blöðunum.
2. Kiwanisfólk styrkir góð
málefni.

3. Nei, ég get ekki sagt það.

Brynjar Tómasson,
Kópavogi.

1. Já, í umræðunni.
2. Nei, ég er ekki alveg viss.
Hafði þið annars ekki
gefið krökkum
reiðhjólahjálma?

3. Nei, því miður.
Ásrún Kristinsdóttir,

Börkur Ákason,

Grindavík.

Seltjarnarnesi.

1. Já ég hef heyrt um

1. Já tveir frændur konunar

Kiwanis.

2. Ég veit að þið styrkið gott
málefni.

3. Já ég varð vör við söluna
á K-lyklinum og keypti

minnar eru í Kiwanis.

2. Já,

þið sinnið

góðgerðarmálum.

3. Já ég gerði það og hefði
helst þurft að kaupa tvo.

hann.
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LÖNGUN TIL AÐ LÁTA GOTT AF
SÉR LEIÐA
OG EKKI SÍÐUR AÐ VERA HLUTI AF GÓÐUM OG SKEMMTILEGUM FÉLAGSSKAP
-segir Kristján Egilsson einn af stofnendum Kiwanisklúbbsins
Helgafells
Einn af stofnendum Kiwanisklúbbsins Helgafells er Kristján
Egilsson, forstöðumaður Náttúrugripasafnsins, og hann féllst á
að rifja upp sitthvað af því sem gerst hefur í starfi klúbbsins frá
stofnun og fram til þessa dags.
Kótelettukarlarnir
„Aðalhvatamaðurinn að þessari stofnun var Garðar Sveinsson,
sem vann á skrifstofunni hjá Vélsmiðjunni Völundi. Hann var
líka umboðsmaður fyrir Happdrætti Háskólans og forstjóri þess,
Páll H. Pálsson, sem var Kiwanismaður, hvatti Garðar eindregið
til að stofna Kiwanisklúbb í Eyjum. Garðar fékk síðan vinnufélaga sína, þá Tryggva Jónasson og Gunnlaug Axelsson, í lið með
sér og samtals vorum við 28 sem teljumst stofnendur að
klúbbnum,“ segir Kristján.
Kristján segir að stofnfundurinn sjálfur hafi verið haldinn í
húsakynnum Ísfélagsins en síðan hafi fundir verið haldnir
hálfsmánaðarlega á Hótel Bergi. „Við fengum fljótlega viðurnefni, vorum kallaðir „kótelettukarlarnir“. Það kom til vegna
þess að fundirnir hjá okkur voru matarfundir og það var nær
alltaf sami maturinn á þeim fundum, kótelettur, löðrandi í feiti.“
Fyrsti klúbburinn í Evrópu með eigið húsnæði
En fljótlega var farið að huga að því að klúbburinn eignaðist eigið
húsnæði. Aðrir Kiwanisklúbbar, bæði á Íslandi og annars staðar í
heiminum, héldu fundi sína í húsnæði annarra en líklega hefur
það verið fyrir áhrif hinna karlaklúbbanna í Eyjum, Oddfellow og
Akóges, sem félagar hér vildu eignast sitt eigið húsnæði en bæði
þessi félög áttu sín hús.
„Kiwanisklúbburinn Helgafell var fyrsti klúbburinn í Evrópu
sem eignaðist sitt eigið húsnæði,“ segir Kristján. Við festum kaup
á Njarðarstíg 4, þar sem Verslunarfélagið hafði verið til húsa, en
húsið var í mikilli niðurníðslu. Hver félagi samþykkti 30 þúsund
króna víxil vegna þeirra kaupa. Ég man að á sama tíma keyptum
við hjónin nýja AEG þvottavél og hún kostaði það sama. Síðan
unnu félagarnir að því að koma húsinu í stand. Til dæmis voru
borð, stólar og bekkir smíðað niðri í Völundi og eiginkonurnar
sáu um að sauma dúka og gluggatjöld. Við vorum á efri hæð
hússins en leigðum neðri hæðina út fyrir verslunarrekstur.“
Kristján segir að samkvæmt reglum Kiwanishreyfingarinnar hafi
klúbburinn sem slíkur ekki mátt eiga húsnæði og því var þessu
þannig fyrirkomið að sérstakt félag Kiwanismanna átti það. Þess
vegna fékk húsið nafnið Nausthamar en ekki Kiwanishúsið þó
svo að það væri alla jafna kallað því nafni.
Skemmtistaður unglinga í Eyjum
Kristján segir að löngunin til þess að láta gott af sér leiða hafi
verið kveikjan að stofnun klúbbsins, rétt eins og annarra
Kiwanisklúbba. „En kannski ekki síður að vera hluti af góðum og
skemmtilegum félagsskap,“ bætir hann við. „Sú hugsun var alla
vega ofarlega í mínum huga og þetta var virkilega skemmtilegur
tími meðan við vorum að koma húsnæðinu í lag. Það er eins og
það þjappi mönnum vel saman að standa í framkvæmdum eins
og þessum.“
Þau urðu örlög þessa félagsheimilis Kiwanismanna í
Vestmannaeyjum að verða eldi og eimyrju að bráð þann 27. mars
1973, sama dag og Rafveitan og fleiri hús í Eyjum hlutu sömu
örlög. En Kiwanismenn létu ekki deigan síga og strax eftir gos
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var ákveðið að koma upp nýjum samastað. Viðlagasjóður greiddi
bætur fyrir Njarðarstíg 4 og ákveðið var að festa kaup á húsnæði
við Strandveginn þar sem Halldór Svavarsson hafði verið með
seglagerð sína. Þar er klúbburinn enn til húsa.
„Húsið var á tveimur hæðum, við komum okkur fyrir í
kjallaranum en leigðum efri hæðina út fyrir verslun og gerum
enn, Núna er bókaverslun Eymundssonar þar til húsa en Svavar
í Brimnesi var fyrsti leigjandinn,“ segir Kristján.
„Við leigðum húsnæðið í kjallaranum mikið út fyrir dansleiki
og sáum sjálfir um diskótekið. Fljótlega varð þetta eins konar
unglingaskemmtistaður um helgar og bætti úr brýnni þörf. Á
þessum árum miðuðu unglingar í Eyjum við það hvort þeir væru
komnir á „Kiwanisaldurinn“ eins og það var orðað en 16 ára
aldurstakmark var á þær skemmtanir. Ekki voru allir á eitt sáttir
með þessi unglingaböll og svo fór að við hættum þessari
starfsemi enda mæddi þetta meira á sumum félögum en öðrum.
En það er spurning hvort ekki vanti starfsemi á borð við þessa í
bæjarfélagið,“ segir Kristján.

