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RITSTJÓRAPISTILL
Ágætu Kiwanisfélagar.
Komdu út er vorið kallar á þig.
Þessar ljóðlínur koma upp í
huga minn þegar hlýna tekur
og dagurinn er alltaf að
lengjast. Oft, á þessum tíma,
langar mig til að vera barn á ný
og fara út að leika mér. En þar
sem ekki er hægt að fara aftur í
tímann verður við sem eldri
erum að vera dugleg í göngutúrum og annari útveru.
Þegar sumarið gengur í
garð fer að hægjast um hjá
okkur Kiwanisfólki og þá er
gaman að staldra við og líta
yfir farinn veg og vera stolt af

því sem við höfum gert í vetur
fyrir hreyfinguna. Við eigum
þó enn eftir nokkur verkefni og
er þar helst að nefna hjálmaverkefnið. Þetta vorið er líka
frábrugðið því sem venjulega
er, því við ætlum að hittast á
Sauðárkróki í lok maí og halda
þingið okkar. Ég hvet alla til að
mæta; það er alltaf gaman og
fróðlegt að mæta á þing.
Á þessu starfsári voru bara
gefin út tvö blöð. Vel hefur
gengið að fá efni í blöðin. Ég
hef séð um Kiwanisfréttir sl.
tvö starfsár og hef ég haft mjög
gaman af því, en nú er komið
að leiðarlokum því ég ákvað að

nokkrum nýjungum og vona
að ykkur hafi líkað vel. Þá vil
ég þakka öllum þeim sem sent
hafa mér efni. Gunnar Kr.
Sigurjónsson í Eldey hefur
verið með mér í ritstjórn og vil
ég þakka honum fyrir gott
samastarf – og enn fremur óska
honum góðs gengis með blaðið
næsta starfsár, því hann tekur
við sem ritstjóri.
Að lokum vona ég að þið eigið
gott sumar.

tvö ár væri góður tími og
nauðsynlegt að leyfa öðrum að
taka við. Ég hef bryddað upp á

Hildisif Björgvinsdóttir,
ritstjóri Kiwanisfrétta.

STYRKTARSJÓÐUR KIWANIS GAF
MILLJÓN
Svæðisráðsfundur Þórssvæðis var var haldinn laugardaginn 29.
mars í Þórshöfn í Færeyjum og mættu þar 27 Kiwanisfélagar frá
Íslandi ásamt 7 mökum, alls 34, og í tenglsum við fundinn fóru
Kiwanisfélagar frá Íslandi og Færeyjum, auk 8 kvennfélagskvenna frá Ísafirði, samtals 50, til Skálavíkur í Sandey sunnudaginn 30. mars.
Við athöfn í Skálavík afhenti Gylfi Ingvarsson, umdæmisstjóri
Kiwanis-umdæmisins Ísland-Færeyjar, styrk frá Styrktarsjóði
umdæmisins til Barna-heimilisins Leikan í Skálavík, að andvirði
1.000.000 ísl. kr. til kaupa á leiktækjum. Gylfi sagð styrkinn
tilkominn sem stuðning við bæjarfélagið sem varð fyrir miklu
tjóni í vetur. Gunnlaugur Gunnlaugsson, svæðisstjóri Þórssvæðis,
var umdæmisstjóra til aðstoðar, en Palli Olsen bæjarstjóri og Tora
Millhamer leikskólastjóri tóku við styrknum. Sagði Palli Olsen að
í Skálavík hefði orðið gífurlegt tjón í miklu óveðri sem varð á
Kyndilmessu 2. febrúar sl. og voru sýndar myndir af tjóninu og
björgunaraðgerðum.
Palli þakkaði stórhug og velvilja Kiwanismanna á Íslandi við
börnin í bæjarfélaginu og bað fyrir bestu kveðjur og þakkir til
stjórnar sjóðsins og Kiwanismanna á Íslandi. Að athöfn lokinni
var leikskólinn skoðaður.
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Kiwanisumdæmið Ísland-Færeyjar
Gylfi Ingvarsson, umdæmisstjóri
Hildisif Björgvinsdóttir, Sólborg
Sauðárkrókskirkja, ljósm. Hinir sömu sf.
Gunnar Kr. Sigurjónsson, Eldey
Prentsmiðjan Viðey ehf.

JÓHANNES GUNNARSSON
MINNING

Föstudaginn 8. febrúar sl.
andaðist á heimili sínu, félagi í
Kiwanisklúbbnum Kötlu, Jóhannes Gunnarsson.
Var hann fæddur 16.
febrúar 1943.

Jóhannes gekk til liðs við
Kiwanis árið 1978. Starfaði
hann í þrjú ár en vegna
persónulegra aðstæðna gekk
hann úr hreyfingunni. Er ég
var forseti árið 2000 til 2001
sótti Jóhannes um inngöngu í
Kötlu að nýju. Var honum að
vonum vel tekið og þeim
hjónum báðum. Var hann
tekinn aftur inn í Kötlu 29.
september 2001 á stjórnarskiptafundi. Jóhannes var
góður félagi, ákafur og starfsamur og gegndi með prýði
öllum þeim störfum sem
honum voru fengin til að
vinna.

Á síðasta ári var hann
forseti Kötlu og undir hans
stjórn dafnaði starfsemi klúbbsins vel. Uppgangur var í
mætingu enda fundir líflegir
og skemmtilegir undir hans
stjórn, vel undirbúnir og
markvissir. Hafði hann mikinn
metnað til þess að gegna þessu
starfi vel og sótti ráð til margra
félaga til að gera sem best.
Hann var lundgóður, kátur
og tryggur vinum sínum. Var
hann vinamargur í Kiwanis og
eignaðist góða vini í hreyfingunni. Voru ferðir hans á
Evrópuþingin, sem hann sótti
nokkur, ofarlega í huga hans.

Talaði hann vel um samskipti
sín við félaga úr þessum
ferðum og átti greinilega
margar góðar minningar frá
þessum stundum. Við Kiwanisfélagar hans minnumst hans
sem góðs og dugmikils félaga.
Með hlýhug og söknuði viljum
við færa fjölskyldu hans, og
nákomnum, okkar dýpstu
samúðarkveðjur.
Sigurbergur Baldursson,
fjölmiðlafulltrúi Kötlu.

KYNNING VEGNA FRAMBOÐS TIL KJÖRKJÖRUMDÆMISSTJÓRA KIWANIS ÁRIÐ
2009-2010
Geir Hlíðberg Guðmundsson.
Fæðingardagur 11.08. 1953.
Fæddur og uppalinn vestur í Dölum.
Fjölskylduhagir: Kvæntur og á 3 uppkomin börn og 5 barnabörn.
Í barnaskóla að Laugum í Sælingsdal og síðan í Gagnfræðaskólanum í Stykkishólmi og landspróf þaðan vorið 1969. Í
Menntaskólanum á Laugarvatni frá 1969 og l stúdentspróf þaðan
frá eðlisfæðideild vorið 1973. Innritaðist í læknadeild Háskóla
Íslands haustið 1973 og lauk læknaprófi þaðan vorið 1979. Fór til
Svíþjóðar í framhaldsnán í heimilislækningum 1983 -1986. Í
framhaldsnámi í lýðheilsufræðum við NHV, Nordiska högskolan
för folkhälsovetenskap í Gautaborg síðan 2007.
Læknir við heilsugæslustöðina og fjórðungsjúkrahúsið á Ísafirði
1986 til1990, þar af sem yfirlæknir á heilsugæslustöðinni síðustu
2 árin. Heilsugæslulæknir á heilsugæslustöð miðbæjar frá 1990,
nemalæknir á öldrunarlækningadeild Landspítalans árið 1999.
Læknir hjúkrunarheimilisins Droplaugarstöðum frá 1999. Unnið
tímabundið sem heilsugæslulæknir við afleysingar á nokkrum
heilsugæslustöðvum á Íslandi, Svíþjóð og Noregi. Í stjórn
Læknavaktarinnar ehf frá 1998.
Gekk í Kiwanisklúbbinn Bása á Ísafirði 17. október 1987 og var
ritari Bása haustið 1990. Fluttist í Kiwanisklúbbinn Viðey 1991 og
síðan í Kiwanisklúbbinn Heklu er klúbbarnir sameinuðust. Var
ritari, kjörforseti og forseti Viðeyjar. Í svæðisstjórn Þórssvæðis
sem meðstjórnandi, svæðisritari, kjörsvæðissjóri og svæðisstjóri
árin 2002-2006. Tók þátt í fræðslu embættismanna á umdæmis—
þingi 2007. Verð erlendur ritari í umdæmisstjórn 2008-2009.

Fyrir mig hefur verið lærdómsríkt og þroskandi að starfa í
Kiwanishreyfingunni og kynnast mörgum skemmtilegum félögum og eignast marga vini.
Eftirminnilegar ferðir á svæðisráðstefnur Þórs vestur á firði og
lærdómsríkar og eftirminnilegar ferðir til Færeyja í heimsóknir til félaga okkar þar sem
taka alltaf einstaklega vel á móti
Kiwanisfélögum í heimsókn.
Heimsóknir til klúbba sem
svæðisstjóri voru skemmtilegar
og fræðandi. Starf margra
klúbba í raun oft ótrúlega öflugt
þrátt fyrir að sumir séu fámennir.
Kiwanisandinn er göfugur og sígildur, það að hjálpa þeim er
minna mega sín, sérstaklega börnum. Er ég nú óska eftir
stuðningi við framboð mitt til næsta kjörkjörumdæmisstjóra
Kiwanis á umdæmisþingi 2008 og þar með umdæmisstjóra
Kiwanisumdæmisins Ísland-Færeyjar 2010-2011, vonast ég eftir
góðu samstarfi við alla Kiwanismenn og -konur. Ég vil leggja
áherslu á stuðning við líknarstarfsemi og að efla Kiwanishreyfinguna. Leggjum áherslu á það jákvæða og að starfið sé
skemmtilegt og gefandi.
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FRÉTTIR FRÁ KIWANISKLÚBBNUM SÓLBORG

