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Góðir Kiwanisfélagar,
Það var í september s.l.  er ég
var staddur á Spáni sem ég
fékk hringingu frá Matthíasi
Péturssyni umdæmisstjóra og
tjáði hann mér að Gunnar Kr.
Sigurjónsson hinn reyndi
blaðamaður úr Kópavoginum
og þáverandi félagi í Eldey
hefði tilkynnt sér að hann gæti
ekki tekið að sér ritstjórn á
Kiwanisblaðinu. Hann þyrfti
að manna þetta starf og eitt
starf til viðbótar sem væri
upplýsinga- og blaðafulltrúi
hreyfingarinnar.

Ég hafði nú ekki hugsað
mér að bæta við mig störfum
þetta starfsárið, enda aðeins
rúmt ár frá því að ég var
svæðisstjóri í Ægissvæði.Ég

þekkti þó vel til starfans því ég
var ritstjóri blaðsins í fimm ár
frá árinu 2000. Ég tjáði líka
umdæmisstjóra skoðun mína
að þessi tvö störf væru svo
tengd að sami maður ætti að
gegna þeim báðum og vera í
góðu sambandi við umdæmis-
stjórn. Hinu megin á línunni
heyrðist smá uml og síðan
sagði Matthías, „þú tekur þá
bæði störfin“ og þá var ekki
aftur snúið, ég kvaddi um-
dæmisstjóra og sneri mér á
hina hliðina á bekknum. 

Á síðasta starfsári voru
gefin út tvö blöð og ástæðan
var sú að umdæmisþing var
haldið síðasta vor í Skagafirði.
Að þessu sinni bætum við í og
gefum út þrjú blöð, jólablaðið

sem þú lesandi góður hefur nú
undir höndum, blað um
miðjan apríl og þriðja blaðið í
lok ágúst eða rétt fyrir
umdæmisþing í september. 
Helsta markmið umdæmis-

stjórnar er fjölgun félaga og því
eru þær fréttir mjög ánægju-
legar sem hafa borist nú í haust
að víða er verið að fjölga
félögum í klúbbum. 

Andrés K. Hjaltason fyrr-
verandi umdæmisstjóri hefur
ákveðið að gefa kost á sér til
Evrópuforseta 2011 og verður
hann í kjöri á Evrópuþinginu
sem haldið verður í Gent í
Belgíu næsta sumar. Ferða-
nefndin okkar er byrjuð að
undirbúa ferð á Evrópuþingið.
Ég vil senda öllum Kiwanis-
félögum og fjölskyldum þeirra
bestu óskir um gleðileg jól og
farsælt komandi ár. 

Ragnar Örn Pétursson ritstjóri
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RITSTJÓRAPISTILL

Af Sólborgarkonum er allt gott að frétta. Að sjálfsögðu
fjölmenntum við á þingið á Sauðárkróki. Fjórtán félagar og fimm
gestir. Drangeyjarfélagar eiga hrós skilið fyrir frábært þing og
skemmtilega afmælishátíð. Sumarhátíðin hjá Ægissvæði var
haldin þann 11. júlí og tókst mjög vel. Að sjálfsögðu fóru nokkrar
konur á hátíðina. Tveir félagar okkar og makar tóku þátt í
golfmóti Ægissvæðis í júni. Fóru þau öll heim með verðlaun. Í
kvennaflokki var Hrönn í 2 sæti og Guðbjörg í 3 sæti. Í gestaflokki
var Guðmundur í 2 sæti og Sigfús í 3 sæti. Einnig fékk Guðbjörg
verðlaun fyrir bestu nýtingu vallar.

Starfið hófst með hefðbundnum hætti í september. Þá voru
stjórnarskiptin haldin með glæsibrag 11. október. Teknir voru inn
tveir nýjir félagar, þær Ágústa Valdimarsdóttir og Sigrún
Sigurðardóttir. Nokkrar konur fóru á fund Mosfells með
heimsforseta þann 28. október. Þá sýndi Alcan í Straumsvík okkur
mikinn stuðning og gáfu okkur veglega fjárhæð í styrktarsjóð.
Annars verður klúbburinn 15 ára í maí 2009 og verður því vel
vandað til styrkveitinga á afmælinu.

Framundan er okkar árlega fjáröflun sem er að selja
kertaskreytingar sem við seljum fyrirtækjum og öðrum
velunnurum. Vonandi gengur það jafn vel og áður þó mikið sé
um krepputal og samdrátt á hinum ýmsu sviðum.

Að endingu óska Sólborgarkonur öllum kiwanisfélögum og
fjölskyldum þeirra gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.

Kröftugra Kiwanis – Allir skipta máli.
Kiwaniskveðja,
Blaðafulltrúi Sólborgar
Erla María Kjartansdóttir.

FJÖLGUN HJÁ  SÓLBORGU

Guðmundur, Sigfús, Guðbjörg og Hrönn.
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Kiwanisklúbburinn Keilir í
Keflavík kveður  kæran sam-
ferðamann og vin, Ævar
Guðmundsson. Ævar var einn
af stofnendum klúbbsins okkar
og var frá upphafi virkur
félagi, hann var drifkrafturinn
á bak við mörg af þeim
verkefnum sem félagsskapur
okkar stendur fyrir. Ævar var
sérlega rökfastur maður og
lagði mál sín þannig fram að
eftir var tekið. Vegna
þekkingar sinnar á málefnum
Kiwanis voru honum falin

mörg af helstu embættum
Kiwanisklúbbsins Keilis og má
við bæta að fyrir nokkrum
árum var hann sæmdur æðstu
orðu Kiwanishreyfingarinnar. 
Fyrir nokkrum mánuðum,
þegar Ævar kom úr fríi með
fjölskyldu sinni, greindist hann
með illkynja sjúkdóm. Þrátt
fyrir að verulega væri af
honum dregið kom hann á
fyrsta fund okkar í september,
eftir á að hyggja var hann að
kveðja okkur. Aðfararnótt
föstudagsins 3. október hafði

hinn illkynja sjúkdómur betur. 
Það er með mikilli sorg og
söknuði sem við félagarnir
kveðjum hann.  Við vottum
Guðrúnu Eyjólfsdóttur, eigin-
konu Ævars, og fjölskyldu
þeirra okkar innilegustu
samúð. 

Blessuð sé minning vinar
okkar Ævars Guðmundssonar. 
Fyrir hönd Kiwanisklúbbsins
Keilis í Keflavík, 
Karl Taylor.                   

MINNINGARORÐ UM 
ÆVAR GUÐMUNDSSON

Þeir 60 Kiwanisfélagar sem sátu fund með heimsforseta, Don
Canaday, í Hlégarði 28. október sl. heyrðu hann lýsa svonefndum
“satelite” klúbbum. Stofnun slíkra klúbba er gott dæmi um
viðleitni KI til að brjóta upp hefðbundið klúbbform og bjóða
uppá nýja og öðruvísi möguleika í félagafjölgun. Fundarmenn
sýndu hugmyndinni töluverðan áhuga þannig að undirritaður
lagðist í smá rannsóknarblaðamennsku og forvitnaðist nánar um
hvað væri hér á ferðinni. 

1. Hvað er “satelite” klúbbur? 
Um er að ræða lítinn hóp einstaklinga sem gerast félagar í
Kiwanisklúbbi X, en tilheyra honum sem aðlögunar- bið- eða
afleggjaraklúbbur. Klúbbur X er ábyrgðarklúbbur afleggjarans
sem hins vegar heldur fundi sína á öðrum stað og tíma en
klúbbur X og vinnur sömuleiðis að fjáröflunum og
styrktarverkefnum á eigin forsendum

2. Af hverju afleggjari?
Með slíkri klúbbstofnun gefst verðandi Kiwanisfélögum tækifæri
til að hefja  virkt starf löngu áður en til formlegar stofnunar nýs
klúbbs kemur og lágmarks fjölda stofnfélaga er náð. Þannig er
áhuganum og eftirvæntingunni haldið við. Einnig gefur slík
klúbbstofnun möguleika á að hefja Kiwanisstarf strax á stöðum
þar sem fyrirsjáanlegt að einhvern tíma taki að afla tilskilins
fjölda félaga.

3. Fleiri en einn afleggjari?
Já, hefðbundinn Kiwanisklúbbur getur sett niður eins marga

afleggjara og honum hugnast svo framarlega sem þeir sinni
aðkallandi þjónustu hver á sínum stað.

4. Hversu margir félagar þurfa að vera í afleggjara?
Ekkert lágmark, en fjöldinn verður að taka mið af þeim
verkefnum sem tekist verður á við.

5. Hvert er hlutverk ábyrgðarklúbbsins?
Honum ber að hlúa að afleggjarann og hvetja félaga hans til dáða.
Hvernig tekst til með klúbbstofnunina er í réttu hlutfalli við

áhuga, ræktarsemi, leiðsögn og hvatningu ábyrgðarklúbbs, t.d.
með því að:
-sjá til þess að nýju félagarnir fái nauðsynlega fræðslu og
ómældan stuðning
- hvetja félagana til að taka þátt í starfi ábyrgðarklúbbs, svæðis og
umdæmis
- setja upp, styðja við og fylgja eftir fjölgunaráætlun hins nýja
klúbbs
- styðja og taka þátt  í starfsemi og verkefnum nýja klúbbsins
- ganga formlega frá öllum félagsaðildarumsóknum

6. Hvað með stjórn og stjórnarkjör?
Afleggjaraklúbbur starfar í raun sem nefnd innan
móðurklúbbsins og undir stjórn og ábyrgð stjórnar hans. Ekki er
þó úr vegi að afleggjaraklúbbur kjósi sér formann til að stjórna
klúbbfundum.

7. Hvað með klúbbgjöld?
Félagarnir borga þau til ábyrgðarklúbbsins sem síðar stendur skil
á KI/KIEF og umdæmisgjöldum.

8. Hvað með fjármálin?
Þau eru í höndum gjaldkera ábyrgðarklúbbsins, en ekki er
óeðlilegt að fé sem afleggjarinn aflar sé eyrnamerktur honum. 

9. Hvað með stjórnarsetu og embættisveitingar?
Virkir félagar í afleggjaraklúbbi hafa atkvæðisrétt um
klúbbmálefni og framboðsrétt til stjórnar og embætta í
ábyrgðarklúbbi.

10. Ef félagar í afleggjara verða 20+ Hvað þá?

Loksins. Nú geta þeir sótt um formlega klúbbstofnun með öllu
sem því tilheyrir 

Einhverjar spurningar?  Hafið samband.
Óskar Guðjónsson

10 HLUTIR SEM ÞÚ VISSIR EKKI UM
SATELITE – KLÚBBA, FYRR EN NÚNA!!!

Ævar Guðmundsson.