Þrír af stofnfélögum sem enn eru starfandi í Helgafelli Ragnar
Guðmundsson, Tryggvi Jónasson og Kristján Egilsson.
Enginn hefur notað billjardinn meira en ég
Á níunda áratug aldarinnar var ákveðið að stækka húsið
verulega og byggja ofan á það. Þar með stækkaði húsnæðið
margfalt og fundarsalurinn fluttist úr kjallaranum á efstu hæðina.
Ákveðið var að nýta plássið í kjallaranum undir billjardborð
klúbbsins; þeim var fyrst í stað komið fyrir á efstu hæðinni en
síðan flutt í kjallarann.
„Ég man þegar fyrst kom til umræðu að kaupa billjardborðin,“ segir Kristján. Þá var lagt til að hver félagi legði fram
fimm þúsund krónur til kaupa á þeim. Ég sagðist ætla að vera
með í því, þó svo að ég hefði aldrei spilað billjard og kæmi
örugglega aldrei til með að gera það. Reyndin varð svo sú að
líklega hafa fáir notfært sér þá aðstöðu meira en ég. Billjardinn
hefur aukið mjög félagslífið hjá okkur rétt eins og hjá öðrum
klúbbum í Eyjum sem fetuðu í fótspor okkar og festu kaup á
billjardborðum.“
Kristján segir að inntak starfsins í klúbbnum hafi ekki breyst
á þeim 40 árum sem hann hefur starfað. Það sé enn sem fyrr að
leggja góðum málum lið, stuðla að uppbyggingu á sem flestum
sviðum.