Þema fundarins var svart/hvítt
Heilir og sælir kæru Kiwanisfélagar. Hjá okkur í Sólborg er alltaf
eitthvað um að vera. Þann 10. janúar sl. vorum við með svarthvítt þema á fundi hjá okkur sem kom mjög skemmtilega út. Á
fundi þann 7. febrúar fengum við snyrtifræðinga frá Aveda sem
fræddu okkur um snyrtivörur og gáfu okkur ýmis sýnishorn.
Þann 16. febrúar sáum við um kaffiveitingar fyrir íþróttafélagið
Fjörð á bochia-móti þeirra, en þessi styrkur er orðinn fastur liður
í okkar dagskrá. Gestafundur var haldinn 22. febrúar og var
fyrirlesarinn hinn þekkti Þorgrímur Þráinsson. Hann fór á léttum
og skemmtilegum nótum yfir efni bókar sinnar. Að kvöldinu
loknu gaf hann hverri konu áritaða bók sem þær gætu síðan
lánað eiginmönnum sínum til lestrar og lærdóms.
Þrjár konur eru enn að mæta hjá okkur og kynna sér starfið en
það er vonandi að þær verði orðnar félagar áður en langt um
líður.
Í mars héldum við fund á Kaffi Grindavík sem er í eigu

tveggja Hofsfélaga. Þeir voru svo höfðinglegir að sækja okkur í
Hafnarfjörð og keyra okkur svo heim aftur í enda frábærs kvölds.
Við veittum 75 þúsund króna styrk til kaupa á rúmum í
kvennafangelsið í Kópavogi, en það var unnið í samráði við Árna
Johnsen. Einnig veittum við styrk til mæðrastyrksnefndar að
upphæð 100 þúsund kr.
Þá barst einnig beiðni frá heila- tauga- og æðaskurðdeild B-6
á Landspítalanum fyrir tæki sem mælir hita, blóðþrýsting, púls
og súrefnismettun í blóði. Tæki þetta kostar 350 þúsund krónur.
Ákveðið var að veita þennan styrk úr sérstökum styrktarsjóði
sem við nefndum Petu- og Vignissjóð. En þau heiðurshjónin
Petrína Benediktsdóttir, félagi Sólborgar og eiginmaður hennar
Vignir Á. Jónsson lögðu til grunnin að þeim sjóði og hefur hann
farið stækkandi jafnt og þétt.
Haldið var ærlegt kúrekaball í anda Kiwanisklúbbsins Brúar
þann 19. apríl á Garðarholti. Mættu Kiwanisfélagar til að rifja
upp gamla kántrýtakta.
Þann 18. maí verður haldið okkar árlega ball fyrir fatlaða.
Þetta er samstarfsverkefni klúbbanna Eldeyjar, Eldborgar,
Hraunborgar, Sólborgar og Setbergs.
Sólborgarkonur hafa æft keilu á fullu með Eldeyjarmönnum
og er stefnt á mót á næstunni. Vorið lætur bíða eftir sér þannig að
golfið er ekki byrjað enn, en það kemur. Vel hefur verið mætt hjá
okkur á svæðisráðstefnur á Ægissvæði.
Nú líður að þingi og ætla Sólborgarkonur að sjálfsögðu að
fjölmenna, en það er komið upp í 14 félaga og 8 gesti.
Sjáumst hress og kát á Sauðárkróki og við óskum ykkur
gleðilegs sumars!
Kiwaniskveðja,
Erla María Kjartansdóttir, blaðafulltrúi Sólborgar

Frá afhendingu tækis til heila- tauga og æðaskurðdeildar B-6 á
Landspítalnum
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FRÁ POTTENSTEIN TIL PORT
CANAVERAL
Starfsárið hjá Kiwanisklúbbnum Eldey hófst með pompi og prakt
á árshátíð og stjórnarskiptum í stórlega endurbættu klúbbhúsi í
byrjun október. Margir ötulir klúbbfélagar unnu þrotlaust að
ýmsum endurbótum á húsinu í síðastliðið haust og eiga ómældar
þakkir skildar. Húsið er og verður stolt okkar Eldeyjarfélaga og
mörg óeigingjörn handtökin fóru í gera það eins glæsilegt og það
er í dag.
Sem endranær tóku Eldeyjarfélagar þátt í K-degi með sama kappi
og fyrr. Nú skyldi gera betur en nokkru sinni! Varla er ekki hægt
að kvarta yfir framlegð Eldeyjar; 2.208 lyklar seldir eða um 14% af
heildarlyklasölu umdæmisins. Sem dæmi um söluhörkuna má
geta þess að margir félagar stóðu vaktina í Smáralind að morgni
árshátíðarkvölds! Ef ýmsir aðrir klúbbar hefðu gengið til verksins
af sama eldhug og við þá hefði þetta orðið glæsilegasti K-dagur
frá upphafi.
Óskar forseti, Inga umdæmisritari og Eyþór Einarsson
Í fjáröflunarskyni eru seldar jólastjörnur í byrjun aðventu, boðað
er til skötuveislu á Þorláksmessu og konudagsblómvendir
klúbbsins er fastur fjáröflunarliður. Úr styrktarsjóði hefur m.a.
verið veitt til mæðrastyrksnefndar Kópavogs og Félags
daufblindra.
Tveir nýir félagar hafa gengið
í klúbbinn það sem af er, en
góður félagi, Þorvaldur R.
Guðmundsson, lést fyrir aldur
fram eftir erfiða sjúkdómslegu.
Klúbbfélagar eru nú 54

á jólafundi. Umdæmisstjóri Gylfi og svæðisstjóri Gísli komu
einnig á Eldeyjarfundi og fluttu okkur boðskapinn. Í mars fóru 35
félagar í heimsókn til Mosfells í Mosfellsbæ og sátu stærsta
Kiwanisfund sem Mosfellsmenn hafa
haldið. Ræðumaður var Þorgerður K.
Gunnarsdóttir, menntamálaráðherra.
Góður fundur og ánægjulegt til þess
að vitna hve Mosfellsmenn hafa
snúið starfinu og félagafjöldanum
við hjá sér. Margir klúbbar geta lært
af þeim.

Innra starf klúbbsins er blómMiklar breytingar hafa verið gerðar
legt, árshátíð og jólafundir með
á heimasíðu Eldeyjar og hún sett
mökum eru fastir liðir í starfinní ókeypis vefumsjónarkerfi sem
seminni, sem og hússtjórnarvaldir félagar hafa aðgang að og
skipti og aðalfundur forsetaráðs.
geta sett inn efni. Mikils er vænst
Árlega er farið í vísindaferð og í
af þessum miðli í framtíðinni og
ár
voru
varðskip
í
þessar breytingar eru vonandi að
Reykjavíkurhöfn skoðuð hátt og
eins
byrjunin.
iðgeir,
iðkenda var Fr
lágt. Í byrjun árs var haldin
al
eð
m
en
r,
u í vetu
Frá keiluæfing
svonefnd „Tólftándagleði“ og
Með Kiwaniskveðjum úr Kópavogi,
r
du
in
bl
efnt var til heimsþingskynningar. sem er
Óskar Guðjónsson forseti Eldeyjar.
Um 40 manns mættu og hafa 26
félagar og makar bókað Orlando-för og siglingu í Karabískahafinu í júní. Flestir Pottensteinfarar (sjá síðustu Kiwanisfréttir)
verða með í för, þannig að eitthvað verður líklega flutt af jarðvegi
í ferðinni! Okkar yndislegu Eldeyjarkonur buðu til árlegrar
leikhúsferðar og margir félagar og makar eru í stífum keiluæfingum vegna árlegs Kristinsmóts, minningarmót um Kristin
Richardsson, í lok apríl. Seinni hluta vetrar hafa verið
vídeósýningar á undan fundum og efnt hefur verið til
skemmtigangna á sunnudagsmorgnum. Framundan er svo
árlegur fundur með Lionsklúbbnum Muninn, en þetta er yfir 30
ára einstakur siður sem Eldeyjarmenn eru mjög stoltir af.
Vetrarstarfinu lýkur svo formlega með „Ferðinni út í Bláinn“ sem
farin er um miðjan maí. Yfir henni hvílir jafnan leyndarhjúpur
sem enga glufu er á að finna. Jafnvel forseti má vaða í villu og
svíma um hvert haldið verður. Um 30 Eldeyjarfélagar og makar
stefna síðan á umdæmisþing á Sauðárkróki.
Félagsfundir hafa verið fjörugir og málefnalegir og mæting um
70%. Margir góðir gestir hafa heimsótt okkur, t.a.m. Magnús
Skarphéðinsson, Þorgrímur Þráinsson og séra Pétur Þorsteinsson,
prestur óháða safnaðarins, sem tók til kostanna í gamni og alvöru

Nýjasti Eldeyjarfélaginn, Hrafn Sabir Khan, ásamt Óskari
forseta. Guðlaugi gjaldkera og Gylfa umdæmisstjóra
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FRÁ UMDÆMISSTJÓRA
Nú höldum við Kiwanismenn
umdæmisþing að vori á Sauðárkróki og auk þingstarfa
fögnum við 30 ára afmælis
Kiwanisklúbbsins Drangeyjar.
Um leið og ég óska okkur góðs
og árangurríks þings óska ég
Drangeyjarfélögum hjartanlega til hamingju með 30 ára
afmælið og þakka gott starf.
Nú í lok átta mánaðar starfs
okkar er ástæða til að meta
stöðuna miðað við markmið
umdæmisstjórnar 2007-2008.

verið meiri á Kiwanishreyfingunni í fjölmiðum, sem tengist
tveimur stórverkefnum, þ.e.
landsöfnuninni „Lykill að lífi“
og hjálmaverkefninu. Kynning
á K-degi og Kiwanis, eins og
niðurstöður Capacent-könnunarinnar sýnir fyrir og eftir Kdaginn, m.a. eins og meðfylgjadi spurning og svar sýna.
Sp.2 – Ert þú jákvæð(ur)
eða neikvæð(ur) gagnvart Klyklinum?

einnig komið skýrt fram í þeim
verkefnum sem við erum að
vinna að, þá vilja ýmsir aðilar
vinna með okkur.

Hjálmadagur í Hafnarfirði
Hjálmaverkefnið. Í framhaldi
af samvinnu undanfarinna 4
ára, var undirritaður framhaldssamningur við Eimskip í
höfuðstöðvum Eimskips 13.
nóvember sl. og er hann metinn á um 20 milljónir. Gámurinn með hjálmunum kom til
landsins um miðjan apríl.

af störfum og þakka ég henni
metnaðarfullt starf og óska
nýjum ritstjóra Gunnari Kr.
Sigurjónssyni velfarnaðar.
Heimsóknir. Það sem af er
starfsárinu, hafa 19 klúbbar
verið heimsóttir og auk þess
hafa 11 svæðisráðsfundir verið
heimsóttir, en 3 svæðisráðsfundir voru haldnir 29. mars sl.
og voru fulltrúar umdæmisstjórnar á þeim öllum; Gylfi hjá
Þórssvæði í Færeyjum, Matthías hjá Eddusvæði í Borgarnesi
og þau Inga og Óskar hjá
Ægissvæði í Hafnarfirði. Góðar
umræður voru á öllum fundunum.
Á svæðisráðsfundi í Þórssvæði í Þórshöfn lagði umdæmisstjóri þrjú mál fyir
kúbbanna í Fæareyjum:
1. Heimsókn heimsforseta í
október, dagskrá og hugs-

K- lykill
„K-lykillin er lykill að lífi“ Í
framhaldi af uppgjöri og
kynningu, leggjum við mat á
árangur, hvar tókst okkur vel
til og hvar miður – og læra af
reynslunni. Eftir umræður á
þinginu þurfum við að taka
ákvörðun um hugsanlegt
framhald. Geðhjálp, BUGL og
Forma, styrkþegar okkar,
fengu samtals 14 milljónir sem
styrkir starf þeirra og það sem
meira er – hefur haldið
umræðu um geðverndarmál
vakandi. Það er mitt mat að að
við eigum að halda áfram með
verkefnið og jafnframt að
halda okkur við geðverndarmál.
„Kynnum og fjölgum“ Kynning hefur sjaldan eða aldrei
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„Konur karlar og krakkar“ Við
þurfum að auka stuðning við
að fjölga konum í Kiwanis og
einnig að horfa til möguleika á
blönduðum klúbbi, t.d. að
skoða möguleika á að endurvekja Brú á flugvallarsvæðinu.
Einnig þarf að skoða grundvöll
að ungliðaklúbbum og horft er
til Kópavogs og Reykjanesbæjar – nú er að láta verkin
tala.
„Kiwanis í þágu allra okkar“
Með hliðsjón af árangri okkar í
styrktarmálum, í landssöfnuninni, hjálmaverkefninu og
öllum öðrum verkefnum hjá
klúbbunum, er ljóst að
Kiwanisfólk er svo sannarlega
að vinna að góðum verkefnum
í þágu okkar allra. Það hefur