Samhliða Lundakvöldi Kiwanisklúbbsins Keilis  var ákveðið að
árlega yrði veittur gripur til einstaklings sem að mati nefndar
hefur látið gott af sér leiða og/eða unnið óeigingjarnt starf í þágu
bæjarbúa og/eða bæjarfélagsins Reykjanesbæjar.

Verðlaunagripurinn er uppstoppaður Lundi á steini ásamt
verðlaunaplötu og skjali. Nefndinni  bárust  fjölmargar tillögur
um einstaklinga sem allir voru vel að því að komnir að  fá þessi
verðlaun í ár. 

Lundakvöld Keilis var haldið fyrir stuttu í KK salnum og var
húsfyllir, en þar gæða menn sér á reyktum lunda ásamt meðlæti. 

Nefndin var  sammála að Lundann  árið 2008  skyldi  hljóta,
Ragnheiður Sif Gunnarsdóttir forstöðumaður í Björginni –
Geðræktarmiðstöð Suðurnesja.

Björgin er endurhæfingarúrræði á geðsviði. Þangað leitar
breiður og ólíkur hópur fólks til að fá stuðning við hæfi, allt frá
því að rjúfa félagslega einangrun upp í starfs-og
námsendurhæfingu eða til að fá stuðning með námi eða vinnu. 

Björgin hefur nýverið flutt starfsemi sína í nýtt og hentugra
húsnæði að Suðurgötu 12 og 15. 

Lundinn var fyrst afhentur árið 2002 og þá hlutu hann þeir
Vilhjálmur Þorleifsson og Óskar Ívarsson starfsmenn áhaldahúss
Reykjanesbæjar sem höfðu unnið í áratugi við að fegra bæinn.

Árið 2003 hlaut Lundann Ólafur Oddur Jónsson heitinn,
sóknarprestur í Keflavíkursókn sem í mörg ár hélt  uppi
umræðum og fræðslu gegn sjálfsvígum. 

Tómas Knútsson hlaut Lundann árið 2004, en Tómas setti á fót
Bláa herinn sem hefur unnið ötullega við að hreinsa strand-
lengjuna og þá hefur hann stjórnað Sportköfunarskóla Íslands.

Steinþór Jónsson hótelstjóri á Hótel Keflavík og bæjarfulltrúi
hlaut Lundann  fyrir árið 2005.

Steinþór hefur látið margt gott af sér leiða og unnið

óeigingjarnt starf fyrir bæjarfélagið. Steinþór var upphafsmaður
að lýsingu Bergsins og síðan hátíðinni Ljósanótt sem fylgdi í
kjölfarið. 
Nefndin var sammála um að Lundann 2006 skyldi hljóta Sigfús B.
Ingvason prestur í Keflavík.

Nefndin var  sammála um að Lundann 2007 skyldi hljóta
Erlingur Jónsson. Erlingur hefur látið til sín taka á árinu í
forvarnarstarfi í Reykjanesbæ og hefur ritað ófáar greinar um
skaðsemi eiturlyfja. 

Ragnar Örn Pétursson 
form. Lundanefndar Keilis

LUNDINN VEITTUR Í SJÖUNDA SINN

Nú er vetrarstarfið í Skildi að komast á fullt skrið en félagar
Skjaldar hafa þó ekki setið auðum höndum frá því síðasta
starfsári lauk.

Í sumar gaf klúbburinn út hina árlegu símaskrá fyrir
Siglufjörð og Fljót og ágóði af henni var eins og ávallt notaður til
að bjóða eldri borgurum bæjarins í dagsferð, að þessu sinni um
Húnavatnssýslur og Skagafjörð. Um verslunarmannahelgina sáu
klúbbfélagar um aðgerð á fiski í tengslum við sjóstangveiðimót
Sjósigl á Siglufirði og var hraustlega tekið á, bæði föstudag og
laugardag.  

Starfsár Skjaldar 2008-2009 hófst formlega með
stjórnarskiptafundi 17. október. Svæðisstjóri Grettissvæðis,
Ingólfur Örn Guðmundsson (Drangey)  sá um stjórnarskiptin
með miklum myndugleika og naut aðstoðar Guðmundar
Skarphéðinssonar (Skildi)  kjörsvæðisstjóra.  Á fundinn mættu
auk Skjaldarfélaga fimm góðir gestir frá Drangey Sauðárkróki og
kunnum við þeim bestu þakkir fyrir komuna.

Starfið í vetur mun verða með hefðbundnu sniði.  Við munum
halda árlegt jólaball, þrettándabrennu og grímuball fyrir börnin,
standa fyrir vali á íþróttamanni ársins á Siglufirði,  halda veglegt
þorrablót og síldarkvöldið verður á sínum stað.
Bestu kveðjur frá Skjaldarfélögum,

Ingvar Erlingsson, forseti Skjaldar.

SKJÖLDUR BÝÐUR ELDRI
BORGURUM Í DAGSFERÐ
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Ragnar Örn, Ragnheiður Sif og Bergsteinn forseti.
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Við í Helgafelli erum stoltir af okkar
klúbbi ekki bara fyrir það að við séum nú
95 talsins sem prýðum félagatal okkar,
heldur líka fyrir framlag okkar í
líknarmálum og félagsmálum. Eins og þeir
vita sem sótt hafa okkur heim er gleði og
vinskapur okkar aðalsmerki og stór
ástæða fyrir fjölgun og góðri mætingu á
fundi okkar.

Þar sem gleðin er í fyrirrúmi þar er
fjölmennt, fundað er annan hvern fimmtu-
dag kl. 19:30 og hlakkar manni til í þessar
tvær vikur, svo mikil er tilhlökkunin að
maður mætir oftast á milli 18:00 og 18:30
spilar smá snóker og hittir félagana aðeins
fyrir fund.

Einnig hittumst við utan funda til að
horfa á boltann eða spila í snókermótum
sem eru nokkur talsins á hverju starfsári.
Þá höfum við í gegnum árin tekið að okkur
að skreyta elliheimili bæjarins fyrir jól,
förum síðan á aðfangadag til þeirra heldri
borgara og syngjum jólalög. Helga-
fellsfélagar fjölmenna einnig í Landakirkju
á kirkjudag Kiwanis í desember, svo
höldum við jólaball fyrir yngstu kyn-
slóðina.

Þegar vora tekur og hjálmar hafa verið
afhentir grunnskólabörnum hér í Eyjum
tökum við okkur til og hreinsum allt rusl
sem safnast hefur í Helgafellið.

Að sumarlagi er farið í fjölskylduferð
Helgafells. 

Verkefnin eru mörg við látum til okkar
takaí líknarmálum, leikskólanum Sóla var
afhent málörvunarefni í formi bókar og
brúðu og er þetta efni notað við talkennslu
og þykir þetta sérstaklega gott til þjálfunar
þeirra sem eru með lesblindu, einnig var
sjúkrarúm afhent fötluðum einstaklingi til
afnota á heimil sínu. 

Það sem við höfum er dýrmætt
hverjum og einum hvort sem talað er um
félagsstörf eða líknarstörf og sú vellíðan
sem þeim fylgir.

Stjórnarskipti fóru fram 4. október
Nýja stjórn skipa
Forseti……….....Kristleifur Guðmundsson
Kjörforseti………............Einar Friðþjófsson
Fráfarandi  forseti................ Gísli Valtýsson
Ritari………………….Lúðvík Jóhannesson
Féhirðir……………….Rúnar Þór Birgisson
Gjaldkeri……………......... Kári Þorleifsson
Erlendur ritari………..... Ólafur Óskarsson  

Kjörorð Forseta Helgafells í ár eru: 
Allir geta eitthvað engin getur allt.

Þessi orð eru kjörin fyrir okkur Kiwanis-
menn.
Hér stöndum við allir fyrir einn og einn
fyrir alla.
Verkefni okkar ganga út á það að styðja
við bakið á
Hverjum sem er 
Hvenær sem er
Hvernig sem er
Að hjálpa til er ekki bara að hjálpa til,
það getur gefið von og mest gefum við er
við gefum von.

Takk fyrir og góðar stundir
Forseti Helgafells
Kristleifur Guðmundsson

KIWANISKLÚBBURINN
HELGAFELL Í VESTMANNAEYJUM

Frá afhendingu málörvunarpakkans.

Frá stjórnarskiptum Helgafells og 
Ós félaga. 
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BC sem stendur fyrir Builders Club eða
Byggjendaklúbbur Engjaskóla hélt upp á
hrekkjavökuna með „Halloween” balli
fyrir 5., 6., 7. og 8. bekk þriðjudaginn 5.
nóvember s.l.   Um 50 krakkar voru á
ballinu, bæði að vinna og skemmta sér.  Til
þess að halda slíka skemmtun er í mörg
horn að líta sem félagar sjá nánast alfarið
um.  Krakkarnir í klúbbnum sjá um

skemmtidagskrá, tónlistina, sjoppuna og
allt annað sem til fellur.    Við innkaupin
njóta þau aðstoðar félaga í Kíwanis-
klúbbnum Höfða og eru þeir einnig í
gæslu á böllunum.   

Á hverri skemmtun eru veitt verðlaun
fyrir þau sem eru best t.d. í ásadansi eða
limbó. Að sjálfsögðu eru veitt verðlaun

fyrir skemmtilegustu búningana sem
Daníel og Rannveig  fengu núna.

Stefna Byggjendaklúbbsins er að fylgja
útivistarreglum og eru því allar skemmt-
anir fyrir yngri nemendur frá 17:30 til
19:00 þannig að allir hafi tækifæri til að
komast heim fyrir klukkan 20:00.    

Þessi skemmtun er liður í fjáröflun fyrir
klúbbinn og eru haldin böll fyrir yngri
nemendur skólans nokkrum sinnum á
vetri.   Peningar sem safnast hafa meðal
annars verið notaðir til að kaupa rósa-
runna og víðiplöntur sem dafna vel við
hlið skólans.   Ásamt  Kiwanisklúbbnum
Höfða var einnig veittur styrkur til þess að
bæta á hljóðkerfi skólans.      Hugmyndir
að verkefnum vanta ekki þannig að af
nógu er að taka.   

Byggjendaklúbburinn starfar í Engjaskóla
á vegum Kíwanisklúbbsins Höfða og
Kiwanisumdæmisins Ísland – Færeyjar
með góðfúslegu leyfi skólastjórnar
Engjaskóla og er á sínu fjórða starfsári.
Fyrirmynd þessa klúbbs kemur frá
Bandaríkjunum.  Víða í Evrópu má finna
klúbba sem líkjast þessum en þetta hefur
verið eini klúbburinn í Evrópu sem
starfræktur er eins og þeir bandarísku.   