KIWANISKLÚBBURINN
HELGAFELL Í 40 ÁR
Sinawikkonur komu færandi hendi og
færðu klúbbnum peningagjöf, sem nota á
til að að endurnýja búnað í félagsheimilinu. Forseti þeirra er Guðrún Helga
Bjarnadóttir, en Sinawikkonurnar er
næstum jafnmargar og karlarnir, og halda
uppi mjög öflugu starfi.
Kristján Björnsson, fráfarandi forseti, sagði
í ávarpi sínu að starf félagsskapar eins og
Kiwanisklúbbsins væri mjög mikilvægt
fyrir samfélagið í Vestmannaeyjum.
Kristján sagði líka að allt starf klúbbsins
væri í mjög föstum skorðum, nefndir
virkar og allar safnanir hafi gengið vel á
árinu. „Þær eru stór hluti af starfseminni
og er ánægjulegt til þess að vita hvað
bæjarbúar taka okkur vel. Fyrir það erum
við þakklátir því með þessu er klúbburinn
farvegur fyrir umtalsvert fé, sem
Eyjamenn láta af hendi rakna til samfélags- og líknarmála. Þetta kom fram í
sölunni á K-lyklinum, þar sem við
söfnuðum 650 þúsundum með því að
standa fyrir utan verslanir. Ekki var
gengið í hús eða leitað til fyrirtækja sem
gerir þetta enn glæsilegra,“ sagði Kristján.
Stjórn Helgafells starfsárið 2007-2008. Aftari röð: Kristján Egilsson, erlendur ritari,
Jónas Bergsteinsson, gjaldkeri, Þorsteinn Finnbogason, ritari og Rúnar Þór Birgisson,
féhirðir. Fremri röð: Kristján Björnsson, fráfarandi forseti, Gísli Valtýsson, forseti og
Kristleifur Guðmundsson, kjörfoseti.

Afmælishátíðin
Kiwanismenn í Vestmannaeyjum minntust
þess laugardaginn 6. október, að fjörtíu ár
eru frá því Kiwanisklúbburinn Helgafell
var stofnaður. Hófst athöfnin um miðjan
daginn, þegar stjórnarskipti fóru fram á
Nýjahrauninu, - yfir þeim stað þar sem
fyrsta félagsheimili klúbbsins var. Um
kvöldið var glæsileg veisla í núverandi
félagsheimili klúbbsins, þar sem meðal
annars voru veittar viðurkenningar og
nýir félagar teknir inn.
Fyrsta félagsheimilið stóð við Heimatorg
en það fór undir hraun í Heimaeyjargosinu þann 27. mars 1973. Kiwanismenn
hafa komið fyrir minnisvarða um þetta
fyrsta félagsheimili sitt á hrauninu yfir
félagsheimilinu. Það var því við hæfi að
stjórnarskiptin færu fram við minnisvarðann. Hófust þau á því að Gísli
Valtýsson tók við af Kristjáni Björnssyni
sem forseti Helgafells. Með Gísla í stjórn
eru Kristleifur Guðmundsson, Kristján
Björnsson, Þorsteinn Finnbogason, Jónas
Bergsteinsson, Kristján Egilsson og Rúnar
Þór Birgisson.

Samstaðan sveif yfir vötnunum hjá
Kiwanismönnum um kvöldið þar sem
tæplega 200 manns voru samankomnir í
félagsheimilinu til að minnast tímamótanna. Klúbbnum bárust margar kveðjur,
en Helgafell er stærsti Kiwanisklúbbur
Evrópu, með liðlega 80 félaga. Klúbbnum
bættist góður liðsstyrkur á afmælishátíðinni, þegar fimm nýir félagar voru
teknir inn. Þeir eru Huginn Helgason,
Jóhannes
Steingrímsson,
Arnsteinn
Jóhannesson, Ágúst Óskar Gústafsson og
Magnús Benónýsson.
Fimm af stofnfélögum klúbbsins eru enn
starfandi og fengu Kiwanisstjörnuna,
æðstu viðurkenningu Kiwanishreyfingarinnar. Það eru þeir Tryggvi Jónasson,
Ragnar Guðmundsson Kristján Egilsson,
Einar Erlendsson og Viktor Helgason.
Gylfi Ingvarsson, umdæmisstjóri Kiwanis,
flutti klúbbnum kveðju. Það sama gerði
Birgir Sveinsson, svæðisstjóri Sögusvæðis,
sem Helgafell tilheyrir, ásamt nokkrum
fulltrúum annarra Kiwanisklúbba sem
fjölmenntu á afmælishófið.