Þórissvæði í Færeyjum
Afhending þeirra til 7 ára
barna hófst með formlegum
hætti í höfuðstöðvum Eimskips í lok maí og dreifing
klúbba í kjölfarið.
Heimasíðan. Ánægjulegt að
sjá hvað hún er virk og lifandi
og er það vegna þess að
embættismenn eru duglegir
við að koma inn fréttum.
Tómas Sveinsson, formaður
Internefndar, hefur lagt mikinn
metnað í starfið og nú boðið
upp á spjallrás sem ég hvet alla
til að kynna sér og nota.
Kiwanisfréttir. Hildisif Björgvinsdóttir ritstjóri ætlar að láta

anleg stjórnarskipti klúbbanna á sama tíma.
2. Umræða um að Færeyjar
verði sérsvæði og þeir móti
sína afstöðu.
3. Kúbbarnir í Færeyjum móti
afstöu sína til: styrktarsjóðs,
tryggingasjóðs, hjálmaverkefnisins og K-dags.
Í tengslum við svæðisráðsfundinn fékk Barnagarðurin
Leikan í Skálavík á Sandey 1
milljón kr., sem var styrkur frá
Styrktarsjóði
umdæmisins
vegna mikils óveðurs sem fór
þar yfir á Kyndilmessu 2.
febrúar.

2010-2011, Andrés Hjaltason
fráfarandi umdæmisstjóri, úr
Keili.

Staða Kiwanisklúbba í umdæminu Staða klúbba er yfir
höfuð góð, en fylgst er grannt
með þeim klúbbum sem telja
sig þurfa aðstoðar og er skoðað

Vinir komnir í klúbbinn

Umdæmisstjórn 2007-2008

hvernig best sé að takast á við
vandamál, en jafnframt er
glaðst við góðum árangri hjá
mörgum klúbbum.

umdæmissins og mun framkvæmdin verða kynnt í
fræðslu féhirða.

Heimsþing. Verður í Orlando
og eru líkur á fjölda þangað
eða hátt í 40 manns.

Við erum að ná árangri í
fjölgun. Samkvæmt nýjustu
fréttum hafa 25 gengið inn í
hreyfinguna og vitað er um 17
í aðlögun og líkur á 15 útstrikunum.
Erlend samskipti. Þau eru
mikil, eins og í gegnum
Evrópustjórn. Einnig er nú
aukin fræðsla, embættismanna
svo sem kjörumdæmisstjóra, ritara og -féhirðis og nú á að
kalla
til
nefndaformenn,
fræðslu og fjölgunnar. Vegna
endalausra vandamála við
greiðslur erlendra gjalda,
verður frá og með næsta
starfsári sú framkvæmd að
greiðslan fer í gegnum féhirði

hópur fari í ferðina og það
verður ánægjulegt að hafa svo
myndarlegan hóp með sér á
þingið í Linz.

Umdæmisstjórnarfundur.
Næsti fundur umdæmisstjórnar verður föstudaginn 30.
maí á Sauðárkróki.

Gylfi Ingvarsson umdæmisstjóri og Dave Curry heimsforseti
Evrópuþing. Verður í Linz í
Austurríki 6.-8. júní og er stefnt
á að rúmlega fimmtíu manna

Vorþing. Umdæmisþingið 2008
verður nú 30. og 31. maí. Það er
von mín og vissa að það verði
mikill fjöldi á góðu þingi á
Sauðárkróki í Skagfirskri
sveiflu.
Komnar eru eftirfarandi tillögur:
• Um kjörumdæmisstjóra, Geir
Guðmundsson í Heklu
• Framboð til Evrópuforseta

Lokaorð. Það er mitt mat að
það sé góður hljómgrunnur
fyrir Kiwanis á Íslandi og það
eigum við að nýta okkur hann,
til þess að ná inn fleiri félögum
og stofna klúbba. Fundað
hefur verið með einstaklingum
á Egilsstöðum og Reyðarfirði
um stofnun klúbba þar og
fyrsta verkefni þar var að
tengja þau við afhendingu á
Kiwanishjálmum fyrir austan.
Kiwanishreyfingin hefur fengið mikla og góða kynningu
sem við skulum að nýta okkur
hreyfingunni til framdráttar.
Við höfum verk að vinna!
Ég óska okkur öllum árangursríks þings um leið og ég býð
okkur öll velkomin til umdæmisþings á Sauðárkróki 30.
og 31. maí 2008.
Kiwanis Kiwanis – Látum hug
fylgja máli
Gylfi Ingvarsson umdæmisstjóri.

Tengdasonurinn kominn í
klúbbinn

KYNNING Á UMDÆMISRITARA
2008-2009
Hjördís Harðardóttir er fædd í Reykjavík 14. október 1964, dóttir hjónanna Harðar Bjarnasonar
og Kristínar Maríu Níelsdóttur. Hún lauk stúdentsprófi frá Fjölbrautaskólanum í Breiðholti árið
1985 og síðan prófi í lífeindafræði frá Tæknisháskólanum í Reykjavík árið 1989. Nú starfar hún
á fjámálasviði hjá TM Software hf .
Hjördís er gift Sigurpáli Bergssyni húsasmíðameistara og eiga þau þrjú börn, Ásgeir Örn,
Maríu Björk og Bryndísi Rósu.
Hún gekk í Kiwanisklúbbinn Sólborg í Hafnarfirði árið 2000 og hefur alltaf verið mjög virkur
félagi.
Hún hefur gegnt flestum embættum klúbbsins og var forseti Sólborgar 2005-2006. Auk þess
hefur hún starfað í flestum nefndum klúbbsins. Til gamans má geta þess að Hjördís var valin
fyrirmyndarritari Ægissvæðis starfsárið 2002-2003 og starfsárið 2005-2006 var hún valin
fyrirmyndarforseti Ægisvæðis.
Aðaláhugamál Hjördísar eru félagsstörf. Hún hefur starfað mikið í foreldrafélögum sem
tengjast íþróttaiðkun barnanna. Hún hefur líka mikinn áhuga á ferðalögum víða um heim, að
spila golf á sumrin og að fara í góðar gönguferðir. Eins hefur hún mikinn áhuga á öllum
mannlegum samskiptum.
Starfið framundan leggst mjög vel í Hjördísi og segist hún hlakka til að takast á við þetta
spennandi verkefni, að starfa sem umdæmisritari.
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DONALD R. „DON“ CANADAY KIWANIS
CLUB OF MERIDIAN HILLS, INDIANA
Don, sem býr í Fishers í Indianafylki í Bandaríkjunum, tekur við
sem heimsforseti KI á 93. heimsþingi hreyfingarinnar í Orlando
nú í sumar. Í 22 ár hefur Don verið í Kiwanisklúbbnum í Meridan
Hills, en hann var stofn- og fyrirmyndarforseti klúbbsins. Á 38
ára Kiwansiferli sínum hefur Don verið í þremur öðrum
Kiwanisklúbbum. Hann var umdæmisstjóri Indiana-umdæmis
1997-1998.
Don sat sem stjórnarmaður í heimstjórn í þrjú ár. Sem slíkur,
var hann ráðgjafi umdæmisins Ísland-Færeyjar í umdæmisstjórnartíð Guðmundar Baldurssonar starfsárið 2005 –2006, og sat
umdæmisþing í Garðabæ haustið 2005. Don, ásamt konu sinni
Lindu, er væntanlegur í forsetaheimsókn í haust og mun fyrstur
heimsforseta koma til Færeyja, en sömuleiðis heimsækja
Reykjavík og landsbyggðina og funda með Kiwanisfólki.
Don hefur setið í þremur alþjóðnefndum KI og um hríð
gegndi hann stöðu IDD- sendiherra. Hann er ævifélagi í KI,
demants Hixon-félagi, handhafi Tablet of Honor og stofnfélagi í
Heritage Society KIF.
Hann er fyrrverandi hermaður og kaupsýslumaður, en er nú
kominn á eftirlaun. Hann þjónaði í 21 ár í landher Bandaríkjanna
og í fjögur ár í varaliði Indiana. Hann er einnar stjörnu
hershöfðingi og hefur hlotið fjölda heiðursmerkja fyrir vasklega
framgöngu í stríðsátökum.

Donald R.

Auk þess að vera virkur í Kiwanishreyfingunni, hefur hann
verið skátaforingi og gegnt ýmsum trúnaðarstöfum fyrir samtök
uppgjafahermanna og eftirlaunafólks. Einnig er Don virkur í
kirkjustarfi í heimabæ sínum.
Don hefur ánægju af veiðum, skrifar mikið og spilar golf og
bridds. Honum og konu hans Lindu hefur orðið 6 barna auðið, en
barnabörnin eru 17 talsins.

Matthías og heimsforseti Kiwanis í Brussel
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Nafn: Sigurður Ingibergsson
Maki: Margrét Friðfinnsdóttir
Börn: Ingibergur og Friðfinnur.
Áhugamál: Fyrir utan Kiwanis eru sund og golf
Er vélstjóri að mennt og vann sl. 30 ár hjá Tryggingamiðstöðinni sem tjónaskoðunarmaður í
skipatjónum. Gekk í Kiwanishreyfinguna árið 1968 þegar Kiwanisklúbburinn Askja var
stofnaður á Vopnafirði. Síðan stofnfélagi í Kiwanisklúbbnum Setbergi, Garðabæ 1975 og hef
verið í honum síðan. Var forseti árið 1979-1980 og hef verið féhirðir klúbbsins undanfarin 6 ár.
Umdæmisritari árið1985-1986. Ég þakka fyrir það traust sem mér er sýnt og ég mun leitast við
að halda áfram því góða starfi sem forverar mínir hafa sinnt. Ég vonast eftir góðu samstarfi við
klúbba og svæðisstjóra, því með fjármálin í lagi verður allt starf miklu betra.