Klúbburinn er fyrir krakka á aldrinum 10
ára +.   Nafnið gefur til kynna að verið sé

BC-ENGJASKÓLI -
HREKKJAVÖKUSKEMMTUN
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Andrés Kristinn Hjaltason fráfarandi
Umdæmisstjóri hefur ákveðið að gefa kost
á sér í starf Evrópuforseta en kosið verður
í Belgíu í byrjun júní á næsta ári. Andrés
hefur bæði fengið hvatningu frá
Kiwanisfélögum hér innanlands og ekki
síður frá mörgum í Evrópu sem hann
hefur kynnst  undanfarin ár. 

Í samtali við Kiwanisfréttir sagði
Andrés að strax eftir að hann hætti sem
umdæmisstjóri í september 2007 hefðu
nokkrir Kiwanisfélagar fært þetta í tal við
sig. Þá hefði hann strax fundið fyrir
miklum stuðningi frá Kiwanisfélögum
erlendis sem hann hefði bundist miklum
vináttuböndum á þeim árum sem hann
var í framvarðarsveit Umdæmisins.

Andrés sagði Kiwanisstarfið gefa sér
mjög mikið og þrátt fyrir  að hann hefði
nánast tileinkað Kiwanisstarfinu öllum
sínum frítíma á síðustu árum þá væri
engan bilbug á sér að finna. Fari svo að
Andrés verði kosinn, þá mun hann gegna
starfi Evrópuforseta starfsárið 2011-2012
og hefur því ágætis tíma til að undirbúa
sig. Umdæmið Ísland – Færeyjar hefur
ekki átt Evrópuforseta í langan tíma og því
eru allir Kiwanisfélagar hvattir til að styðja
framboð Andrésar og gaman væri að sem
flestir myndu mæta á Evrópuþingið í
Belgíu í byrjun júní á næsta ári. 

Andrés Kristinn Hjaltason er fæddur í
Keflavík 27. desember 1955. Sonur
hjónanna Erlu Maríu Andrésdóttur og
Hjalta Guðmundssonar. Hann stundaði
nám í Gagnfræðaskóla Keflavíkur og
Iðnskólanum í Keflavík.  Lauk sveinsprófi
í húsasmíði árið 1975 og meistaraprófi frá
Fjölbrautaskóla Suðurnesja 1982.  Með
iðnnáminu stundaði hann störf hjá Hjalta
Guðmundssyni  og Þorvaldi Ólafssyni.
Andrés sat í stjórn Iðnsveinafélags Suður-

nesja og situr í stjórn Knattspyrnudeildar
Keflavíkur og í stjórn kvennaráðs
deildarinnar.  

Andrés hefur starfað með föður sínum
að rekstri byggingaverktakafyrirtækis
þeirra frá því að hann lauk námi. Frá árinu
1999 hefur hann verið framkvæmdastjóri
Hjalta Guðmundssonar ehf. Andrés gekk í
Kiwanisklúbbinn Keili í Keflavík 1991 og
hefur ávallt verið virkur félagi.

Hann hefur setið í öllum helstu
nefndum klúbbsins og gengt embættum
innan stjórnar klúbbsins og var forseti
hans árið 1996-1997. Andrés var

svæðisstjóri Ægissvæðis 1999-2000, var í
K-dagsnefnd  umdæmisins og  formaður
fræðslunefndar  starfsárin 2004-2006,
umdæmisstjóri 2006-2007.

Andrés er kvæntur Jóhönnu Maríu
Einarsdóttur fjármálastjóra.  Þau eiga 3
börn, Erla María 26 ára grunnskóla-
kennara í sambúð með Haraldi Arnarsyni
og eiga þau 1 son Andrés Kristinn, Laufey
Ósk  17 ára  nemi í Fjölbrautaskóla
Suðurnesja og Einar Örn 8 ára nemi í
Heiðarskóla. 

ANDRÉS Í FRAMBOÐI TIL
EVRÓPUFORSETA KIWANIS

að byggja upp.   Uppbygging sjálfsmyndar
og sjálfsvirðingar er eitt aðalstarf slíkra
klúbba sem beinist að því að krakkar fái
tækifæri til að koma fram og tala auk þess
sem þeir eru hvattir til að finna sér
verkefni og starfa að þeim til heilla fyrir
sitt skólaumhverfi og nánasta umhverfi.   

Samvinna er lykill að þessu starfi því
þarna þurfa allir að vinna saman bæði í
einstökum nefndum og klúbbnum sem
heild.   Allir geta verið með í nefndum þar
sem þeir leysa þau mál og verkefni sem
upp kunna að koma.  Markmiðin eru:

Að skapa tækifæri til að vinna saman að
þjónustu við skóla og samfélag

Að skapa leiðtogaefni
Að auka við þróun á almennu siðgæði
Að efla virðingu við skólann, samfélagið og
þjóðina

Á þessu starfsári hafa fundir verið
vikulega auk þess sem krakkarnir hittast í
frímínútum til að sinna skipulagi.  Á
fundartímum eru auk funda haldin
skemmtikvöld og pizzukvöld sem eru
sívinsæl.    Kiwanisklúbburinn Höfði hefur
staðið undir kostnaði vegna skráningar-
gjalda við KI og er það vel því
félagsgjöldin í klúbbinn eru aðeins 500.-
krónur á ári.    Félagar hafa verið á bilinu
30 til 50 og mætingar á fundi eru einnig
mismunandi.    Krafturinn í þessum ungu

Kiwanisfélögum er mjög mikill og svo
sannarlega er frábært að heyra stoltið
þegar þau kynna sig sem Kiwanisfélaga.

Fyrir þá Kiwanisklúbba sem áhuga hafa að
kynna sér þennan litla klúbb þá er þeim
velkomið að hafa samband við Sigurð
Jóhannsson, formann ungliðanefndar,
Hlyn Árnason (hlynur@sb.is), gjaldkera
eða Kristinn Kristinsson fráfarandi forseta
Höfða (alfhols@hive.is).

Hjónin Andrés Kristinn Hjaltason og Jóhanna María Einarsdóttir, Andrés heldur á
syninum Einari og Jóhanna á barnabarninu Andrési Kristni. Fyrir aftan er
tengdasonurinn Haraldur og dæturnar Erla María og Laufey.



Það var á haustdögum 2007 að þeir
félagar Diðrik Haraldsson og Björn
Baldvinsson tóku að sér að skipuleggja
hópferð Kiwanisfélaga á Evrópuþingið í
Linz í Austurríki. Þeir gerðu sér ferð á
hendur á þessar slóðir, kynntu  sér
ferðaleiðir og hótel. Vanir menn sem
ekki voru að skipuleggja ferð í fyrsta
sinn.

Á grundvelli þessa ferðalags þeirra félaga
lagði 53 manna hópur Kiwanisfélaga og
þeirra fólks, af stað til Munchen í
Þýskalandi árdegis 3. júní. Það var létt yfir
hópnum strax í Flugstöð Leifs Eiríkssonar.
Spenningur og tilhlökkun. Karlarnir kíktu
við í græjubúðunum eða komu við á
barnum, konurnar leituðu frekar í
fatnaðinn og snyrtivörurnar. Eftir fyrsta
útkall í flugvélina voru allir komnir í sín
sæti. Flugið til Munchen tók 4 klukku-
stundir og það fór vel um mannskapinn.

Strax og lagt var af stað í rútu frá
Munchen, áleiðis til Austurríkis, varð
ferðahópurinn þess áskynja, að það var
ekki haldið út í óvissuna. Fararstjórarnir
höfðu útbúið þaulskipulagt ferðaplan og
hver dagur hafði sína dagskrá, ýmist
skoðunarferðir, Evrópuþingið sjálft eða
bara afslöppun og þægilegheit.

Á slóðum Heiðu og Péturs geitasmala
Fyrsti áfangastaður var Walchsee, lítið
þorp við lítið vatn innan um stór og mikil

fjöll, sjálf Alpafjöllin, rétt innan landa-
mæra Austurríkis. Myndir á konfekt-
kössum og póstkortum af þessu svæði
hafa löngum heillað en verið hálfgerður
óraunveruleiki. Hér vorum  vorum við
hinsvegar mætt í slíka staði.  Hægt var að
ímynda sér veröldina hennar Heiðu og afa
hennar, hennar,  Klöru í hjólastólunum og
Pétur geitasmala. Eða sjá fyrir sér Sound
of music.  -  Varð snortinn af fegurðinni og
mikilfengleikanum.  Þarna er fegurðin
algjört augnakonfekt. 

Þar sem örlög milljóna manna voru ráðin
Á þessu svæði, Þýskalandsmegin,  er
Berchtesgaden í þýsku Ölpunum,  eitt af
fegurstu landssvæðum Mið-Evrópu og
vinsælt ferðamannasvæði. En þarna er
líka t.d. hið fræga  Arnarhreiður, sem
Martin Borhmann, einn af nasistunum,
sem lengst þóttu ganga í illvirkjum, lét
byggja og lét síðan ríkið gefa  Adolf Hitler
á 50 ára afmæli hans.  Þangað  lagði
Kiwanishópurinn leið sína til að skoða
þetta einstaka mannvirki.  Á leið upp
snarbrattan, mjóan og hlykkjóttan veginn
neðan úr Berchtesgaden upp í þorpið á
Obersalzberg (Efra Saltberg) í hlíð fjallsins
Hoher Göll ofan við Berchtesgaden kemur
ákveðin setning í hugann; ,,Hefur hver til
síns ágætis nokkuð". Nema einn, - finnst
mér að ætti að bætast við og hef þá Martin
Borhmann í huga. Í bröttustu brekkunum
er sem bíllinn ætli að prjóna og falla

afturfyrir sig enda er farið hálfan
kílómetra nánast lóðrétt upp á þessum
tiltölulega stutta vegi þar til komið er upp
á Hintereck bílastæðið í um 1000 m hæð
yfir sjávarmáli þaðan sem rúturnar ganga
upp í efsta bílastæðið, neðan við
Arnarhreiðrið sem trónir 834 m ofar efst á
brún fjallsins Kehlstein.

Þegar farið er yfir sögu þorpsins
Obersalzberg á síðari hluta 20. aldar er
Martins Borhmann oft getið og að því
virðist, aldrei fyrir annað en illvirki og
varmennsku. Hann var framkvæmdastjóri
Hitlers á Oberzalsberg fram að stríðs-
lokum 1945. Hér knúði hann þúsundir
stríðsfanga áfram við geðveikislegar
byggingaframkvæmdir, jafnvel í vitlaus-
um veðrum og vetrarkulda, með hjálp
stormsveitarmanna með sérþjálfaða
hunda. Hann lifði hér í vellystingum
praktuglega með hirð gæðinga sér á báðar
hliðar. Ofboðslegt óhóf hans, eyðslusemi
og svall varð frægt að endemum. 