Kiwanismenn vinna mikið í þágu barna og
æsku landsins og sagði Kristján þá vera
montna af því að hafa veitt styrki upp á
rúmlega fjórar milljónir á árinu. „Þetta
sýnir að við erum ekki bara að skemmta
okkur, við viljum líka hafa áhrif. Það er
mikið starf að vera forseti stærsta
Kiwanisklúbbs í Evrópu, miklu meira en
að vera í stjórn Þjóðkirkjunnar og Skálholtsstaðar,“ sagði séra Kristján, fráfarandi
forseti.
Gísli Valtýsson, nýr forseti Helgafells,
þakkaði félögum sínum traustið. „En þrátt
fyrir kvíða um tíma að taka að mér
forsetaembættið, er mér á þessari stundu
tilhlökkun efst í huga. Ég er stoltur af því
að vera félagi í Kiwanisklúbbnum
Helgafelli. Ég ber mikla virðingu fyrir
forverum mínum og þeim sem gert hafa
þennan klúbb að því sem hann er. Þar hafa
ekki verið neinir aukvisar á ferð, heldur
dugmiklir og stórhuga menn, sem voru
tilbúnir að fórna sér fyrir góðan málstað
og góðan félagsskap. Það eru menn að
mínu skapi. Og ég vil ekki verða eilífur
farþegi í klúbbnum, heldur fá að leggja
eitthvað af mörkum, á móti öllu því sem
ég hef þegið af honum.“ Þá sagði hann að
sín kjörorð yrðu: Góður vinur, gulli betri.
Gísli Valtýsson,
forseti.
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KIWANIS INTERNATIONAL
FOUNDATION
BÆTUM HEIMINN MEÐ ÞJÓNUSTU Í ÞÁGU BARNA
Inngangur
Kiwanis International Foundation var
stofnað 1939. Á 25 ára afmæli Kiwanis
International 1940 gaf Walter Zelle, umdæmisstjóri Quebec-Ontario, Maritimes 25
silfurdollara. Hann vonaðist til að þessir
silfurdollarar yrðu að álitlegu stofnframlagi á uppboði sem fara átti fram. Það
gerðu þeir svo sannarlega því þeir urðu að
625 dollurum.
Hlutverk KIF er að aðstoða KI við að
bæta heiminn með þjónustu í þágu barna.
KIF safnar fé frá klúbbum, einstaklingum
og fyrirtækjum. Mest af því fé sem safnast
kemur frá Bandaríkjunum. Utan Bandaríkjana koma stærstu framlög til sjóðsins
frá Japan.
Það er rétt að taka það fram að 8.185
klúbbar með 264.082 félaga í 90 þjóðlöndum eru aðilar að KIF. KIF hefur veitt
styrki í þágu barna fyrir 68 miljónir
dollara.
Stjórn KIF.
Í stjórn KIF eru 20 manns þar af 14 frá
Bandaríkjunum, á meðal þeirra er forseti
KI, kjörforseti KI, fráfarandi forseti KI, 1
félagi frá Kanada, 2 frá Evrópu og 3 frá
Asíu. Stjórnin heldur fundi þrisvar á
starfsárinu, þar sem styrkveitingar eru
ákveðnar.
KIF safnar fé með eftirfarandi hætti:
Árlegu framlagi klúbba. Sú leið leið hófst
starfsárið 1967 – 1968 og voru framlög það
starfsárið 7.000.- dollarar.
Á starfsárinu 2006 – 2007 var árlegt
framlag klúbba 791.650 dollarar.
Og gáfu umdæmin Japan, Kansas,
Malaysia, Southwest og Utha-Idaho meira
en 5 dollara pr. félaga.
Klúbbar í umdæminu Ísland-Færeyja
voru ekki þátttakendur Markmiðið sem
sett er fyrir starfsárið 2007 – 2008 er að
safna 1 milljón dollara og að hver klúbbur
gefi sem svarar 5 dollurum á hvern félaga
eða samsvarandi 300 krónum íslenskum.
Georg F. Hixson-orða
Sölu á Hixon-orðum, þar sem 1.000
dollarar eða 60.000 ísl. kr. ( gengi 05.11.´07 )
eru lagðir fram í nafni handhafa orðunnar
til líknamála.
Síðasta orða sem klúbbur afhenti, var
til Oddnýjar Ríkharðsdóttur, þar sem
Sólborgarfélagar heiðruðu hana fyrir störf
hennar. Í pöntun eru 2 Hixson-orður fyrir
klúbb í Ægissvæði sem afhenda á í
desember. Það er rétt að taka það framað
heimilt er að taka andvirði úr styrktar-
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sjóðum klúbbana þar sem þetta er framlag
til líknamála. Handhafar Hixson-orða í
umdæminu Ísland – Færeyjar eru fleiri en
í nokkru öðru umdæmi í Evrópu, miðað
við félagafjölda.
Þessi orða er gjarnan veitt þeim
Kiwanisfélugum sem þótt hafa skarað
framúr í störfum sínum, þ.e. fyrir sinn
klúbb, svæði eða umdæmið. Nöfn handhafa Hixson-orða er skráð á súlu í anddyri
höfuðstöðva Kiwanis í Indianapolis.
Upphafið að útgáfu Hixson-orða er að
árið 1983 var ákveðið að gefa þær út til
heiðurs fyrsta forseta KI, Georg F. Hixson
1916 – 1918 en hann er sá eini sem starfað
hefur sem forseti KI í tvö starfsár.
Kiwanis Leadership Society.
Sölu á platta, sem er áritaður með nafni
handhafa, sem ætlaður er til þess að
Kiwanisklúbbar geti viðurkennt störf
einstaklinga með 100 dollara framlagi eða
6.000 ísl. kr. ( gengi 05.11.´07)