ÁRANGUR STYRKTARVERKEFNIS
KIWANIS
Í janúar 2006 fékk Kiwanisklúbburinn Jörfi heimsókn tveggja
ungra kvenna. Þær höfðu sögu að segja – sögu ungs fólks, alveg
niður á barnsaldur, sem missir fótfestuna í lífinu. Fólks sem ræður
ekki við það sem nauðsynlegast er, að nærast, til að halda
andlegri og líkamlegri heilsu og getu, til lífs og þroska.
Auðvitað höfðum við lesið um anorexsiu og búlimíu, um
Díönu prinsessu og Viktoríu prinsessu, en ekkert sem kemur
venjulegu fólki við. Bara slúður um fræga fólkið.
Jú, það kemur fjölskyldunni við, þegar unga dóttirin eða
sonurinn eru að dauða komin vegna átröskunar. Hryggðin við
jarðaförina, lítill hnípinn hópur nánustu aðstandenda sem fá
skyndilega innsýn í alvöruna á bak við merkingalausa umfjöllunina í blöðunum.
Örvæntingarfullri áralangri baráttu lokið. Ekkert hægt að leita
eftir stuðningi. Engin sérhæfð þjónusta. Engin samtök, hvorki
þeirra sem þjást sem sjúklingar, né aðstandenda.
Hryggðin við jarðaförina.
Drykkjufólk, hjartveikir og fatlaðir eru öll með samtök sín á
meðal og deildir sem taka á vandanum, bráðahjálp á spítölum og
legudeildir, meðferðastofnanir og endurhæfingardeildir.
Allt hefur þetta orðið til fyrir störf þeirra sem hjálpina þurfa eða
aðstandenda þeirra. Heilbrigðiskerfið hefur komið viljugt til móts
við þörfina eftir getu. Athyglinni hafði bara ekki verið beint að
átröskun. Það þurfti átak.
Ungu konurnar tvær, Alma og Edda Ýrr höfðu sloppið úr
vítahringnum og hófu án aðstoðar að berjast fyrir þessum hópi.
Þeim nægði ekki að vekja athygli á vandanum. Þær stunduðu
virka ráðgjafastarfsemi og hjálp við sjúka samhliða starfi og námi.
Þegar þær komu á fundinn í Jörfa voru þær komnar í
fjárhagslegt þrot. Þær báðu ekki um peninga, en sjálfsagt vonuðu
þær. Þegar þær höfðu kvatt og fundi Jörfa var lokið bað forseti
fundarmenn að hinkra meðan styrktarnefnd tæki fyrir tillögu um
að veita ungu konunum strax 200.000 kr. styrk. Styrktarnefnd
hafði aðeins þetta eina málefni á dagskrá. Það var afgreitt og í
framhaldi af því var skotið á stjórnarfundi og auka félagsfundi.
Málið hlaut þannig formlega afgreiðslu áður en Jörfafélagar

kvöddust og héldu hver til síns heima það kvöldið.
Skyndilega var eins og allt færi í gang. Jörfi gerðist stofnfélagi
í Forma ses. með 250.000 kr framlagi. Aðrir lögðu einnig til styrki,
svo sem Styrktarsjóður Kiwanis, og loks toppaði Kiwanis
stuðninginn með því að veita Forma hlutdeild í ágóðanum í
afrakstri K-dagsins.
Landsspítalinn stofnaði göngudeild og nú er komin stöðug og
viðvarandi starfsemi umhverfis átröskunarvandann. Forma hefur
því hætt formlegri starfsemi en vitað er að Alma sinnir enn
sjúklingum. Átaksverkefninu er lokið. Jörfi hefur því hætt
beinum afskiptum af málefnum átröskunarsjúklinga. Síðasti
styrkurinn fólst í greiðslu á 200.000 kr. húsaleiguskuld Forma svo
þær héldu húsnæðinu fyrir einu og hálfu ári síðan.
Kiwanisfélagar í Jörfa biðja þessari starfsemi velfarnaðar og
þakka það tækifæri sem gafst til að láta til sín taka með ráðum og
dáð í verðugu verkefni.
Guðmundur Helgi Guðjónsson,
blaðafulltrúi Jörfa.

Vísnahornið
Félagar í Kiwanisklúbbnum Kötlu hafa hleypt af stokkunum
nýrri fjáröflun, sem er áhugaverð, en þeir selja nú vindhana
á sumarbústaði og aðra þá staði sem fólk vill setja slíka gripi.
Þess vegna fæddist eftirfarandi limra:
Göngumenn trítla á tindana,
en prestarnir segja til syndanna.
Og í Kötlunni á,
(það kankvísir sjá,)
að losa sig við nokkra vindhana.
GKS

9

DRANGEYJARSÖGUR
þetta ómögulegt og létum þá taka með sér
mat í flugvélina. Þetta er líklega í eina
skiptið sem boðið hefur verið uppá mat í
innanlandsflugi á Íslandi. Við vorum nú
ekki alvag sáttir við þennan asa og þar
sem það voru hér menn frá Siglufirði á
leiðinni á Blómadansleik á Siglufirði,
slógumst við tveir félagar í för með þeim.
Það var tekið rosalega vel á móti okkur og
teygðist verulega á ferðinni. Þetta var á
föstudegi og það voru kosningar daginn
eftir. Við komum heim og kusum kl. 10 á
laugardagsmorgninum en eftir það var
farið að leggja sig. Þetta var mjög
skemmtileg byrjun á mínu Kiwaninsstarfi.

Kiwanishúsið á Sauðárkróki

Kiwaniklúbburinn Drangey er 30 ára um
þessar mundir. Í svona langri sögu hlýtur
eitthvað skemmtilegt að hafa skeð. Ég hitti
3 af stofnfélögum Drangeyjar, þá Ingimar
Hólm, Gunnar Pétursson og Jónas Svavarsson, Ólafur Jónsson var líka þarna og
hjálpuðust þeir félagar að við að segja
sögur úr starfinu og skemmtunum í
kringum Kiwanis.

Upphafið (Ingimar)
Eitthvað það fyrsta sem ég man eftir þegar
ég gekk í þennan félagsskap, er þegar var
verið að stofna klúbbinn. Þá kom hingað
umdæmisstjórn að sunnan, við tókum á
móti þeim með mat í matsal sláturhússins,
en þeim lá eitthvað svo mikið á að þeir
máttu ekkert vera að því að borða, því
þeir þurftu að sinna öðrum verkefnum
einhverstaðar annarstaðar. Okkur fannst

Frá vinstri Ingimar Hólm, Gunnar Pétursson, Ólafur Jónsson og Jónas Svavarsson
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Bíllinn (Ingimar og hinir)
Skemmtilegast verkefnið sem ég hef tekið
þátt í, er söfnunin fyrir bílnum, sem við
gáfum fötluðum fyrir 10 árum. Það var
þannig á þessum tíma að þjónustubíll
fyrir fatlaða var ekki starfræktur nema á
vinnutíma og gátu krakkarnir því lítið
komist nema á vinnutíma. Hugmyndin er
líklega komin frá Steina á Mel, en ég man
að Hallur heitinn lagði mikinn kraft í
verkefnið. Ég man að þegar við fórum að
leita eftir stuðningi við verkefnið þá
fórum við Hallur fyrst til sveitastjórnarmannsins Ingibjargar í Vík. Hún tók svo
svakalega vel í þetta að við fylltumst
miklum eldmóði, reyndar var það þannig
að það var allstaðar tekið mjög vel á móti
okkur. Þá var ekki búið að sameina og allir
sveitahrepparnir gáfu og félagasamtök
líka, t.d gaf kvenfélagið 100 þúsund
krónur. Söfnunin og afhendingin á bílnum
var afskaplega gefandi og eftirminnileg.
Ísafjarðarferðin (Jónas)
Þetta var náttúrulega alveg einstök ferð,
Það var farið héðan á fimmtudegi, þetta
var að vorinu, 18. maí. Við fórum á rútukálf, hópur fólks í blíðskaparveðri. Það
var svo gaman hjá okkur að það var aldrei
kveikt á útvarpi og gekk allt eins og í sögu
þar til við komum á hálsinn sunnan við
Hólmavík. Þá vorum við komin í snjó og
mættum vörubíl með tönn. Við Ingimar
fórum og spjölluðum við manninn á
bílnum, sem spurði hvert við værum að
fara. Við sögðumst ætla að skreppa til
Ísafjarðar. Maðurinn hváði við og sagði:
„Þið farið nú ekki mikið lengra, Steingrímsfjarðarheiðin er kolófær.“ Við fórum
aftur í bílinn og einhver spurði: „Hvað
sagði þessi?“ Ingimar svaraði að bragði:
„Halda bara áfram!“ og haldið var áfram
til Hólmavíkur þar sem við sögðum
hinum frá því að heiðin væri víst ófær. Svo
fórum við nokkrir í Kaupfélagið og
keyptum skóflu og ég sagði: „Nú skulum
við bara fara og moka þessa heiði!“ Tveir
eða þrír gamlir kallar í Kaupfélaginu
horfðu á okkur og hugsuðu augljóslega

um hverskonar vitleysingar þetta væru.
Við höfðum ekki marga kosti, jú það var
hægt að fara heim sem var afleitur kostur,
leigja flugvél sem reyndist ekki hægt, þar
sem flugvélin var í viðhaldi, ekki var nægt
gistirými á Hólamvík svo að eini kosturinn var sá að fá heiðina mokaða. Við
fórum þá og töluðum við Vegagerðarmenn og það tók okkur 2 tíma að semja
við þá. Á þessum tíma var bara mokað á
þriðudögum og föstudögum og þetta var
á fimmtudagi. Okkur tókst að semja við
Vegagerðina á þann hátt að ef að moksturinn nýttist daginn eftir þá þyrftum við
ekki að borga en annars yrðum við að
borga moksturinn. Varð það úr að Muni
skrifaði óútfyllta ávísun sem við skildum
eftir hjá Vegagerðinni og var síðan lagt á
heiðina á eftir risastórum snjóblásara í
gegnum svakaleg göng. Ég hugsa að þau
hafi verið tvisvar sinnum hæðin á rútunni
og á áfangastað komumst við eftir 15 tíma
ferðalag. Daginn eftir var búið að ákveða
að fara í heimsókn á Flateyri og fóru
Ísfirðingar með okkur þangað. Þetta átti
að vera stutt ferðalag því til stóð að fara á
ball um kvöldið á Ísafirði. Ég man að
þegar ég kem niður, á hótelinu, hafði ég
blandað mér í svona hæfilega flösku til að
hafa í nestið. Ingimar stekkur á fætur og
ætlar að blanda fyrir sig líka en ég segi við

hann að þetta sé svo stutt ferð að við
getum bara haft þetta báðir. Ingimar
skýtur inn „Því miður!“ Svo var lagt af
stað í fínu veðri og gekk ferðin yfir heiðina
vel og stoppuðum við nokkra stund á
Flateyri, á leiðinni til baka var svo orðið
vonskuveður á Breiðdalsheiðinni og ekki
nóg með það, það höfðu líka fallið
snjóflóð. Við komumst í slysavarnarskýlið
á heiðinni og þar hringdi einn af
félögunum frá Ísafirði í gröfumann og
fékk hann til að koma upp og moka þetta
snjóflóð. Það hafði að vísu fallið annað
lengra frá okkur. Á meðan við biðum
þarna í vitlausu veðri, þá urðum við þess
áskynja að þeir sem þekktu til voru ekki
rólegir og býst ég við að þeir hafi óttast
frekari snjóflóð. Þegar við loksins komum
til Ísafjarðar var náttúrulega ballið búið,
ekkert hægt að fá að borða á hótelinu og
blandan löngu búin. Á laugardeginum
buðu þeir okkur til Bolungarvíkur,
helmingurinn af hópnum fór með björgunarsveitarbát til Bolungarvíkur og hinn
helmingurinn af hópnum með rútu og svo
öfugt í bakaleiðinni. Við komum meðal
annars við á einhverju safni, mig minnar
að það hafi verið sjóminnjasafn. Þar var
tekið á móti okkur með hákarli og
brennivíni sem var svo vel veitt að nokkrir
voru orðnir vel við skál um kvöldið. Þá

var okkur boðið til heljar veislu í
skíðaskálanum fyrir ofan Ísafjörð. Svo var
haldið heim daginn eftir og gekk það
áfallalaust og reyndar mjög vel. Við
komumst að því að moksturinn hafði nýst
og einhver kom til okkar þegar við
komum til Hólamvíkur og skilaði ávísuninni, sem var límd á skófluna sem við
keyptum þegar heim var komið og hefur
síðan verið uppá vegg hjá okkur.
Heimsóknir til Brúar ( Gunnar)
Við fórum nokkrum sinnum á vordansleiki til Kiwanisklúbbsins Brúar á Keflavíkurflugvelli. Þetta var, eins og segir, á
vellinum og þar af leiðandi var þetta
svolítið svona hálf-útlönd. T.d. var seldur
bjór sem ekki var þá seldur hér og þarna
var allt selt í dollurum. Það var þannig að
þegar við komum inn á völlinn voru borð,
þar sem hægt var að kaupa dollara, og
voru margir sem fóru að hluta til, til að
kaupa gjaldeyri, en hann lá ekkert á lausu
á þessum árum. Svo voru þarna spilakassar sem var heilmikið nýnæmi á
þessum tíma. Þetta voru skemmtilegar og
eftirsóttar ferðir.
Ég vil þakka þeim félögum fyrir spjallið
Gunnsteinn Björnsson,
blaðafulltrúi og ritari Drangeyjar.