Þegar staðið er á hólnum við
bílastæðið Hintereck og horft yfir þennan
dásamlega fallega stað er erfitt að gera sér
í hugarlund þann mikla mannlega
harmleik sem honum tengist á fleiri en
einn veg. Og hér voru lögð á ráðin um
hvert illvirkið á fætur öðru í styrjöld sem
mun hafa kostað um 50 milljónir manna
lífið. Mun fáa hafa grunað hvílík ógæfa
fylgdi Austurríkismanni að nafni Adolf
Hitler sem barði að dyrum og baðst

FERÐ Á EVRÓPUÞING KIWANIS Í AUSTURRÍKI:

FEGURÐ OG FRÁBÆRIR
FERÐAFÉLAGAR

Allur íslenski Kiwanishópurinn áður en lagt var í siglingu um Dóná.
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gistingar á sveitakrá á Oberzalsberg
sumarkvöld eitt árið 1923.

Tónlistin eitt af aðalsmerkjum
Austurríkis
Framundan var Evópuþingið í Linz.
Þangað var ekið með viðkomu í þeirri
fallegu borg, Salzburg. Þekktust er sú borg
vegna tónlistarinnar. Þar fæddist tón-
skáldið Wolfgang Amadeus Mozart og er
bæði tónlistarsafn og þekktur tónlistar-
skóli kenndur við hann. Það er eiginlega
ekki  hægt annað en meðtaka tónlist í
þessari borg, svo sterkan svip setur hún á
Salzburg. Þá var kvikmyndin Sound of
music tekin í borginni, í Mirabell
garðinum, rétt við Mozart tónlistar-
skólann. Annars eru fleiri þekkt tónskáld
frá Austurríki, má þar nefna Johann
Strauss, yngri  og eldri og Joseph Haydn
svo einhverjir séu nefndir.

Borgin Linz, þar sem Evrópuþing
Kiwanis var haldið, stendur langt að baki
Salzburg hvað fegurð  snertir. Linz er
hinsvegar kröftug iðnaðarborg með um
190 þúsund íbúa og verður menningar-
borg Evrópu árið 2009. Störfin í borginni
eru talin um 210 þúsund talsins en
daglega koma um 80 þúsund manns inní
Linz til vinnu, fólk sem býr í
nágrannabæjum og í sveitinni í kring.

Kannski vísbending um hlutskipti
Íslands í ESB
Sjálft Evrópuþingið var haldið í gríðarlega
fallegu húsi, þegar inn var komið, líktist
höll og heitir Palais Kaufmannischer
Verein. Þingið var ekki átakamikið, gekk
fljótt fyrir sig. Aðeins eitt mál fékk
umræðu og nokkur skoðanaskipti. - Um
árabil hefur sá háttur verið  á kjöri
Evrópuforseta, að aðildarlöndin hafa
tilnefnt forsetaefnið í einskonar goggunar-
röð. Þessu vildu sumar þjóðir breyta.
Vildu að aðildarlöndin bjóði fram
forsetaefni og síðan yrði kosið á milli
þeirra. Þannig fengist sá hæfasti til
starfans. Tilnefningarnar einnar þjóðar, ár
hvert, byðu uppá á meiri líkur á að
vanhæfur maður færi í starfið. Þar sem hér
var um lagabreytingu að ræða, þurfti
tillagan 2/3 hluta atkvæða. Svo fór að
breytingatillagan var samþykkt með einu
umframatkvæði. Hún þurfti 124 atkvæði
til að ná fram að ganga, en hlaut 125.
Íslendingar, Norden og Holland lutu þar
með í minni pokann fyrir Þjóðverjum,
Ítölum og Austurríkismönnum, sem hafa
val á Evrópuforseta framvegis í hendi sér,
vegna atkvæðavægis. Kannski vísbending
fyrir Íslendinga sem vilja ganga í ESB. 

Dóná svo blá
Toppurinn á Evrópuþinginu var hins-
vegar Gala dinnerinn að kvöldi þingdags.
Hann var um borð í skipi sem sigldi um
Dóná með allan hópinn fram á nótt.  Fyrir
utan góðan mat og guðaveigar, var
siglingin hreinn unaður. Hér þurfti enga

veltiugga, lygn Dóná sá til þess. Undir
dynjandi tónlist var síðan stiginn dans, og
á engan er hallað þótt sagt sé að hjónin frá
Siglufirði, Birgir Björnsson og Hrafnhildur
Stefánsdóttir hafi stolið senunni þetta
kvöld, enda sögðust þau hafa dansað
saman í nærri 50 ár.

Skipulag fararstjóranna frábært
Nú tók við nýr kafli í ferðinni.
Embættisverkin voru að baki, framundan
var notaleg dvöl í faðmi Alpafjallanna.
Inní vatnsvæði milli hárra skógi vaxinni
fjalla, við vatnið Wolfgangsee. Milli þess
sem slappað var af voru þeir félagar
Diðrik og Björn búnir að skipuleggja
skoðunarferðir um svæðið. Ein ferðin var
lítils bæjar, Hallstatt, sem stendur á alveg
ótrúlega litlu landssvæði. Húsin eru
byggð utan í fjallshlíð, hvert upp af öðru.
Fyrr á árum var mikil saltvinnsla í
bænum. Göng voru grafin nokkur

hundruð metra inn í fjallið fyrir ofan
bæinn, í yfir 1000 metra hæð, - þar inni
voru gerð lón, full af vatni, sem tóku í sig
saltið úr fjallinu. Það leystist upp í vatninu
og þegar það var orðið 35-37% salt, var
pækillinn  látin renna niður fjallshlíðina,
til Hallstatt, þar sem hann var eimaður og
saltið síðan selt um víða veröld. Enn er
unnið salt  í fjallinu en tæknin hefur gert
vinnsluna auðveldari. Eftir því sem  okkur
var sagt, var sjór yfir Alpafjöllunum fyrir
einhverjum milljónum ára. Þegar fjöllin
risu uppúr sjónum varð saltið síðan eftir í
lægðum.

Önnur skoðunarferðin var uppá fjallið
Schafbergspitze, 1782 metra hátt, með
veitingahúsi efst á tindinum. Þangað var
farið í lítilli gufu-járnbrautarlest, sem farið
hefur þessa leið frá árinu 1896, að vísu
endurbætt. Lestin fór á tíðum  ansi bratt
og tæpt á bjargbrúnum. En stórkostlegt
útsýni af fjallinu var lofthræðslunnar
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Greinarhöfundur lengst til vinstri í hópi Vestmannaeyinganna.



virði. Önnur fjallaferð var uppá fjallið
Zvölferhorn, 1522 metra hátt. Þangað var
farið í víra-kláfi, dálítið ógnvænleg ferð,
dinglandi í lausu lofti í 2x20 mínútur,  en
skemmtilegust þegar maður hafði aftur
fast land undir fótum.

Saltböðin leystu barnaleysið
Einn af bæjunum við Wolfgangsee heitir
Bad Ischl. Er þekktur fyrir saltböð, sem
efnafólk áður fyrr sótti í, sér til
heilsubótar. Sagt er að Karl Franz I
Austurríkiskeisari og Sophia kona hans
hafi komið reglulega til þessa bæjar. Þau
hjónin gátu ekki eignast barn, en eftir að
þau höfðu stundað saltböðin um nokkurn
tíma kom erfinginn, Franz Josep undir.
Frægð staðarins óx um allan helming við
þessi tíðindi og háaðall Evrópu tóka að
streyma til Bad Ischl sem aldrei fyrr. Hvort
allar konur urðu síðan ófrískar við
saltböðin, kunna heimildir ekki að segja
frá.  En þessi Franz Josep, sem kom undir
við saltböðin,  erfði krúnunna að föður
sínum gengnum. Hann  bjó í  höfuð-
borginni, Vín, en átti sér hjákonu, í  Bad
Ischl, sem hét Sissy. Sagt er að hún hafa
búið þær æðislegustu kökur sem
fyrirfundust í Austurríki. Setti hún að fót
bakarí til að selja þær. Og sagt er að
uppskriftir hennar séu enn notaðar í
kökugerð í þessu sama bakaríi, sem ber
nafn hennar. Kiwanishópurinn lagði að
sjálfsögðu leið sína í bakaríið til  að
smakka kökurnar. Jú, þær voru bara fjandi
góðar.

Gylfa þótti hópurinn einstaklega
skemmtilegur
Þá var komið að þætti Gylfa umdæmis-
stjóra. Hann bauð öllum ferðahópnum til
veislu áður en haldið var frá bænum
Stroble við vatnið Wolfgangsee. Hafði orð
á því að hópurinn væri einstaklega
skemmtilegur, - það kom okkur hinum
reyndar ekki mjög á óvart. Þar var
einsöngur, tvísöngur og fjöldasöngur.  Og
veittar viðurkenningar fyrir hin ýmsu
afrek, svo sem mesta hrekkjusvínið, mesti
göngugarpurinn, engill ferðarinnar
o.s.frv. Hópurinn kunni að skemmta sér
hvert með öðru.

Þar sem virkjanir eru líka túrismi
Síðasti áfangastaðurinn var skíðabærinn
Zell am see. Lítill fallegur bær ínní hinum
miklu Alpafjöllum. Skíðatogbrautir og
skíðabrekkur hvar sem  litið var til fjalla
enda þekktur skíðabær. En ekkert af snjó,
enda sumar og sól. Ýmislegt var að skoða
og njóta. Verslanir eins og C&A og HM-
Rowells nutu nokkura vinsælda, sér-
staklega þeirra sem pissa sitjandi, - eða að
fólk bara  spókaði sig  í bænum, milli þessi
sem sest var niður á veitingahús og
fenginn sér einn kaldur. Nokkur hópur fór
að skoða geysimikla stíflu þar rétt hjá
bænum. Á Íslandi er sagt að velja þurfi á
milli virkjana eða ferðamanna. Hér í
Austurríki er þessu blandað saman. Fjöldi
vatnsaflsvirkjana eru í Austurríki og
þangað eru skipulagðar ferðir fyrir
ferðamenn og seldur aðgangur. Þennan
dag sem við heimsóttum stíflumannvirkin
Kesserfall, voru stöðugar ferðir þangað
upp, í rútum og kláfum. Þessi virkjun er
sem sagt líka túrismi.