KIF-styrkveitingar.
Stærsta einstaka verkefni KIF hefur verið
að vinna gegn joðskorti í heiminum.
Verulegur árangur hefur náðst þó ekki sé
verkefninu lokið.
Í grein sem birtist í New York Times
um joðverkefnið, kom fram að talið var að
árið 1990 notuðu 25% heimila joðblandað
salt en nú árið 2007 er notkunin á 66%
heimila
Talið er að framlag umdæmisins Ísland
– Færeyja til joðvekefnisins hafi hjálpað
um 2,5 milljónum barna.
KIF hefur styrkt verkefni er lýtur að
velferð barna um allan heim, meðal annars
aðstoðað klúbba og umdæmi í stærri
verkefnum. Safnað og gefið fé til barna
fórnalamba hryðjuverkanna 11. september í New York er að upphæð 2 milljóna
dollara.

Gefið fé vegna afleiðinga fellibylja í
Ohio, Alabama og Florida. Gefið fé vegna
hörmunganna í Indónesíu. Aðstoðað
Kiwanis í Indónesíu með 300 þúsund
dollara framlagi til að byggja skóla,
heilsugæslu og heimili fyrir munaðarlaus
börn. Gefið fé vegna jarðskjálfta í Pakistan
og El Salvador. Svona má lengi telja en
þessi litla upptalning gefur vonandi til
kynna hve þörfin er mikil. Nú er verið að
safna fé fyrir það fólk sem missti allar
eigur sínar í skógareldunum í Kaliforníu,
en þar á meðal eru Kiwanisfélagar og
fjölskyldur þeirra.
Að lokum hvet ég alla klúbba til að
styrkja Kiwanis International Foundation
með 5 dollara árlegu framlagi fyrir hvern
félaga, með því leggjum við verðugu
verkefni lið. Heiðrum félaga okkar með
Kiwanis Leadership Society viðurkenningu eða með Hixson-orðu.
Ævar Breiðfjörð,
KIF-formaður.