FRÁ UMDÆMISRITARA
Ágætu Kiwanisfélagar!
Starfsárið okkar er hálfnað og skýrsluskil hafa verið með ágætum
fram að mars. Vona ég að þær sem nú vantar, frá mars, fylgi með
aprílskýrslum. Annars eru skýrslur vel útfylltar að jafnaði og
nokkrir klúbbar eru ansi ötulir við að skrifa minnisblað með
frekari upplýsingum um starf klúbbsins og senda með. Öflugt og
skemmtilegt starf virðist vera í flestum klúbbum og ekki síst í
minni klúbbum. Félagar eru í lok febrúar 912 talsins. Nýir félagar
eru 30, en útstrikanir 11, frá upphafi starfsárs. Mætingaprósenta
er 67% að meðaltali, sem verður að teljast ágætt, en mætingaprósenta er hæst 94%.
Þegar skýrslur eru skoðaðar gætir í nokkrum þeirra misræmis í
fjölda félaga, þ.e.a.s. á einni skýrslu eru svo og svo margir félagar
skráði og á þeirri næstu ýmist færri eða fleiri. Þar sem eitt af
markmiðum umdæmisins er að fjölga félögum er mjög mikilvægt
að vanda skráningu og senda breytingar á þar tilgerðum
eyðublöðum „BREYTING Á FÉLAGATALI“. Enn vantar upp á
þau berist, en aðeins nöfnin eru skráð í skýrslur.
Félagar í leyfum eru 30. Þeir hafa öll réttindi og skyldur en eru
undanþegnir mætingaskyldu og eru ekki teknir inn í
mætingaprósentu.
Mín skoðun varðandi fjölgun félaga er í aðalatriðum sú að
árangursríkast sé að stofna nýja klúbba, en jafnframt að taka á
móti nýjum félögum í eldri klúbbana, eins og tækifæri gefast.

Þessi umræða um fjölgun félaga á
ekki að virka sem höft á
klúbbastarfið, en stjórn þeirra ætti
að hugleiða stofnun á nýjum
klúbbi þegar hann er orðinn 1015, að ekki sé minnst á 20 ára, þá
mun Kiwanisandinn blómstra í
breyttu samfélagi. Til að viðhalda
árangursríku starfi Kiwanisklúbbanna er rétt að huga að
þessu.
Hvet ég stjórnir og ritara klúbbanna til að vera fyrri til og senda
frá sér upplýsingar til umdæmisins um rétt og áreiðanlegt
félagatal, svo næsta félagatal komist sem næst því að vera rétt í
haust.
Framundan er vorþing, haldið í Skagafirði, en Sauðárkrókur
virðist vaxa og dafna samkvæmt fréttum í fjölmiðlum undanfarið. Sjö mánaða uppgjör samkvæmt skýrslum verður sett fram
á þinginu í vor og vonast ég til að allar skýrslur fyrir apríl berist
upp úr mánaðamótum apríl-maí.
Með bestu kveðju,
Inga S. Guðbjartsdóttir,
umdæmisritari.
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VERÐANDI UMDÆMISSTJÓRI

Matthías, Guðlaug Jóna og Margrét, á góðum degi, með tveimur af hestum sínum
Matthías Guðmundur Pétursson er verðandi umdæmisstjóri
Kiwanisumdæmisins Ísland-Færeyjar. Kiwanisfréttir tóku hann
tali á kaffiloftinu ofan við hesthús fjölskyldunnar á svæði hestamannafélagsins Andvara í Garðabæ.
„Ég hef alltaf verið mikil félagsvera og hef verið starfandi í
ýmsum góðum félögum um ævina,“ sagði Matthías.
„Við komum saman nokkrir góðir vinir og stofnuðum
Kiwanisklúbbin Setberg í Garðabæ, árið 1975, en fram að þeim
tíma höfðu Garðbæingar farið í klúbba í öðrum bæjarfélögum.
Síðan þá hef ég gegnt öllum embættum í stjórn Setbergs og
gegnt formennsku í fjölmörgum nefndum og setið í þeim flestum.
Ég hef einnig starfað undanfarin ár í umdæmisstjórn og var
svæðisstjóri Ægissvæðis 1987-1988.“

-En hvað geturðu sagt okkur um manninn á bakvið nafnið?
„Ég fæddist í Reykjavík 18. nóvember 1948. Foreldar mínir voru
Pétur G. J. Jónasson og Halldóra Guðmundsdóttir. Ég á
afskaplega góða konu, sem er Margrét Tómasdóttir, en hún er
sviðsstjóri á Landspítala-Háskólasjúkrahúsi, en hún er enn
fremur skátahöfðingi Íslands, fyrsta konan til að gegna því
embætti. Við eigum saman dótturina Guðlaugu Jónu, en fyrir átti
ég Halldóru Gyðu útibústjóra Glitnis í Garðabæ og Jóhannes
Friðrik flugrekstarfræðing. Svo á ég afastrák sem heitir Kristófer
Björn.
Ég starfa sem tryggingaráðgjafi hjá VÍS og hef verið formaður
sóknarnefndar Garðasóknar um árabil, auk þess að hafa verið
formaður hestamannafélagsins Andvara, setið í skólanefnd
Fjölbrautaskólans í Garðabæ og formaður þar um tíma, í JC í
Garðabæ og ég hef alltaf verið mjög virkur í skátahreyfingunni.
Ég var félagsforingi skátafélagsins Skjöldunga 1993-1999 og í
stjórn Bandalags íslenskra skáta 1981-1985.“
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-Af hverju þetta mikla félagslíf?
„Ég hef alltaf haft gaman af því að umgangast og kynnast góðu
fólki. Svo hef ég mikinn áhuga á því að taka virkan þátt í að bæta
samfélagið, bæði nær og fjær. Það er góð tilfinning að láta gott af
sér leiða og það eykur eigin þroska og víðsýni. Manni líður vel,
bæði á sál og líkama.“
-Hvað með Kiwanishreyfinguna?
„Kiwanishreyfingin hefur gefið mér mikið og nú er mál til komið
að ég leggi mitt af mörkum og gefi til baka. Sem umdæmisstjóri
hyggst ég halda áfram með það góða starf sem umdæmisstjórar
síðastliðinna ára hafa unnið að. Ég tel að nauðsynlegt sé að halda
vel utanum klúbbstarfið og hlúa að því, vegna þess að það er
grunnurinn að góðum félagsskap. Því betri sem klúbbarnir eru,
þeim mun betri verða þjónustuverkefni þeirra og fleiri munu
laðast að félagsaðild.
Ég vonast til að félögum fari nú ört fjölgandi í hreyfingunni.
Það berast góðar fréttir frá klúbbum víða um land, sem hafa tekið
nýja félaga í sínar raðir og það er um að gera að gefast ekki upp
þótt móti blási í stuttan tíma. Við höfum alla burði til að verða
enn öflugri félagsskapur og við megum ekki gleyma
einstaklingunum í heildarmyndinni. Hver klúbbur samanstendur af mörgum öflugum einstaklingum og ef þeir gleymast
og týna tölunni, hrynur heildin.
Ég vil nefna að lokum að ég hlakka mikið til að starfa með
skemmtilegu fólki þetta starfsár, í frábærum félagsskap, að
uppbyggjandi málum fyrir Kiwanishreyfinguna og samfélagið
allt – og veit að ég mun hafa gaman af því frá upphafi til enda,“
sagði Matthías G. Pétursson verðandi umdæmisstjóri Kiwanis.

HRAUNBORG
Starfið hjá Hraunborg hefur verið í miklum blóma undir styrkri
stjórn Konráðs Jónssonar forseta. Stefnan hefur verið sett á að
fjölga félögum um 10 á starfsárinu. Í febrúar gengu 7 nýir félagar
til liðs við Hraunborg, af þeim eru 4 fæddir 1980 og hinir aðeins
eldri, einn reyndar ‘53 model. Þetta jafnar meðaltalsaldurinn hjá
okkur all verulega. Hér er að skila sér gott og öflugt félags- og
kynnigarstarf síðustu ára.
Mæting á fundi hefur verið stígandi, er í dag að jafnaði um
70%.
Lögð hefur verið áhersla á að fá góða ræðumenn á fundi.
Það sem af er þessu ári hafa eftirtaldir verið ræðumenn hjá
okkur: Ármann Kr. Ólafsson þingmaður, Guðmundur Steingrímsson varaþingm og fyrrverandi aðstoðarmaður borgarstjóra,
Guðni Ágústsson fyrrverandi ráðherra, Sigmundur Ernir
Rúnarsson fréttastjóri, Árni Páll Árnason alþingismaður,
Ögmundur Jónasson alþingismaður og á síðasta fundi var
ræðumaður ÁsgeirTheodórs yfirlæknir á meltingasjúkdómadeild
St. Jósefsspítala í Hafnarfirði. Hann rakti starfsemi deildarinnar
með áherslu á krabbamein sem sækir í ristil og blöðruhálskirtil
hjá karlmönnum. Hraunborg samþykkti fyrir nokkru að leggja
spítalanum til tæki til að spegla ristilinn á einfaldan hátt. Tækið
einfaldar eftirlit verulega og kostar rúmar 2 milljónir.
Á sama fundi var afhentur nýr bikar sem 1. verðlaun í
keilumóti klúbbsins sem var haldið nýlega með miklum stæl. Sá
sem hampaði honum að þessu sinni var einmitt einn af nýjum
félögum okkar, Heiðar Ólafsson.
Að lokum má geta þess að 3 félagar starfa innan umdæmisstjórnar þetta árið, þeir Gylfi Ingvarsson umdæmisstjóri, Svavar
Svavarsson gjaldkeri umdæmisins og Gísli G. Gunnarsson
svæðisstjóri Ægissvæðis.