Það er alltaf best að koma heim
Þannig liðu dagarnir, hver af öðrum, alltaf
höfðu þeir félagar Diðrik og Björn,
eitthvað í handraðanum, til skoða, eftir
því sem hver og einn  vildi. Og svo var
komið að lokum ferðarinnar. Austurríki
var kvatt með trega, einstaklega fallegt
land með mikla sögu. En þótt að baki væri
einstaklega skemmtileg og fróðleg ferð,
uppfull af mikilli sögu þessa lands. – Þá er
samt alltaf best að koma heim.

Ferðafélögum þakka ég skemmtileg
kynni, sem  standa uppúr allri ferðinni.
Það eru minningar, sem ég mun geyma
með mér þar til yfir  lýkur.

Gísli Valtýsson,
Forseti Helgafells.
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Arnarhreiðrið trónir efst á tindinum í 1834 metra hæð.

Hirðskáld ferðinarinnar, Hjörtur Þórarinsson orti svo við lok ferðarinnar:

Nú líður að loka stundu, leiðin til baka er hafin.
Í ferðinni allir vel undu umhyggju og forsjálni vafin.

Gjaldeyris gangverkið snerist   sem gengishæð Evrunnar breytti.
Hjá ykkur þótt annað eins gerist  aldrei á blindskeri steytti.

Furðuleg fjármála snilli  með fjármagn  það sem  að við greiddum.
Snilld fer ei mála í milli, en miklu við sjálf hérna eyddum.

Ferðir um fjallbratta vegi  og fljótandi vatna báta,
Gjaldtakan gilti þar eigi, af góðmennsku megið þið státa.

Í náttúru nýtísku safni  neitaði Diðrik að svara, 
söngur hans sífellt  sá jafni  sagði hann: Komið þið bara.

Alsæl í heimferð  skal halda  heimþrá á mannskap mun leita.
Þakklætið fimmtug falda með fagnaðar klappi skal veita.



Í upphafi starfsárs er gott að líta aðeins
yfir sumarstarfið. Þó ekki sé formleg
starfsemi í gangi eru félagarnir samt vinir
og hafa gaman að hittast. Tilefnin eru búin
til og menn mæta.

Kötlufélögum var boðið til opnunnar
„Foreldrahúss” og mættu þar sex félagar.
Einnig söfnuðumst þeir saman og
heimsóttu Straumsvík þar sem höfðing-
lega var tekið á móti þeim af Gylfa
Ingvarssyni, Umdæmisstjóra og starfs-
manni ÍSAL. Bauð hann þá velkomna og
leiddi um staðinn. Félögum var boðið upp
á veitingar, brauð snittur og drykki. Létu
félagar vel af ferð þessari og viðtökum
öllum. Þessu ferðalagi lauk svo á
Aðalfundi Kötlu. Var hann haldinn að
Kríunesi við Elliðavatn, þar sem náttúru-
fegurðin er einstök. Þar er veitingarekstur
og aðbúnaður allur hinn frábærasti. Var
þetta 1025 fundur Kötlu. Þar gekk til liðs
við Kötlu Ólafur Sigmundsson og á
fundinum var hann með stór skemmtilega
sýningu á meðhöndlun glers og sýndi
handtök við glerskurð og fræddi félaga
um eðli glers.

Í byrjun sumars sameinuðust félagar
við hjálmaverkefnið eins og “jú” allir 
klúbbar gerðu. Og dreifðum hjálmum á

ungviðin í sex skólum borgarinnar. Einnig
sameinuðust Kötlufélagar í Selvog og
dvöldu þar eina helgi í húsbílum og
tjöldum. Fengu þeir að nota aðstöðuna í
„T-bæ í Selvogi” hjá eiganda Sigríði. Tók
hún vel á móti Kötlu fólki og gerði veru
þess hina ákjósanlegustu, þrátt fyrir
vindkæling og kvöldkul. Var henni fært

stórt gasgrill frá Kötlufélögum sem
þakklæti fyrir góða aðstöðu sem hún veitti
þeim á þessum góðu  sumardögum.

Kötludúkkan okkar er alltaf vinsæl hjá
hjúkrunarfólki og læknum Barnaspítala
Hringsins. Og farmar af dúkkum fluttir til
þeirra á ári hverju. Góð hugmynd sem
gleður ungviðin og gömlu Kiwanis-
hjörtun.

Ekki má gleyma ferð félaga í reitinn í
Heiðmörk. Árviss dagur þar sem tekið er
til höndum, borðað saman og haft gaman
hver af öðrum.

Starfið er nú hafið árið 2008 – 2009
með Þórð Flosason sem forseta. Helgi
Straumfjörð félagi okkar heldur um
stjórnvölinn sem svæðisstjóri og mun það
vafalaust styrkja okkur sem heild.
Væntum við alls góðs þetta árið og vonum
að erfitt árferði landsins komi til að þjappa
okkur saman í starfi og leik.

Óskum við öllu Kiwanisfólki gleði-
legrar hátíðar og góðs árangurs á þessu
starfsári og kveðjum með kjörorði
umdæmisstjórnar okkar 2008 – 2009
„Kröftugra Kiwanis – Allir skipta máli”.

Fjölmiðlafulltrúi Kötlu
Sigurbergur Baldursson
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KÖTLU FRÉTTIR

Kötlufélagar í heimsókn í Straumsvík.

Kötludúkkur er vinsæl hjá læknum og hjúkrunarfólki á barnaspítala Hringsins.

ÁGÆTU KIWANISFÉLAGAR 
Nú þegar starfið í klúbbunum er komið á fulla ferð óska ég ykkur góðs gengis. Ég hef nú þegar
heimsótt nokkra klúbba og svæðisráðstefnur og sé að starfið er í góðu lagi. Heimsókn heimsforseta
var mjög ánægjuleg og setti skemmtilegan svip á byrjun starfsins, í heimsókn okkar til Færeyja
aðstoðaði hann við stjórnarskipti í klúbbunum þar, móttaka þar var frábær eins og annarstaðar í
heimsókn hans til Íslands og Færeyja. Vinna við stofnun klúbba á Austurlandi ganga vel og eru
fyrirhugaðar heimsóknir bæði á Egilsstaði og Reyðarfjörð með stofnun klúbba þar að markmiði.
Eg óska öllum Kiwanismönnum og fjölskyldum þeirra gleðilegra jóla og gæfu á nýju Kiwanisári. 

Matthías Guðm. Pétursson 
Umdæmisstjóri. 



Glæsilegur hópur á vegum Kiwanis-
klúbbsins Eldeyjar fór í stórferð í júní
síðastliðnum. Ferðinni var heitið á
Heimsþing Kiwanis í Orlando og í
vikusiglingu með skemmtiferðaskipi um
Karabískahafið. Hugmyndin að ferðinni
varð til í Þýskalandsferð 8 Eldeyjarfélaga
síðsumars 2007. Henni varð svo hrint í
framkvæmd um haustið og hún kynnt
öðrum klúbbfélögunum. Á kynningar-
fund mættu yfir 60 manns og þegar upp
var staðið var það 26 manna hópur sem
lagði í’ann 18 júní. Vel hafði verið unnið
að undirbúningi og skipulagningu
ferðarinnar og skilaði sú vinna sér afar vel
þegar á reyndi.

Fyrstu vikuna var dvalið í 4 einbýlis-
húsum á Venturasvæðinu í Orlando.
Fjöldi golfara var með í ferðinni og nutu
þeir þess að spila á svæðisgolfvellinum,
meðan aðrir sleiktu sólina, versluðu í
mollunum, fóru í skemmtigarða og  -
sýningar og nokkrir félagar gáfu sér meira
segja tíma til að sitja 5 daga Heimsþing!!!
Eftirminnlegur er golfhringurinn sem
farinn var á hinum stórglæsilega
Centennial golfvelli, einum frægasta og
glæsilegasta golfvelli í Florida.  

Eftir vikudvöl í Orlando sótti okkur VIP-
rúta og kom okkur til Cape Canaveral og
að skipshlið „Carnival Glory” sem var
vistarvera okkar næstu vikuna. Skipið er
engin smásmíði, 110þúsund tonn og tekur
3500 farþega auk 1400 manna áhafnar.
Ferðafélagarnir voru allir á sama gangi
með rúmgóðar svalarkáetur. Að lýsa
skipinu og aðstöðunni tæki meira pláss en
hér er til boða, en þetta var í einu orði sagt
“sæludallur” Hér var allt sem hugurinn
girntist í seilingarfjarlægð, hvort sem var í
matur, drykkur, skemmtan eða aðra
dægradvöl. Flottur matur í boði allan
sólarhringinn, glæsilegir kvöldverðir og -
skemmtanir á hverju kvöldi, nudd og
sauna, flottur tækjasalur, bingó, fjárhættu-
spil, fjöldi bara og klúbba, allir gátu
fundið eitthvað fyrir sinn smekk. Óvenju

mörg tilefni til fagnaðarstunda gáfust á
þessari viku, því haldið var uppá ein 4
silfurbrúðkaup, tvö 5tugsafmæli og eitt
4tugsafmæli. Og svo var það sólin, hitinn,
sólin, sólin...!!!

Siglingin  var um vestur Karabískahafið
með viðkomu í Mexíkó, Beliz, Honduras
og á Bahamaeyjum. Alls staðar var boðið

uppá útsýnisferðir eða aðra afþreyingu,
t.d. köfun, sund með höfrungum,
svifdrekaflug, hella- og dýralífsskoðunar-
ferðir eða letilíf á hvítri sandströnd þar
sem greinar pálmatrjánna blöktu letilega í
brennheitu logninu og íðilfagrar....
(afsakið gleymdi mér aðeins).  Golfið var
vinsælt og menn létu sig hafa að spila á
hálfgerðum safari-völlum þar sem hættan
á að eðlur, krókódílar eða villisvín
sprönguðu um völlinn var raunveruleg.
Undirritaður lét sig hafa að spila 18 holur
á Bahama í 38 stiga hita og 90% raka  Ef
það hefði ekki verið fyrir búsbílinn sem
var í stöðugri hringferð um völlinn hefði
hann ekki lifað þetta af. 

Áður en maður vissi af var ógleymanleg
ferðin á enda og hópurinn, aðeins
búttaður, kaffibrúnn, glaður og sællegur
steig uppí flugvél og hélt heimleiðis.
Frábær ferð með frábærum ferðafélögum
var á enda og hversdagurinn með sínu
amstri tók við. Að baki var mikil
ævintýraferð sem  þátttakendur munu
njóta í minningunni um ókomin ár.

Óskar Guðjónsson
Forseti Eldeyjar  2007-2008

KRÚSAÐ Í KARABÍSKA
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Prúðbúnir Eldeyjarfélagar og makar.