KIWANISKLÚBBUR BARNA
Byggjendaklúbbur Engjaskóla í Grafarvogi var stofnaður 2005. Klúbburinn hefur
vaxið og dafnað síðan, fyrst undir stjórn
Sigurðar Jóhannssonar og Guðrúnar
Kristjánsdóttur og síðastliðið ár undir
stjórn Guðrúnar og Hlyns Árnasonar.
Félagar í klúbbnum eru 47.
Þetta starfsár hófst af krafti undir
stjórn krakkanna sjálfra en starfsemi
klúbbsins er í litlu frábrugðinn störfum
hefðbundinna Kiwanisklúbba. Þeir halda
böll og stjórnarfundi og safna fé til
styrktar góðum málefnum. Krakkarnir
hafa t.d. safnað fé og gefið skólanum
sínum nýtt hljóðkerfi. Auk þess sjá þeir
um sérstakan gróðurreit á lóð skólans.
Krakkarnir koma einnig að afhendingu
reiðhjólahjálmanna.
Stjórnarskipti í klúbbnum voru miðvikudaginn 20. nóvember sl. Nýja stjórn skipa:
Fráfarandi forseti er Alexander, forseti er
Sunneva Ýr, ritari er Margrét, vararitari er
Arndís, gjaldkeri er Rakel, aðstoðarritari
er Jón Snorri, skemmtanastjóri er Úlfar og
aðstoðarskemmtanastjóri er Steini.
Í móttökunefnd eru síðan þeir Arnar,
Þorsteinn og Elías.

Jónas fráfarandi forseti að taka nýja félaga inn í klúbbinn.

F.h. stjórnar Höfða,
Guðni Walderhaug.

Kjörforseti Benjamin
og Guðrún á fundi.

Hreiðar Þórhallsson með hópi úr ungliðakúbbnum.
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FERÐ KIWANISMANNA Á
EVRÓPUÞING KIWANIS
LINZ Í AUSTURRÍKI 3. TIL 17. JÚNÍ 2008
Ferðanefnd undirbýr nú af kappi ferð fyrir
Kiwanishreyfinguna á Evrópuþing Kiwanis sem haldið verður í borginni Linz í
Austurríki 6. – 7. júní nk. Hér eru drög að
ferðaáætlun eins og hún liggur fyrir í
endan af nóvember sl. Gert er ráð fyrir að
hámarksþáttaka geti orðið 90 manns en
eftir að það verður bókað á biðlista. Þegar
þetta er skrifað hafa um 80 manns bókað
sig í ferðina en gera má ráð fyrir að
einhverjir heltist úr lestinni enda verið að
bóka ferðina nánast 10 mánuðum fram í
tímann.
Þriðjudaginn 3. júní
Flogið með Icelandair frá Keflavík kl. 10:30
til Munchen í Þýskalandi og komið
þangað kl. 16:10. Þaðan ökum við 140 –
150 km leið að vatninu Walchsee og gist
þar í 2 nætur. Hótelið okkar er Hótel
Bellevue. www.tiscover.at/bellevue

Hallsted.

Miðvkiudaginn 4. júní
Kl. 9:30. Fundur með fararstjórn og leiðsögumönnum.
Kl. 10:30. Skoðunarferð til Berchtesgaden.
Þetta er eitt af eftirlætis svæðum Björns
sem segir það eitt af fallegustu svæðum
Þýskalands og þá sérstaklega við vatnið
Köningsee. Þarna á þessum slóðum er að

Morgun við Wolfgangsee
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finna hinn kunna bústað Adolfs Hitler
Arnarhreiðrið, sem við ætlum að skoða.
Við komum aftur til Walchsee fyrir
kvöldmat.

Fimmtudaginn 5. júní
Kl. 10:00. Ekið til Zalsburg rúmlega
klukkustundar akstur. Þar gefum við
frjálsan tíma. Skoðum Mosart safnið og ef
til vill kastalann. Kl. 15:30 verður ekið til
Linz 190 km og komið þangað um kl.
18:30.