Hans Hafsteinsson að afhenda Heiðari Ólafssyni bikar fyrir
fyrsta sæti í keilumóti Hraunborgar

Gísli G. Gunnarsson,
fjölmiðlafulltrúi Hraunborgar.

Nýir félagar teknir inn

13

KÖTLUFRÉTTIR
Á fertugasta og fyrsta starfsári Kötlu var
stjórnarskiptafundi stefnt að Þrastarlundi
þann 29. september 2007. Var þetta fundur
númer 1011. Var þetta góð tilbreyting,
konur félaga með og gert úr þessu hin
ánægjulegasta kvöldstund. Jóhannes
Gunnarsson lét af frábærri stjórn og við
tók Ólafur Sigurþór Sveinsson, sem hefur
verið Kötlufélagi síðan 2001.
3. október 2007 var svo fyrsti fundur undir
stjórn Ólafs. Jóhannes hafði byrjað fyrsta
fund sinn með að segja: „Að nú hæfist
Jóhannesarguðspjall“. Hann endaði svo
stjórnarskiptafundinn með því að segja:
„Að nú væri lokið Jóhannesarguðspjalli“.
Þegar Ólafur tók við, kastaði Steinn G.

hraustlega þátt í honum. 25 félagar seldu
963 lykla að lífi.
Félagar frá Búrfelli og Jörfa mættu á 1015.
fund Kötlu. Var það að venju notalegt að
fá þessa vini í heimsókn, glaðvær og
skemmtilegur fundur.
Jólafundurinn var hátíðlegur að venju. Þar
var tekin inn nýr félagi, Ólafur Sigmundsson. Meðmælendur hans voru þeir
Snjólfur Fanndal og Ólafur Sveinsson.
Eiginkonu nýja félagans, Særúnu Sigurjónsdóttur, var færður blómvöndur og
þau boðin velkomin í hóp Kötlu. Barnakór
Fella- og Hólakirkju mætti á fundinn,
söng jólalög og sýndi dans, öllum til

mikillar ánægju. Séra Guðmundur Karl
flutti hugvekju og lagði út frá jólasveininum í okkur öllum.
Árlegt blót var haldið í byrjun Þorra. Var
þetta í áttunda skiptið og ágóðinn rennur
í félagssjóð. Var þetta vel heppnað og
aldrei hafa fleiri mætt. Fögnum við
heimsókn Kiwanisfólks frá öðrum
klúbbum sérstaklega. Hara-systur frá
Hveragerði komu, léku listir sínar og
sungu. Vakti það kátínu er þær tóku
blótshaldarann sjálfan, Helga Straumfjörð, og kenndu honum að dansa. Sýndi
karlinn hin bestu tilþrif og spurning hvort
hann verður bara ekki gerður út af Kötlu í
næstu þorrablótavertíð.
Skýrsluskilafundur var hinn skemmtilegasti og góð skil á starfsemi nefnda. Í
umræðum um skýrslur var undirritaður
sérstaklega hrifinn af skýrslu formanns

Helgafellsafm
æli

Þorrablót
Hermannsson Kötluskáldið okkar góða,
fram þessari stöku.
Jóhannes hér vann að vonum,
vel og gaf ei slaka.
Guðspjallið er hætt hjá honum,
hefst nú Ólafsvaka.
Fyrsta verk Ólafs í embætti var að fara í
fjörutíu ára afmælishóf Helgafells. Færði
Ólafur þeim Helgarfellsfélögum „mætingabikar“ frá móðurklúbbnum Kötlu, en
þess hefðu þeir helst óskað eftir. Gísli
Valtýsson forseti tók vel á móti þeim
félögum og gerði þeim vel til í alla staði.
Sagði Ólafur að í húsi því sem þeim var
fengið til dvalar hefði ekki verið neitt
ódýrara að drekka og borða úr en kristall.
Fóru þau aðeins fjögur frá Kötlu þangað,
því svo illa vildi til að þessa helgi var Kdagur og tóku Kötlufélagar að venju
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Skýrsluskil á fundi

vogi í byrjun vors og slógu þar tvær
flugur í einu höggi; kynntu Kiwanisstarfið og hanana sína. Var þessu vel tekið
og sýndu margir áhuga á starfseminni.
Voru tekin niður nöfn og verður haft
samband í byrjun starfs í vetur.
Starfsemin öll hefur gengið nokkuð vel.
Góðar mætingar á fundi og margir gestir
sótt okkur heim. Frábæra ræðumenn
höfum við haft á þessu starfsári. Og
félagar hafa verið nokkuð duglegir að
heimsækja aðra klúbba. Fórum við t.d.
ellefu í heimsókn að Flúðum og sátum
fund þeirra Búrfells- og Gullfossfélaga.
Var það notaleg stund.
Tveir félaga okkar voru sæmdir 25 ára
starfsmerki Kiwanis. Voru það Guðmund
Kristjánsson og Jón St. Hermannsson. Eru
þá í dag 16 félagar sem hafa verið 25 ár og
lengur, þar af þrír stofnfélagar.
Jól
skógræktarnefndar, Steins G. Hermannssonar. Hafði hann gert jafn lítið og hann
sjálfur en kom með ljómandi áhugaverða
og skemmtilega skýrslu. Ljóðaði Sigurbergur á Stein og sagði:
Skógræktarnefndin er í dvala,
þó formaður kunni að tala.
Hann sagði það eitt,
að gert hefði ei neitt,
er Steini eitthvað að dala?
Steinn kom upp og sagði að hann gæti
ekki látið ljóða á sig án þess að svara. Og
sendi Sigurbergi fjölmiðlafulltrúa þessa
limru.
Fjölmiðlakóngurinn fróði,
á fjölmörg orð til í sjóði.
En ekkert hann fann,
sem upplýsti mann,
og þagði hér þunnu hljóði.

Jól

Ritari Kötlu, Helgi Straumfjörð, fékk líka
sendingar frá Steini:

Aldur félaga er nú farin að setja spor á
fundarmætingar. Meðal aldur Kötlu er
64,2 ár, sá elsti 90 ára og sá yngsti er 45
ára.
Svæðisstjóri í heimsókn

Á ritarann skotleyfi grimmilegt gaf,
grályndur forseti og hældi sér af,
og fundarmenn fretuðu í röðum.
Helgi samt reyndi að malda í mó,
margskonar varnir á staðnum til bjó,
enda frá „Útistöðum“.

Kötlufélagar óska öllu Kiwanisfólki gleðilegs sumars og vonandi hittumst við sem
flest á komandi þingi.
Sigurbergur Baldursson,
fjölmiðlafulltrúi Kötlu.

Óður Helga förlast fer,
fátt þar hægt að laga.
Fundargerðin orðin er,
eins og lygasaga.
Styrktarverkefni hafa Kötlufélagar sett af
stað en áætlað er að selja vindhana í
sumarbústaðalönd. Flytja þeir þetta inn og
vonast eftir einhverjum ágóða í styrktarsjóð. Af þessu tilefni byrjuðu þeir á að
leigja bás á sýningunni Sumarhús og
garðar, sem haldin var í Fífunni í Kópa-

Þorrablót

Svæðistjóri og
forseti
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YFIR 23.000 HJÁLMUM DREIFT
TIL BARNA UM ALLT LAND
Börn í Ártúnsskóla fengu fyrstu Kiwanishjálmana þetta árið, en athöfnin fór fram í
höfuðstöðvum Eimskips í lok apríl. Það
voru Gylfi Ingvarsson kjörumdæmisstjóri
og Guðmundur Davíðsson forstjóri
Eimskips sem afhentu fyrstu hjálmana. Í
kjölfarið dreifðu Kiwanisfélagar hjálmum
til allra barna á sjöunda ári, á Íslandi, og
ræddu við þau um umferðaröryggi og
notkun hjálmanna.
Hjúkrunarfræðingar sýndu börnunum
„Eggert Hjálmarsson“, sem er hænuegg í
litlum hjálmi. Hann var látinn detta í
gólfið og ekki sá á skurninni. Svo var
sama egg látið detta án hjálms og mölbrotnaði þá. Herdís Storgaard hjá
Forvarnahúsi hefur haft veg og vanda af
samstarfinu við hjúkrunarfræðingana og
séð um að panta eggjahjálmana, sem
hjálpa þessum ungu vegfarendum á
mikilvægi þess að nota alltaf hjálminn.
Fimm ára farsælt samstarf
Eimskip og Kiwanis hafa undanfarin
fimm ár átt mjög farsælt samstarf og hafa
í sameiningu gefið og dreift rúmlega
23.000 hjálmum til grunnskólanema vítt
og breitt um landið. Markmið samstarfsins hefur verið að draga verulega úr
slysatíðni barna í umferðinni, með öflugu
fræðslustarfi um notkun hjálma, sem
kostaðir hafa verið af Eimskip. Eimskip og
Kiwanis framlengdu nýlega samning sinn
til næstu þriggja ára.

Við undirritunina voru, sitjandi f.v.: Þorvaldur Ólafsson Safalnum, Guðmundur P.
Davíðsson forstjóri Eimskips á Íslandi, Gylfi Ingvarsson umdæmisstjóri Kiwanis og
Andrés Hjaltason fráf. umdæmisstjóri. Standandi f.v.: Óskar Guðjónsson erlendur ritari
Kiwanis, Guðbjörg Ingvarsdóttir verkefnastjóri í markaðsdeild Eimskips og
Guðmundur Oddgeir Indriðason formaður hjálmaverkefnis Kiwanis
Frá því að samstarf félaganna hófst
hefur hjálmanotkun barna og unglinga
aukist verulega og almennt forvarnastarf
hefur einnig aukið þekkingu barna á
notkun hjálmanna en afar mikilvægt er að

Hópurinn sem var viðstaddur afhendingu fyrstu hjálmana á þessu vor
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þeir séu rétt stilltir og að börn fái góðar
leiðbeiningar um notkun þeirra. Fræðslustarf í skólum er í góðu samstarfi við
skólahjúkrunarfræðinga og með faglegum
stuðningi Forvarnahúss.

samstarfi, en á undanförnum árum höfum við
séð mikla aukningu í notkun reiðhjólahjálma
og sterkar vísbendingar um að starf okkar sé að
bera árangur. Þá fellur verkefnið sérlega vel að
meginmarkmiði Kiwanis „Hjálpum börnum
heimsins“ og góð tímasetning að hefja
kynningarátak okkar nú við upphaf sumars.“
Guðmundur
Davíðsson,
forstjóri
Eimskips á Íslandi:
„Við höfum átt einstaklega gott samstarf við
Kiwanis undanfarin ár og höfum nú ákveðið
að leggja aukinn þunga í kynningarátak okkar
með samstarfi við Umferðarstofu og Reykjavíkurborg. Okkur er umhugað um öryggi
barna og unglinga í umferðinni og vonumst til
að framlag okkar nýtist til að draga enn frekar
úr alvarlegum reiðhjólaslysum og auki almennt umferðaröryggi hjólreiðamanna. Í
samstarfi við Kiwanis er markmið okkar að
vera búnir að gefa hjálma til nær 40.000
grunnskólanema á næstu þremur árum.“

Gylfi Ingvarsson og Guðmundur Davíðsson settu fyrstu hjálmana á höfuð barna í
Ártúnsskóla
Gylfi Ingason, umdæmisstjóri Kiwanis:
„Það er mikill fengur fyrir Kiwanis að hafa
fengið Eimskip til liðs við okkur, sem hefur

Áætlað markaðsvirði samnings Kiwanis
og Eimskips er um 20 milljónir króna og er
Kiwanishreyfingin ákaflega þakklát
Eimskip fyrir þann góða skilning sem
forsvarsmenn fyrirtækisins hafa sýnt
þessu verðuga verkefni og vonandi
verður farsælt framhald á þessu góða
samstarfi.

undanfarin fimm ár gert okkur kleift að gera
hjálmaverkefnið að landsátaki. Það er
ánægjulegt að sjá góðan árangur af okkar

STYRKTARSJÓÐUR
Kiwanishreyfingarinnar Ísland - Færeyjar
Ávallt úrval af
Kiwanisvörum
til á lagernum
Hafið samband!