Í Ventura golfið No 1 og Sólin No 2.
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Donald R Canaday heimsforseti Kiwanis kom til Íslands í lok
október og fundaði  með Kiwanisfélögum. Heimsforseti byrjaði á
því að heimsækja Færeyjar og átti síðan fund með
Kiwanisfélögum á norðurlandi á Akureyri. Með heimsforseta í för
var umdæmisstjóri Kiwanis í Umdæminu Ísland-Færeyjar,
Matthías G. Pétursson. 

Þá hélt  heimsforseti  fund í Hlégarði í Mosfellsbæ með
Kiwanisfélögum á höfuðborgarsvæðinu og var vel mætt á þann
fund. Á  fundunum ræddi  heimsforseti  um fjölgun félaga í
hreyfingunni, en félagar í umdæminu Ísland – Færeyjar eru nú
hátt í eitt þúsund og hefur fækkað nokkuð síðustu ár.

Donald eða Don eins og hann er ávallt kallaður  býr í Fishers í
Indianafylki í Bandaríkjunum og tók hann við sem heimsforseti
KI á 93. heimsþingi hreyfingarinnar í Orlando s.l. 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 umdæmisins 1997-1998. 

Don sat sem Trustee í heimsstjórn í þrjú ár og sem slíkur var
hann ráðgjafi umdæmisins Ísland-Færeyjar í umdæmisstjórnartíð
Guðmundar Baldurssonar starfsárið 2005 -2006 og sat
umdæmisþing í Garðabæ haustið 2005. 

Don hefur setið  í þrem alþjóðanefndum 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

Auk þess að vera virkur í Kiwanishreyfingunni, hefur hann
verið skátaforingi og gengt ýmsum trúnaðarstöfum fyrir samtök
uppgjafahermanna og eftirlaunafólks. Einnig er Don virkur í
kirkjustarfi í heimabæ sínum.

Ragnar Örn Pétursson

Upplýsinga- og blaðafulltrúi Kiwanis

HEIMSFORSETI KIWANIS
FUNDAÐI Á ÍSLANDI

Matthías G. Pétursson umdæmisstjóri og Don heimsforseti
Kiwanis

Sendum öllum Kiwanisfélögum 
og fjölskyldum þeirra 
bestu óskir um gleðileg jól 

og farsælt komandi ár 

Rafvangur ehf. og Sýningaljós SLF

Fjöldi félaga mætti í Hlégarð.



Klukkan á Lækjartorgi, sú sem stendur
fyrir framan dómshúsið er hluti mið-
bæjarins eins og rennusteinarnir, póst-
húsið, gamla Hressó og Apotekið.
Rennusteinarnir og klukkan standa enn
fyrir sínu þó hitt allt annað hafi skipt um
hlutverk í miðbænum.

Árið 1929 sótti athafnamaður í borginni,
Magnús Kjaran, stórkaupmaður um leyfi
til að setja niður klukku á torgið.
Hugmynd hans var frá erlendri fyrirmynd
um klukkur sem standa víða og auglýsa
vistvænt þvottaefni „PERSIL” frá Henkel.
Var heildverslun Magnúsar að fá umboð
fyrir þetta þvottaefni hér á landi.

Fékk hann leyfi fyrir klukkuna og bar
kostnað af viðhaldi og uppsetningu
klukkunnar til margra ára.

Á gamlárskvöld árið 1929, lögðu tveir
úrsmiðir, þeir Sigurður Tómasson og
Sigurður Ísólfsson, (bróðir Páls Ísólfssonar),
ásamt rafvirkja, lokahönd á frágang
klukkunnar sem hóf að ganga þegar árið
1930 gekk í garð. Auk þeirra sem settu
klukkuna upp má nefna, Sigurjón
Egilsson og Ólaf Tryggvason.

Er hér tilnefndur atburður þessi og nöfn
þeirra manna sem hrintu þessu í fram-
kvæmd, vegna stöðu þessarar klukku á
torgi okkar Reykvíkinga í marga áratugi.
Þessi klukka öðlaðist hlutverk sem tákn í

miðborginni og var í daglegu tali kölluð
„Persil-klukkan”.

Líklega hefur enginn staður í Reykjavík
verið jafn vinsæll til stefnumóta og hjá
Persil-klukkunni á Lækjartorgi, enda stutt
þaðan á helstu skemmtistaði borgarinnar
lengi vel. Fyrir tíma tölvupósta og GSM
síma urðu menn að melda sig á ákveðnum
stöðum með fyrirvara og var „Persil-
klukkan” ákjósanlegur mætingastaður
staðsetningar sinnar vegna. 

Til dæmis var algengt að sjá Vísi hér á
árum áður auglýsa eftir kynnum við hitt
kynið, þá var gjarnan gert ráð fyrir að
hittast við klukkuna á Torginu.

Klukka þessi var tengd við móðurklukku
sem var staðsett á annarri hæð horn-
hússins við Lækjargötu og Austurstræti, 
(Lækjargötu 22), þar sem áður var
úrsmíðavinnustofa Árna B. Björnssonar.
Stjórnaði hún síðan öllum fjórum
klukkum turnsins úti með rafboðum í
gegnum kapal sem að henni var lagður. Til
gamans má segja frá því að samskonar
búnaður stjórnaði Dómkirkjuklukkunni í
mörg ár og annaðist Ólafur Tryggvason
úrsmiður, eftirlit og viðhald beggja
klukkna í áraraðir.

Lengi vel nýtti heildverslun Kjarans sér
auglýsingarmátt fjögurra hliða torg-
klukkunnar í samkeppni við aðra
innflytjendur þvottaefna og hefur sjálfsagt
með framsýni sinni og hugmynd notið
góðs af.

Ekki er ritara þessarar greinar
kunnugt hvers vegna þessu var hætt þ.e.
að auglýsa “Persil-þvottaefni” á þennan
hátt en heildverslun Kjarans er enn til og
enn eru seldar Persil-vörur hér á landi.
Fyrirtækið „Henkel” framleiðir þetta vist-
væna þvottaefni enn og selur það nánast
um allan heim. Sem dæmi er það selt á
Kýpur, Grikklandi og Ítalíu undir nafninu
Dixan, og á Spáni og Kína undir nafninu
Wipp 

Fyrir um þrjátíu árum hugkvæmdist
Kötlufélaga Kötlu, Gísla Kristjánssyni að
klúbburinn tæki að sér viðhald og rekstur
klukkunnar, en hann hafði fregnað að

KÖTLU KLUKKAN

Árið var gjöfult en sár tollur var tekinn frá okkur er
Jóhannes Gunnarsson, félagi okkar féll skyndilega frá á
góðum aldri og í góðu fjöri að okkur fannst. Var hann
forseti okkar 2007-2008. 

Einnig féll frá Páll H. Pálsson. Var hann fyrsti forseti
klúbbsins, stofnandi hans og mikil driffjöður í öllu Kiwanis
starfi á landinu. Mörgum embættum innan Kiwanis hefur
Páll sinnt. Svæðisstjóri 1969; Annar varaforseti KI-EF 1969-
1970; Fyrsti varaforseti KI-EF 1970-1971; Forseti KI-EF
1971-1972; World secretariat  1971-1972 og  Fráfarandi
forseti KI-EF 1972-1973.

Jóhannes Gunnarsson Páll H. Pálsson

KÖTLUFÉLAGAR KVADDIR

14



Kjaran mundi láta af því eftir áratuga
rekstur hennar. Var sótt eftir þessu til
borgarinnar. Sennilega hefur borgarstjóri
þá verið Egill Skúli Ingibergsson.

Var lagt upp með það að ágóði af
auglýsingarleigu mundi renna allur til
styrktarsjóðs og þannig til hjálpar borgar
íbúum sem nauðstaddir væru. Var þessu
vel tekið af borgarstjórn og leyfið gefið 1.
maí 1980.

Á fundi sem Klukkunefnd Kötlu átti
með núverandi borgarstjóra, Frú Hönnu
Birnu Kristjánsdóttur, sagði hún að svona
samningur mundi aldrei ganga í gegn í
dag og því síður um auglýsingar í
miðborginni. En gaf Kötlu félögum góð
orð um að þetta mundi standa áfram um
ómarkaða tíð, samningurinn og klukkan á
torginu.

Áður en klukkan fékkst sem fjáröflum
styrktarsjóðs, höfðu Kötlufélagar í mörg
ár flutt inn fágætt sælgæti hér á landi,
pakkað því inn í gjafaumbúðir, sérstaka
„JÓLABÓK” sem fyllt var með sælgæti og
ýmsum hlutum sem á þessum tíma voru
ekki algengir í búðum landsins. Seldu þeir
bækur þessar til vinnufélaga og allra sem
vildu hafa sem jólagjafir til barna. Fóru í
þetta margar vinnustundir og mikil
samvera Kötlufólks. Voru menn orðnir
svolítið þreyttir á þessu á annasömum
tíma jóla og hefur Gísli Kristjánsson
sennilega komist fram fyrir jólasveinana á
topp tíu hjá Kötlu með hugmynd sinni um
leigu á torgklukkunni. 

Vel hefur klukkan góða aflað fyrir

Kötlu síðan þá. Hefur hún orðið fyrir
áföllum í gegn um tímann. Verið fjarlægð
vegna frágangs á torginu, ekið utan í og á
hana nokkrum sinnum, en eins og
uppáhalds pípan hans pabba, búið að
skipta um munnstykki fjórum sinnum og
haus þrisvar en alltaf sami gamli góði
gripurinn.

Þegar bruninn varð á hornhúsinu
Lækjargötu 22, brann höfuð klukkan sem
þar hafði verið staðsett í ró og góðu
yfirlæti frá upphafi. Hún var nú orðin
tímans barn, slitinn og nánast úr sér
gengin. Við brunann eyðilagðist hún
endanlega. Fóru Kötlufélagar í rústirnar

og fundu þar gamla góða hjarta
klukkunnar, brunnið, skælt og illa farið.
Var virðuleg útför gerð á úrverki þessu og
því komið fyrir á Árbæjarsafni. Þar fær
hún vonandi að hvíla um ókomna tíð. 

Nú var sjóðurinn okkar illa settur. En
alltaf leggst Kiwanis eitthvað gott til.
Fyrirtækið Smith & Norland gaf
klúbbnum nýtt tölvuverk sem nú stjórnar
klukkunni betur og nákvæmar en fyrr.
Stóð klukkan því ekki stopp nema stutta
stund og vonandi á það eftir að mæla
tímann fyrir sjóðinn og borgarbúa næstu
áratug

Unnið við pökkun á jólasælgæti í Kötlubókina.
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Ágætu Kiwanisfélagar, 

Áður fyrr var sagt að veður væru válind og spáin ekki góð þegar
menn voru að hugsa um ferðalög, en nú eru aðrir og öðruvísi
tímar. Þegar kemur að því að skipuleggja ferðalög verða menn að
huga að öðru en veðri, nú er það "verðið" eða réttara sagt "gengið"
sem veldur áhyggjum. 