Alparnir.
Föstudaginn 6. júní
Kl. 10:00. Þinggögn sótt
Frjáls dagur fram að þingsetningu
Kl. 18:00. Þingsetning
Kl. 20:00. Vináttukvöldverður
Laugardagur 7. júní
Kl. 8:30. Þinghald
Kl. 19:00. Lokahóf
Sunnudagur 8. júní
Frjáls dagur til hádegis.
Kl. 13:00. Ekið um 150 km leið til
Wolfgansee. Við væntum þess að það
gangi greiðlega enda vegurinn að miklum
hluta eftir hraðbrautinni. Við komum að
vatninu Wolgangsee um kl. 16.00 og
gistum 5 nætur í bænum Strobl á Hótel
Wolfgangseehof.
www.wolfgangseehof.at/hotel.htm
Mánudagur 9. til föstudagsins 13. júní
Þessa daga verður boðið upp á skoðunarferðir flesta daga. Mest verða þetta stuttar
ferðir og komið til baka á hótelið um
miðjan dag.
Schafberg er fjall í nálægð við bæinn St.
Wolfgang. Vonandi viðrar vel á okkur því
við þurfum þess með. Við göngum niður
að vatninu og um borð í bát sem flytur
okkur til bæjarins St. Wolfgang. Þaðan
tökum við sporvagn upp fjallið fyrir ofan

bæinn. Þar er frábært útsýni í góðu veðri
og veitingastaður þar upp.
Við förum til bæjarins Hallsted sem er
einstakur fyrir það litla land sem hann
stendur á. Bærinn stendur niður við vatnið
og í snarbröttum hlíðum fjallsins. Bærinn
ber ýmis einkenni þess hversu landlítill
hann er. Ef vel viðrar gerum við gott stopp
í bænum og ökum svo heim á hótel.
Við eigum möguleika á að sigla til
nágrannabæjanna, ferðast með járnbrautalestum um héraðið, keyra til skemmtilegra
staða í nágrenninu. Þarna er ákaflega
fallegt og af mörgu að taka.
Föstudagur 13. júní
Kl. 12:00. Ekið til Zell am see og komið
þangað í eftirmiðdaginn.
Bærinn Zell stendur á vatnsbakkanum
(Zell am see). Þar uppaf gengur göngugata
bæjarins með fjölda veitingastaða og
verslana og allir ættu að finna eitthvað við
sitt hæfi.
Laugardagur 14. til þriðjudagsins 17. júní
Við gefum frí einn dag svo ferðafólkið hafi
góðan tíma til að skoða bæinn. Einnig
verða skipulagðar skoðunarferðir.

Þriðjudagur 17. júní.
Kl. 11:00. Við leggjum af stað til Munchen
sem er um 220 km akstur. Flogið heim kl.
17:10 og lent í Keflavík um kl. 19:05.
Sætaframboð
Í boði eru 90 sæti. Þegar það er uppselt er
bókað á biðlista. Endanleg staðfesting með
innborgun kr. 30.000.- pr mann er um
áramótin.
Ferðanefnd og fararstjórar
Björn Baldvinsson, Diðrik Haraldsson
Leiðsögumenn
Óskar Bjarnason, Guðný Margrét Emilsdóttir