Munið gull og silfur stjörnurnar
og styrktarsjóðsmerkin

Sigurður / Sveinn
Sími 5883244 • Fax 5883246
isspor@mi.is
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STYRKTARSJÓÐUR KIWANISUMDÆMISINS ÍSLAND-FÆREYJAR
Ágætu Kiwanisfélagar
Hér meðfylgjandi er ársreikningur styrktarsjóðsins sem lagður
verður fram á ársfundi sjóðsins, er haldinn verður á umdæmisþinginu á Sauðárkróki.
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið, og nær því reikningurinn yfir tímabilið 01.01.2007 til 31.12.2007. Afkoma sjóðsins á
árinu var nokkuð góð og er sjóðurinn að eflast og styrkjast með
hverju árinu sem líður. Aðaltekjur sjóðsins eru sala á stjörnum
(gull- og silfurstjörnur) og sala af Kiwanislager, ásamt fjármunatekjum. Þá skal einnig geta þess að þingmerkin, sem eru til
sölu hjá Kiwanislagernum, eru orðin sjö að tölu og það áttunda
kemur á næsta þingi. Styrkveiting úr sjóðnum var ein á árinu, til

ABC barnahjálpar 200.000 kr. og var hún afhent á síðasta umdæmisþingi. Þegar þetta er ritað hefur sjóðurinn veitt einn styrk
á árinu 2008 til Barnaheimilisins Leikan í Skálavík í Færeyjum,
1.000.000 kr. en mikið tjón varð í Skálavík í óveðri sem gekk yfir
Færeyjar í vetur.
Stjórn styrktarsjóðsins óskar Kiwanisfélögum alls hins besta í
framtíðinni með von um gott samstarf hér eftir sem hingað til.
F.h. stjórnar styrktarsjóðsins,
Guðmundur Baldursson,
gjaldkeri.

LOKUM BAKDYRUNUM… SPYRJUM NÝJA
FÉLAGA UM UPPLIFUN ÞEIRRA!
Eitt af því sem ræður mestu um viðvarandi þátttöku Kiwanisnýliða í starfinu, er hversu góð Kiwanisupplifun þeirra og aðlögun að klúbbi sínum er á fyrstu árum klúbbaðildarinnar.
Aukin gæði í klúbbstarfi felast m.a. í því að hlusta á það sem
félagarnir hafa fram að færa, ekki síst nýliðarnir, því búast má við
að þeir sjái hlutina í nokkuð öðru ljósi en eldri og reyndari
félagar. Alltof oft heyrir maður að félagar hætti í klúbbum vegna
þess að þeir hafi ekki fundið sig í hópnum, þeim eða skoðunum
hafi ekki verið sýndur nógur áhugi, þeim hafi ekki verið gert ljóst
hvers væri ætlast af þeim eða hreinlega að þeir hafi einangrast og
ekki verið sinnt sem skyldi. Oft koma þessir hlutir ekki uppá
yfirborðið fyrr en aftur verður ekki snúið. Einföld og sjálfsögð
aðferð til að halda þessum málum í stöðugum brennidepli gæti
verið að gera reglulega, t.d. annað hvert ár, viðhorfskönnun

meðal nýrra félaga og þeir beðnir að leggja mat á Kiwanisreynslu
sína og klúbbstarfið síðan þeir gengu til liðs við klúbbinn.
Könnunin þyrfti ekki að vera ítarleg, en yrði þó að snerta flesta
þá þætti starfsins sem Kiwanisfélaginn ætti að hafa komið í
snertingu við síðan hann gekk til liðs við klúbbinn. Meðfylgjandi
er gróft dæmi um hvernig slík könnun gæti litið út en að
sjálfsögðu þyrfti að aðlaga hana hverjum klúbbi. Fara þyrfti með
könnunina sem trúnaðarmál innan stjórnar eða félagsmálanefndar. Ekkert væri því heldur til fyrirstöðu að, er hún yrði
gerð í fyrsta skipti, að spyrja t.d alla félaga sem hefðu gengið í
klúbbinn síðustu 5 árin. Það kostar ekkert að prufa!
Kiwaniskveðja,
Óskar Guðjónsson, Eldey.

VIÐHORFSKÖNNUN MEÐAL NÝRRA FAXAFÉLAGA
FARIÐ VERÐUR MEÐ ÖLL SVÖR SEM TRÚNAÐARMÁL
Sem nýliði í Kiwanisklúbbnum Faxa má búast við að þú sjáir hlutina í öðru ljósi en eldri klúbbfélagar. Faxafélagar hafa áhuga
á því sem þú hefur fram að færa er samræmist viðleitni okkar að stuðla að sífellt meiri gæðum í klúbbstarfinu. Einnig er okkur
í mun að ganga úr skugga um að aðlögun þín að klúbbnum og virkjun á áhugasviðum þínum innan hans hafi tekist sem skildi.
Þess vegna leitum við til þín með eftirfarandi spurningar sem lúta að Kiwanisreynslu þinni. Vonandi verður þú hreinskilinn í
svörum þínum. Mundu að allar nýjar hugmyndir hafa kveikju!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fannst þér inntaka þín vera á réttum tíma?

 Já

 Nei

Hefur þú fengið næga fræðslu um Kiwanisstarfið?

 Já

 Nei

Hefur þú setið stjórnarfund/nefndarfund?

 Já

 Nei

Hefur einhver nefndarformaður sett sig í samband við þig?

 Já

 Nei

Hefur þú sett þig í samband við nefndarformann?

 Já

 Nei

Tekur þú þátt í störfum einhverrar nefndar?

 Já

 Nei

 Já

 Nei

Hafðir þú ánægju af klúbbþátttöku þinni?

 Já

 Nei

Hefur klúbbstarfið staðið undir væntingum þínum?

 Já

 Nei

Ef ekki, í hvaða nefnd viltu starfa?___________________
Hefur þú tekið þátt í einhverju klúbbverkefni
Ef já, hvaða verkefni/verkefnum(s)?__________________

Gefðu viðkomandi starfsþáttum einkunn:

Aðlögun
Inntaka
Fundir
Hvernig var þér tekið?
Hversu virkur ertu?
Hvað finnst þér um starfið utan funda?

13.
14.
15.
16.

Slæm upplifun
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Mjög góð upplifun
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5

Hvert er mat þitt á klúbbnum? Mjög slæmur - Slæmur - Í lagi - Góður - Ágætur
Lýstu því sem þér hefur þótt/þykir skemmtilegast í starfinu?
Lýstu því sem þér hefur þótt/ þykir leiðinlegast í klúbbstarfinu?
Eru með einhverjar nýjar hugmyndir um:
Dagskrárefni:
Þjónustuverkefni:
Fjáröflunarleið:

17.

Lýstu Kiwanisupplifun þinni í nokkrum orðum, hreinskilnislega og hispurslaust
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KIWANISKLÚBBURINN HELGAFELL

MEÐ VON UM BJART
OG BETRA LÍF
Við Helgafellsfélagar hófum nýtt starfsár
undir kjörorðunum, „Góður vinur - gulli
betri“. Vinskap ræktar maður meðal
annars með því að hafa það gaman saman
og margt er sér til gamans gert í Helgafelli.
Það er líka sælla að gefa en þiggja og því
er það með mikilli ánægju gert, að veita
þeim sem minna mega sína einhverja
hjálparhönd, eða að leggja góðum málum
í samfélaginu lið.

Hér er Elliði Vignisson bæjarstjóri í heimsókn, með honum á myndinni er Gísli Valtýsson forseti Helgafells

Í Helgafelli er nú þrír ættliðir, sem er áreiðanlega frekar sjaldgæft í hreyfingunni. Frá
vinstri: Jóhann Guðmundsson, Guðmundur Jóhannsson og sá elsti Jóhann Ólafsson
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Samfélagsverkefni
Helgafell fagnaði á síðasta ári 40 ára
afmæli. Af því tilefni ákváðu klúbbfélagar
að leggja 4 milljónir króna í samfélagsverkefni í Eyjum. Annað af stærri
verkefnunum var gefa umferðarljós á
mikla umferðargötu, þar sem skólabörn
eiga leið um til og frá skólunum. Ljósin
voru tekin í notkun á þriðjudeginum eftir
páska. Við fengum öll skólabörnin úr 6.
bekk Grunnskóla Vestmannaeyja til að
vera viðstödd. Lögreglan var á staðnum
og fræddi þau um ljósin og mikilvægi
þess að fara varlega yfir umferðargötur.
Það var svo Gunnlaugur Grettisson, forseti bæjarstjórnar, sem veitti ljósunum
formlega viðtöku fyrir hönd Vestmannaeyjabæjar. Fyrir nokkrum árum gaf Helgafell umferðarljós á aðra mikla umferðargötu, sem skólabörn eiga leið um, og eru
ljósin núna í beinu framhaldi af þeim.
Hitt samfélagsverkefnið, sem við lögðum lið, var að kaupa nýjan fíkniefnahund
til Eyja. Fyrir nokkrum árum gáfum við
slíkan hund til lögregluembættisins í
Eyjum. Nú var kominn tími á endurnýjun,
sá gamli var ekki lengur í takt við tímann
og því ákváðu Helgafellsfélagar að gefa
nýjan. Nýi hundurinn heitir Luna, hefur
fengið mjög mikla þjálfun við fíkniefnaleit
og eftir því sem okkur er sagt, alveg
frábær. Vonandi að hann eigi eftir að koma
að góðum notum gegn þeirri miklu vá
sem fíkniefni eru. Við afhentum lögreglunni hundinn á félagsmálafundi hjá
okkur 10. apríl sl. Svo fengum við Lunu í
heimsókn með lögreglumönnum, falin
voru fíkniefni í húsinu og hundurinn
síðan látin leita og hann var ekki lengi að
finna lyktina og rekja sig á hassmolann.
Fundirnir
Við höldum fundi okkar annan hvern
fimmtudag, kl. 19.30. Nokkurn veginn sitt
á hvað, félagsmálafundi eða almenna
fundi þar við fáum einhverja gesti í
heimsókn, sem fræða okkur og/eða