En þar sem Kiwanismenn og konur eru skynsöm og
bjartsýnisfólk að eðlisfari og síðast en ekki síst ábyrgt fólk, þá eru
það nokkrir hlutir sem það veltir fyrir sér áður en það tekur
ákvarðanir um hvort halda skuli í víking eða ekki. 
Það sem er efst í hugum okkar  við að fara á Evrópuþing  með
Kiwanis,  er félagsskapurinn, hann er vissulega góður, en eigum
við einhvert  erindi ? 

Sannanlega eigum við erindi, eftir því sem fleiri fara þá
verður eftir okkur tekið og við getum haft meiri áhrif á Kiwanis,
framtíð og framgang þess. Það er betra að vera í forystu og draga
vagninn en að elta hann og vera ekki sátt um leiðarvalið að
markmiðum Kiwanis. Ef við erum með kiwanisfélaga sem vilja
gefa kost á sér til forystu innan Evrópustjórnar þá verðum við að
mæta og sýna í verki stuðning við þá og veita þeim brautargengi,
með því að mæta. 

Nú er ljóst að Andrés K. Hjaltason fyrrverandi umdæmisstjóri
ætlar að gefa kost á sér til Evrópuforseta og verður hann í kjöri á
næsta þingi.

Eins og staðan er í dag er nánast ómögulegt að gera sér grein
fyrir kostnaði við ferð á Evrópuþingið, í öðrum gjaldmiðli en
evrum. 

Hugmynd ferðanefndar á Evrópuþingið er eftirfarandi : 
Flug: Keflavík  - Amsterdam 
Gista tvær nætur í Amsterdam á leiðinni út
Gista þrjár nætur  í Gent 
Gista eina nótt í bakaleiðinni í Amsterdam.
Flug:  Amsterdam  - Keflavík

Umdæmisstjórn hefur tekið undir þessar tillögur og áætlaður
kostnaður á mann er um 1.000.00  
Við viljum hvetja sem flesta til að fara á Evrópuþingið þó „verðið"
sé válint eins og sakir standa. 

Eftir áramót þá ættu línur að vera farnar að skýrast og verður
þá farið í að fastmóta tillögur á ferðinni til Gent. 

Við biðjum ykkur að taka upp umræðu í ykkar klúbbi um
málefni ferðanefndar og hér eru nokkrar spurningar sem
umræðugrundvöll í klúbbunum og koma athugasemdum á
framfæri við ferðanefndina ef þið hafið tillögur sem gætu komið
að gagni til að gera góða ferð enn betri. 

Ferðanefnd kiwanisumdæmisins er skipuð þeim Bernhard
Jóhannessyni og Atla Heiðari Þórssyni 

• Hvað er Evrópuþing? 
• Á ég eða einhver úr mínum klúbbi erindi? 
• Hverjir eiga rétt á að fara? 
• Hverjir hafa kostningarrétt? 
• Hvað er kosið um? 
• Hvert er markmiðið með því að fara á Evrópuþing?

EVRÓPUÞING Í  GENT Í  BELGÍU 5. TIL 7. JÚNÍ  



Rauði kross Íslands vinnur nú að fræðslu
fyrir börn og ungmenni í kjölfarjarð-
skjálftans á Suðurlandi  ásamt bæjar- og
skólayfirvöldum í Árborg, Ölfusi og
Hveragerði.  Fræðslan fyrir börnin hófst
þriðjudaginn 28. október, og var
fjölmiðlum boðið að kynna sér verkefnið
þann dag í Sunnulækjarskóla á Selfossi.

Kiwanishreyfingin styrkir verkefnið og
fulltrúar hennar ásamt Don Cannady,
forseta Alþjóða hreyfingar Kiwanis
afhentu Árnesingadeild og Hveragerðis-
deild Rauða krossins eina milljón króna
við þetta tækifæri.  Sérfræðingar Rauða

krossins í áfallahjálp og sálrænum
stuðningi veita viðtöl ásamt skóla-
yfirvöldum Sunnulækjarskóla.

Fræðslan fer fram í öllum grunnskólum á
svæðinu:  Vallaskóla, Sunnulækjarskóla,
Barnaskóla Eyrarbakka og Stokkseyrar, og
grunnskólunum í Þorlákshöfn og
Hveragerði í samstarfi við kennara og
stjórnendur skólanna.   Einnig verður
fræðsla fyrir framhaldsskólanema í
Fjölbrautaskólanum á Suðurlandi. Eins er
boðið upp á sérstaka fræðslu fyrir
starfsfólk allra leikskóla á svæðinu og
dagforeldra.

Markmið verkefnisins er að fræða börn og
forsjáraðila þeirra um jarðskjálfta og
afleiðingar þeirra, með sérstaka áherslu á
sálrænan stuðning.  

Fræðslufundir fyrir foreldra og for-
ráðamenn grunnskólabarna verða einnig
haldnir í samstarfi við
foreldrafélög skólanna.

Leiðbeinendur eru starfsmenn og sér-
fræðingar Rauða krossins í sálrænum
stuðningi sem eru sérhæfðir í að veita
sálrænan stuðning og aðstoða fólk við að
komast yfir áfallastreitu í kjölfar hamfara.
Oft tekur langan tíma að vinna úr áföllum
eftir náttúruhamfarir og eru börn
sérstaklega viðkvæm fyrir því þegar
öryggi í umhverfi þeirra er ógnað.
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KIWANISHREYFINGIN STYRKIR BÖRN
OG UNGMENNI Í KJÖLFAR
JARÐSKJÁLFTANS Á SUÐURLANDI



30

17

Kíwanisklúbburinn Grímur í Grímsey hélt
upp á sitt þrjátíu ára afmæli laugardaginn
3.maí 2008. Stofndagur klúbbsins var
reyndar 3. júní en ákveðið var að slá
saman árshátíð og afmælishátíð. Eftir

mikla þoku fram eftir degi tókst þremur
flugvélum að lenda með  gesti,hljómsveit
og veislustjóra.Hátíðarsamkoman tókst í
alla staði mjög vel.Gylfi Ingvarsson
umdæmisstjóri og Matthías Pétursson

kjörumdæmisstjóri voru heiðursgestir. 13
gestir frá Húsavík og Mývatni voru einnig
með okkur.

Móðurklúbbar Gríms voru Súlur í

Ólafsfirði og Hrólfur á Dalvík.Félagar í
Grími hafa öll árin verðið nálægt 20 og
mest 25 fyrir um 3 árum.Nánast allir
karlmenn eyjarinnar hafa verðið virkir
félagar í gegnum tíðina.

Á hátíðinni voru 6 stofnfélagar
heiðraðir með skjölum, Kiwanismerkjum
og síðast en ekki síst með silfurstjörnum
og skjöldum. En stjörnunum fylgir að
Grímur leggur í styrktarsjóð umdæmisins
25 þúsund krónur fyrir hvern sem fær
stjörnuna.

Þessir stofnfélagar eru: Bjarni Magnús-
son,Þorlákur Sigurðsson,Garðar Ólason,
Sigfús Jóhannesson,Gunnar Hannesson og
Ólafur Jóhannesson.

Gylfi og Matthías fluttu skemmtilegar
ræður með fræðsluívafi um Kiwanis-
hreyfinguna og Bjarni Magnússon sagði
veislugestum frá sögu Gríms.Efir
glæsilegan veislumat,skemmtiatriði og
fjöldasöng var dansað fram á rauðanótt.

Kiwaniskveðja 
Dónald Jóhannesson

GRÍMUR ára

Það líður að jólum og þá förum við Emblur
að huga að sölu kertaskreytinga til
fjáröflunar. Við vorum hræddar um að
ástandið í þjóðfélaginu drægi úr sölu en
það virðist ekki ætla að hafa mikil áhrif  og
hefur okkur verið vel tekið.  Við erum mest
með fasta áskrifendur að þessum
skreytingum með smá breytingum á milli
ára. 

Hauststarfið hefur verið nokkuð
hefðbundið en þó eru tveir atburðir sem
geta ekki flokkast  undir það.  Fyrst skal
telja 40 ára afmælishátíð Kaldbaks 4 okt.
og mættum við þar  með okkar betri
helminga   og var það mikil gleði.  Svo var
það fundur með heimsforseta  Kiwanis
Donald R. Canaday  27 okt. í Kiwanis-
salnum í Sunnuhlíð.  Það var mjög vont
veður þennan dag og dró það úr
fundasókn sem var miður því þetta var

skemtilegur fundur og fræðandi. Með
forseta voru í för Matthías Pétursson
umdæmisstjóri og‘Oskar Guðjónsson
kjörumdæmisstjóri.  Donald fræddi okkur
um hvernig  ætti að fjölga félögum í
Kiwanis og sagði frá sínum aðferðum við
það.  Hann var afar samfærandi og hétu
sumir fundarmenn því að fjölga um 1
félaga á þessum vetri. Ef hann hefði
stoppað lengur hér á landi hefði trúlega
fjölgað í Kiwanis.  Í tilefni af því varð til
þessi kveðskapur.

Fá ráð veit til fjölgunnar
fyrir okkur Emblurnar.
Flestar nokkuð fullorðnar
en feikilega starfsamar.
Fýsilegast fannst mér, var 
við fengjumst allar klónaðar.

Okkur bættist nýr félagi er Elísabet
Guðbjartsdóttir flutti til okkar úr Básum
og erum við nú orðnar átta og munar um
hverja konu í svona fámennu félagi. 
Við tökum að okkur ýmis verk sem til falla
og störfum t.d.sem heimsóknarvinir á
vegum Rauðakrossins og tókum þátt í
söfnuninni Gengið til góðs á þeirra
vegum.

Að lokum vil ég óska öllum Kiwanis-
félögum gleðilegra jóla og farsælda á
komandi ári

Lára Einarsdóttir  forseti Emblu

EMBLURNAR STARFA MEÐ RAUÐA
KROSSINUM

Sex stofnfélagar Gríms voru heiðraðir.



Ótrúlegt en satt, brátt er liðið ár frá síðasta
jólafundi Jörfa. Sá fundur var haldinn í
Norræna húsinu vegna þess að ekki var
pláss fyrir klúbbinn í Kiwanishúsinu.
Tilbreytingin var ágæt. Matur-inn á jóla-
hlaðborðinu var frábær og það sem mest
er um vert, fundurinn var góður.  Á
fundin-um bættist nýr félagi, Garðar
Bergendahl, í hópinn. 