TILKYNNING FRÁ
UMDÆMISÞINGSNEFND
Ágætu Kiwanisfélagar. 38. umdæmisþing Kiwanis verður haldið á Sauðárkróki dagana 30. og 31. Maí 2008.
Undirbúningur er þegar hafinn og
verður allt þinghald í bóknámshúsi
Fjölbrautaskólans á Sauðárkróki.
Nánar verður greint frá fyrirkomulagi
þinghaldsins fljótlega eftir áramót í
bréfi til klúbbanna.
Umdæmisþingnefnd
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14 milljónir króna afhentar
Geðhjálp, BUGL og Forma
Kiwanishreyfingin á Íslandi afhenti í dag Geðhjálp, BUGL og Forma samtals 14 milljónir króna sem söfnuðust í landssöfnuninni Lykill
að lífi til styrktar geðsjúkum og aðstandendum þeirra.
Salan á K-lyklinum fór fram um allt land dagana 4.-7. október. Kiwanisfélagar og annað sölufólk
gekk í hús og verslunarmiðstöðvar, auk þess sem K-lykillinn var seldur í Bónusverslunum og á
þjónustustöðvum Olís. Sparisjóðirnir á Íslandi, Toyota, Olís og Bónus voru bakhjarlar verkefnisins
og Sparisjóðirnir á Íslandi voru jafnframt fjárvörsluaðili söfnunarinnar. Kiwanishreyfingin á Íslandi
hefur allt frá árinu 1974 staðið fyrir landssöfnun þriðja hvert ár með sölu á K-lyklinum. Ágóði af
landssöfnununum hefur runnið til fjölda verkefna til hjálpar geðsjúkum. Tilgangurinn er að vekja
þjóðina til umhugsunar um málefni geðsjúkra og safna fé til þess að styðja við endurhæfingu þeirra.

"Við þökkum landsmönnum
jákvæð viðbrögð og bakhjörlum söfnunarinnar fyrir
stuðninginn. Einnig þökkum
við fyrirtækjum og félagasamtökum sem styrktu
söfnunina með fjárframlögum. Við efumst ekki um að
framlögin munu koma í góðar
þarfir hjá Geðhjálp, BUGL og
Forma," segir Bernhard
Jóhannesson, formaður Kdagsnefndar.

Að þessu sinni var sjónum sérstaklega beint að ungu fólki sem glímir við geðræn vandamál.
Bernhard segir vitund almennings um K-lykilinn hafa aukist umtalsvert í kjölfar sölu K-lykilsins í
byrjun október og vitnar í viðhorfskönnun Capacent. Samkvæmt henni þekkja nú tæplega 85%
svarenda K-lykilinn samanborið við ríflega 61% í síðustu mælingu í janúar 2007. Jafnframt hafi
viðhorf almennings til K-lykilsins mælst marktækt jákvæðara. "Þetta skilar sér svo í aukinni
umræðu um geðheilbrigðismál - þar með er markmiðum okkar náð. Þessu fundum við áþreifanlega
fyrir meðan á sölunni stóð, allir vissu um hvað málið snerist," segir hann.
Geðhjálp mun við ráðstöfun síns hluta söfnunarfjárins einbeita sér að ungu fólki á aldrinum 12-25
ára sem á við geðraskanir að stríða. Ætlunin er að efla, styrkja og samþætta þau úrræði sem víða eru
í boði en eru ekki nægjanlega sýnileg eða aðgengileg, jafnframt því sem leitast verður við að finna
úrræði þar sem á skortir. BUGL hyggst nýta sinn hluta söfnunarfjárins til verkefna sem gera
legudeildarsjúklingum kleift að fá þjálfun og afþreyingu utan deildarinnar. M.a. á að endurnýja
leikaðstöðu utandyra og auðvelda skjólstæðingum BUGL með ýmsu móti að verða sér úti um holla
hreyfingu og stunda uppbyggilega tómstundaiðju. Forma mun nýta styrkinn til að efla
ráðgjafarstarfsemi sína um land allt svo átröskunarsjúklingar eigi auðveldara með að leita sér
hjálpar. Einnig verður komið á fót skipulegri forvarnafræðslu í 8. bekk grunnskóla og 1. bekk
framhaldsskóla til að sporna við fjölgun átröskunarsjúklinga.

Svanur Kristjánsson formaður Geðhjálpar, Eggert Sigþór Sigurðsson varaformaður Geðhjálpar, Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir
yfirlæknir BUGL, Linda Kristmundsdóttir deildarstjóri göngudeildar, Vilborg G. Guðnadóttir deildarstjóri legudeilda, Ósk
Sigurðardóttir yfiriðjuþjálfi, Edda Ýrr Einarsdóttir formaður Forma, Gylfi Ingvarsson umdæmisstjóri Kiwanis og Bernhard
Jóhannesson formaður K-dagsnefndar.