skemmta. Um jólin höldum við sérstakan
jólafund, í „kompaníi“ við Sinawikkonur.
Mjög hátíðlegur og skemmtilegur og alltaf
sérlega vel mætt.
Þá tókum við upp þá nýbreytni að
halda einn óvissufund á vetrinum. Síðast
heimsóttum við fyrirtæki eins félaga
okkar, hin þekkta Grím kokk. Fengum að
kynnast framleiðsluferlinu og smakka á
réttunum og ekki sakaði að skemmta sér
svolítið líka.
Mæting á fundi hjá okkur er yfirleitt á
bilinu 50 – 60 manns.
Við höfum um 13 til 14 fundi að
vetrinum, tökum síðan sumarleyfi frá maí
til september. Yfir sumartímann er ekki
önnur starfsemi í klúbbnum en fjölskylduferð, sem farin er um miðjan júní, þá
eitthvað á fastalandið.
Félagarnir
Klúbburinn telur í dag 81 félaga og við
erum með 10 nýja félaga, sem eru í
aðlögun og verða væntanlega teknir inn á
næsta stjórnarskiptafundi í haust. Einn af
þessum nýju félögum er þriðji ættliðurinn
sem gengur í klúbbinn og allir eru þeir
mjög virkir félagar. Við þurfum ekki að
kvarta yfir skorti á góðum félögum sem
vilja gang Kiwanis. Trúlega hefur gott
orðspor Helgafells í gegnum árin ásamt
því að aldursendurnýjun hefur verið
ágæt, valdið því að klúbburinn er eins og
stór og raun ber vitni. Þá spillir ekki að
geta boðið félögum uppá aðstöðu í
félagsheimilinu, bæði til tómstundaiðkana
og félagsskapar, auk þess sem húsið
stendur þeim opið til eigin nota við
allskyns tilefni s.s. afmæla, fermingar
o.þ.h.
Tómstundastarfið
Í kjallara félagsheimilisins okkar er
rúmgóð aðstaða til að láta sér ekki leiðast.
Þar er stór sjónvarpsskjár sem við kíkjum
á þegar góðir leikir eru í boði í enska
boltanum eða meistaradeildinni. Þar er
aðstaða fyrir pílukast og svo er tvö
snókerborð sem mikið eru notuð og þar er
annað heimili margra félaga. Ósjaldan
mæta félagar tímalega fyrir fundi og taka
nokkur „game“. Margskonar snókerkeppnir eru haldnar og hæst ber keppni
milli stóru klúbbanna í Eyjum, Akóges,
Oddfellow og Kiwanis. Og án þess að
viðhafa neitt grobb, eru Kiwanisfélagar
líklega nokkrum styrkleikaflokkum ofan
við hina klúbbana. Síðasta snokermóti
vetrarins lauk um miðjan apríl, en það var
meistarakeppni Helgafells og sigurvegarinn að þesssu sinni var Hlynur Stefánsson,
margreyndur í íþróttinni auk þess að
kunna nokkuð fyrir sér í knattspyrnu.

Fíkniefnahundurinn Luna með umsjónarmanni sínum, Heiðari Hinrikssyni

Útgáfa á geisladisk
Það var á síðasta umdæmisþingi að
Andrés Hjaltason fráfarandi umdæmisstjóri og Jóhanna María, kona hans, færðu
Kiwanshreyfingunni geisladisk með
Kiwanislaginu sem þau höfðu látið útsetja
og semja við íslenskan texta. Lagið var
flutt af Snorra Snorrasyni, þeim er sigraði
Idolið í fyrra. Lagið heitir „Sérhver skiptir
máli“ og texti þess er afar vel heppnaður.
Þá kviknaði hugmynd hjá okkur
Helgafellsfélögum að láta útsetja fyrir
okkur klúbbsöng Helgafells og setja á
geisladisk, ásamt Kiwanislaginu frá
Andrési og Jóhönnu Maríu. Þessi hugmynd þróaðist síðan þannig að við

bættum við 6 lögum, sem gamlir Helgafellsfélagar sungu og tóku upp fyrir
nokkrum árum. Allt eru það gamlir
þekktir slagarar, sem þeir fluttu á þorrablótum okkar og við ýmis tækifæri.
Geisladiskurinn er nú kominn út og á
honum er 8 lög. Disknum gáfum við
nafnið „Í von um bjart og betra líf“, sem er
upphafstextinn í klúbbsöng okkar
Helgafellsfélaga.
Að hafa gaman saman – og frekar meira
af því en minna
Þau eru göfug, markmiðin sem Kiwanishreyfingin hefur. Það að láta gott af sér
leiða. - Að vinna að mannúðar- og

Frá Þorrablóti Helgafells í vetur, um 120 manns skemmtu sér þar að hætti Eyjamanna
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Frá óvissuferð í fyrirtækið Grímur kokkur, en það er þekkt fyrir afbragðsframleiðslu á
fiskréttum
framfaramálum, sem horfa til heilla fyrir
samfélagið. Slík verkefni gefa þó örugglega meira til þeirra sem veita en þeirra
sem þiggja. Í bland við slík verkefni er
nauðsynlegt að geta stundum slett úr

klaufunum - hafa gaman saman. Frekar
meira af því en minna og ef slík blanda
tekst vel er klúbbum allir vegir færir og
eftirsótt að verða félagar þeirra. Og annað
sem er mjög mikilvægt og það er að

endurnýjun félaga sé með þeim hætti að
aldur klúbbfélaga sé sem fjölbreyttastur,
þannig að félagar finni sér félaga á
svipuðum aldri með svipaða lífssýn. Ekki
er verra að Kiwanismenn og Kiwanisklúbbar séu í sviðsljósi samfélagsins á
jákvæðan hátt, að í klúbbunum gerist oft
eitthvað spennandi, sem tekið er eftir. Allt
slíkt auðveldar starfsemina og ekki hvað
síst velvilja, þegar leita þarf til íbúa við hin
ýmsu samfélagsverkefni. Eitthvað á þessum nótum hefur Kiwanisklúbburinn
Helgafell lagt upp sína starfsemi.
Það sem ég hinsvegar sakna eru of lítil
samskipti við aðra klúbba. Þar má eflaust
um kenna samgöngum við Eyjar, en allt
stendur það til bóta eftir ekki mörg ár,
þegar við getum siglt í Bakkafjöru - oft á
dag. Ætli það verði þá ekki þannig að ekki
verði þverfótað fyrir Helgafellsfélögum á
fundum annarra klúbba og afskiptum
okkar af stjórn umdæmisins, sem eru í dag
kannski minni en við hefðum kosið. En
ekki getum við heldur sagt að forystumenn umdæmisins séu í dag að troða
okkur Helgafellsfélögum um tær. Það
breytist kannski líka með bættum samgöngum við Eyjar.
Gísli Valtýsson,
forseti Helgafells.

Frá afhendingu umferðarljósanna í Eyjum. Lögreglan fræðir skólabörnin um notkun og þýðingu ljósanna

22

Kiwanis
Umdæmi Ísland-Færeyjar

Kiwanis Kiwanis Kiwanis
–L
Kiwanis – Látum hug fylgja máli

kiwanis.is

Dagskrá 38. umdæmisings
Fjölbrautarskólanum á Sauárkróki, 30.-31. maí 2008.
Föstudagur 30. maí:
08:30 – 16:00
09:00 – 10:00
10:00 – 12:00
10:00 – 12:00
10:00 – 12:00
10:00 – 12:00
11:30 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
18:00 – 19:00
19:30 – 23:30

Laugardagur 31. maí
08:30 – 15:00
Laugardagur
31. maí
09:00 –– 15:00
12:00
08:30
09:00 – 12:00

11:30 – 13:00
13:00 – 16:00

16:00
19:00 – 02:00

Afhending inggagna
Umdæmisstjórnarfundur
Fræsla forseta
Fræsla ritara
Fræsla féhira
Fræsla færeyskra embættismanna
Hádegishlé
Kjöror og markmi 2008-2009
Stefnumótun, framtíarsn
K-dagurinn – uppgjör og umræa
Ársfundur tryggingasjós
ingsetning í Sauárkrókskirkju,
Rúta frá kirkju a reihöll a lokinni ingsetningu
Dagskrá í umsjá Drangeyjar í tilefni 30 afmælis klúbbsins.
Afhending inggagna og sala mia á lokahóf
ingfundi framhaldi í Fjölbrautarskólanum.
∞ Skrslur stjórnar
a) umdæmisstjóra
b) umdæmisritara
c) umdæmisféhiris- milliuppgjör 2007-2008 ?
d) svæisstjóra
∞ Umræur um skrslur stjórnar
∞ Fjárhagsáætlun 2008-2009
∞ Reikningar 2005-2006 og 2006-2007
∞ Lagabreytingar (ef fram koma)
Hádegishlé
ingfundi framhaldi
∞ Kynning á frambjóanda til kjörumdæmisstjóra 2009-2010
∞ Kynning á frambjóanda til kjörforseta KIEF, 2010-2011
∞ Kosningar
∞ Ávörp erlendra gesta
∞ Styrktarsjóur
∞ Landsverkefni:
o K-dagur, framhald
o Hjálmaverkefni
∞ Stafesting stjórnar 2008-2009
∞ Kynning á umdæmisingi 2009
∞ Staarval umdæmisings 2011
∞ Kosning skounarmanna reikninga
∞ Önnur mál
ingfundi fresta
Lokahóf í Íróttahúsi. Húsi opna kl 19.00. Borhald hefst kl 20:00
Fordrykkur, hátíarkvöldverur, ávörp, skemmtiatrii, ingslit, dansleikur.
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Fáðu þér bita úr Matarkistu
Skagafjarðar!
Þróunarverkefnið Matarkistan Skagafjörður miðar að því að
auka þátt matarmenningar í veitingafamboði á svæðinu þannig
að gestir geti notið gæðahráefnis og upplifað menningu
svæðisins. Merki Matarkistunnar er ætlað að draga athyglina að
mat, sem framleiddur er frá grunni eða að hluta, í Skagafirði.

Þátttakendur í Matarkistu Skagafjarðar eru:
Veitingaaðilar:
Sauðárkróksbakarí (455 5000)
Aðalgötu 5 - Sauðárkóki

Lónkot (453 7432)
Hofsósi

Hótel Tindastóll (453 5002)
Lindagötu 3 - Sauðárkróki

Áskaffi (453 8855)
Byggðasafn Skagfirðinga
Glaumbæ

Ólafshús (453 6454)
Aðalgötu 15 - Sauðárkróki
Veitingastofan Sólvík (453 7930)
Hofsós

Hótel Varmahlíð (453 8170)
Varmahlíð
KS Varmahlíð (455 4680)
Varmahlíð

Verslanir:
Skagfirðingabúð (455 4530)
Ártorgi - Sauðárkóki
Hlíðarkaup (453 6166)
Akurhlíð - Sauðárkróki

Aðrir veitingastaðir
á Sauðárkróki:
Shell sport (453 6666)
Skagfirðingabraut 29
N1 (455 7070)
Ártorgi 4 - Sauðárkróki

Upplýsingamiðstöð ferðamála fyrir Norðurland
vestra er staðsett í Varmahlíð.
Upplýsingamiðstöðin er opin allt árið.
Sími 455 6161.