Forseti vor Jón Jakob Jóhannesson
veitti Valdimari Jörgenssyni gullstjörnu
Kiwanis fyrir frábær störf fyrir Jörfa og
Kiwanishreyfinguna. Ritari Jörfa Baldur
Árnason las mjög sérstaka jólasögu sem
átti vel við þá en ekki á hún síður við á
þessu hausti. 

Séra Þór Hauksson sóknarprestur í
Árbæjarsókn flutti jóla-hugvekju og
þakkaði fyrir árlega jólaglaðning-inn sem
Jörfafélagar færa þeim fjöl-skyld-um í
sókninni sem minnst geta veitt sér í mat
og drykk. 

Þjóðhátíð Jörfa
Göngunefnd Jörfa hefur staðið fyrir
árlegri sviða- og hrossakjötsveislu í
Ölfusborgum. Nú er þessi viðburður
orðinn að þjóðhátíð Jörfa og fór hún fram
í Kiwanishúsinu í Þorláks-höfn að þessu
sinni. Undirbúningur var í höndum
sviðameistaranna sem sviðu kindahausa
svo grimmt að ekki mátti á milli sjá hvorir
voru svartari, sviða- eða meistara-
hausarnir. 

Á þjóðhátíðinni voru góðir gestir, þeir
Hjörtur Þórarinsson í Búrfelli og séra
Baldur Kristjáns-son í Ölveri, sem
röbbuðu saman í bundnu máli. Fór hátíðin
hið besta fram og verður sjálfsagt haldin
með svipuðu sniði á þessu starfsári.

Stjórnarkjörsfundur
Aftur var farið austur fyrir fjall því
stjórnarkjörsfundurinn var haldinn í
Þrastarlundi. Þangað var farið með rútu.
Var fundarmönnum skilað í bæinn eftir
miðnætti. Þar var gestur einn sem fór með
gamanmál í bundnu og óbundnu máli.
Varð ljóst að gera varð hann að Jörfafélaga
hið fyrsta. Þessi maður er Ingi Viðar sem
síðar verður getið.

Guðmundur Helgi Guðjónsson var
sæmdur silfurstjörnu á stjórnarkjörs-
fundinum fyrir óþreytandi störf fyrir
Kiwanis og Jörfa.

Landskjálfti.
Um miðjan júní þótti orðið óþarflega langt
síðan Jörfafélagar höfðu verið í heimsókn
fyrir austan. Skalf því Ölfusið af
óþolinmæði svo jörð rifnaði og hús og
munir skemmdust í ólátunum. Jörfa-
félagar fengu í kjölfarið óvænt tækifæri til
fjáröflunar sem fólst í því að hreinsa út úr
orlofshúsunum 36  í Ölfusborgum eftir
tjónið. Mest allt af leirtaui og glermunum
sem í húsunum voru var í molum á
gólfum þeirra og aðkoman ófögur. 

Þess má geta að íbúðarhús og innbú
Kristjáns borgarstjóra og Úllu varð líka
mjög illa úti í hamförunum.

Með stuttum fyrirvara náðist í 11
félaga til að vinna þetta verk. Stjórnin vill
þakka fyrir góð viðbrögð við þessu
bráðaútkalli og þakka fyrir frábært
framlag ykkar til verksins en það sóttist
einstaklega vel og kláraðist á aðeins
þremur dögum. Þetta sýnir hvað
samheldinn hópur eins og Jörfafélagar
getur gert þegar á reynir.

Sumarferð Jörfa
Og enn var farið austur. Sumarferðin var
farin að Hellishólum í Fljótshlíð á slóðir
Gunnars og Kolskeggs. Tókst ferðin í alla
staði vel.

Ræktun í Heiðmörk
Jörfafélagar mæta ávallt í sumarbyrjun og
vinna í reitnum sínum í Heiðmörk.
Þar var vel tekið til hendinni og á eftir var
mikil grillveisla. 

Þann 12. júní sóttu síðan fjórir félagar
9 stæðileg grenitré í gamla lundinn uppi á
Grunnuvötnum og gróðursettu í nýja
lundinum okkar.

Hjálmaverkefni
Líkt og undanfarin ár sá Jörfi um að
afhenda reiðhjólahjálma og er þetta orðin
fastur liður eins og vorverkin. Jörfi sá um
að afhenda hjálma í Ártúnsskóla,
Árbæjarskóla, Selásskóla, Norðlingaskóla,
Ingunnarskóla og Sæmundarseli. Alls
voru afhentir 225 hjálmar.

Sviðaveisla Jörfa til fjáröflunar í
styrktarsjóð
Þann 25.október s.l. hélt Jörfi sviðaveislu í
Kiwanishúsinu við Engjateig. Um 150
manns mættu og gerðu matnum góð skil.
Jörfafélagar sáu alfarið um að afla fanga
og gera sviðin tilbúin í pottinn. Vertinn sá
um að sjóða sviðin og útbúa meðlætið að
hætti Jörfa. Allur ágóði af þessu rann í
styrktarsjóð Jörfa. 

Þarna mættu í boði Jörfa, Jón Baldvin
Hannibalsson og kona hans Bryndís
Schram. Jón Baldvin flutti mjög
skemmtilegt erindi sem átti vel við
ástandið í þjóðfélaginu í dag.  Jörfafélagar
vilja þakka öllum sem mættu og nutu
samverunnar.

JÖRFI Í LEIK OG STARFI 2008

Nú er það svart hjá Jörfa 

Valdimar Jörgenssyni var veitt Hixon-
orðan á stjórnarskiptafundi hjá Jörfa sem
fram fór í Viðey. Arndís Jónsdóttir
eiginkona Valdimars fékk blómvönd
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Stjórnarskipti í Jörfa fóru fram í Viðey
laugardaginn 27.september
Um stjórnarskiptin sá Matthías G.
Pétursson, umdæmisstjóri.
Á þessum fundi voru veittar viður-
kenningar, Valdimar Jörgensson var
sæmdur Hixon- orðu fyrir frábær störf í
þágu Kiwanis og Jörfa.

Pétur Sveinsson fékk silfurstjörnu fyrir
frábært starf í þágu Jörfa.

Fyrirmyndafélagi Jörfa 2007-2008 var
útnefndur Leifur Ásgrímsson.

Viðurkenning fyrir 100% mætingu
fengu Jón Jakob Jóhannesson, Leifur
Ásgrímsson og Björn Úlfar Sigurðsson.

Fjölskyldu- og kynningarfundur
Jörfi hélt fjölskyldu og kynningarfund
mánudaginn 17. nóv. s.l. og var hann vel
sóttur.

Gestur fundarins og fyrirlesari var
séra Pálmi Matthíasson og flutti hann
mjög góðan fyrirlestur um gildi
fjölskyldunnar. Ævar Breiðfjörð var með

erindi um Kiwanis og Jörfa og sýndar
voru myndir úr leik og starfi klúbbsins.

Nýir félagar
Á fyrsta fundi Jörfa á þessu starfsári var
enn tekin inn nýr félagi í klúbbinn.  Ingi
Viðar Árnason, sem áður er getið, gekk þá
í raðir okkar. Það var Jón Jakob
Jóhannesson fráfarandi forseti sem tók
Inga inn og Björn Úlfar sæmdi hann merki
Jörfa.

Við bjóðum þá Garðar Bergendahl og
Inga Viðar Árnason  hjartanlega velkomna
í Jörfa og Kiwanishreyfinguna.

Fundir Jörfa
Ætla mætti að Jörfafélagar hafi ekki tíma
fyrir venjulega fundi fyrir öllum þessum
hátíðum. Það er rétt. Allir fundir Jörfa eru
hátíðir. Félagsmálafundir eru áberandi en
einnig fundir með fyrirlesara og
heimsóknir af ýmsu tagi. Mæting er góð
og fer sífellt batnandi.

Þann 3. nóvember komu góðir gestir á
fund til okkar. Það voru þeir Helgi
Straumfjörð, svæðisstjóri Eddusvæðis og
Þórður Flosason, forseti Kötlu.

Vel var mætt á þennan fund og tóku
margir til máls. Þar á meðal var
svæðisstjóri er sagði frá starfinu á
Eddusvæði.

Gjöf til Ljóssins
Nú á dögunum afhenti Jörfi  Ljósinu fimm
golfsett að gjöf. Ljósið er endurhæfingar-
og stuðningsmiðstöð fyrir fólk sem hefur
fengið krabbamein / blóðsjúkdóma og
aðstandendur þeirra. Markmið Ljóssins er
að efla lífsgæðin með því að styrkja
andlegan, félagslegan og líkamlegan þrótt
og draga þannig úr hliðarverkunum sem
sjúkdómurinn getur haft í för með sér. 

Húsnæði Ljóssins er eins og fallegt
heimili þar sem hægt er að koma í
kaffihúsastemningu, spjalla við náungann
eða taka sér bók í hönd. Einnig er hægt að
taka þátt í þeim tilboðum sem eru á
dagskrá alla daga. Þátttakendur í Ljósinu
koma að eigin frumkvæði og áhuga og
raða saman dagskrá sem hentar hverju
sinni. Í Ljósinu er mikið unnið með
lífsgæðin og lífsgleðina og lítið er talað um
sjúkdóma og veikindi. 

Andlát
Einn ötulasti félagi okkar, Valdimar
Jörgensson, lést þann 17. nóvember úr
krabba-meini. Við minnumst hans með
hlýhug og þakklæti og vottum fjölskyldu
hans okkar dýpstu samúð. 

Við hæfi er að ljúka þessum pistli með
tveim af kjörorðum Valdimars:

Kiwanis er vinátta.   Jörfi er bestur.

Guðm.Helgi Guðjónsson
Sigursteinn Hjartarson fjölmiðlafulltrúar
Jörfa.

Pálmi Matthíasson prestur flutti  erindi á fjölskyldudegi Jörfa 

ANDLÁT
Mánudaginn 17.nóvember, andaðist Valdimar Jörgensson
vinur okkar og félagi í Kiwanisklúbbnum Jörfa  Valdimar var 
einn af máttarstólpum Jörfa og Kiwanishreyfingarinnar. 

Valdimar Jörgensson var fæddur 30.desember 1943. 
Eftirlifandi kona Valdimars er Arndís Jónsdóttir. 
Við minnumst hans með hlýhug og þakklæti og vottum fjölskyldu hans okkar dýpstu samúð. 

Valdimar var félagi í Jörfa frá 1987 og gengdi þar öllum embættum fyrir klúbbinn.
Valdimar var svæðisstjóri Eddusvæðis 1998-1999  og 
Umdæmisstjóri Íslands-Færeyjar  2002-2003 

Útför Valdimars fór fram frá Grafarvogskirkju fimmtudaginn 27. nóvember s.l.
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