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Matthías G. Pétursson um-
dæmisstjóri og Óskar Guðjóns-
son kjörumdæmisstjóri sóttu á
dögunum fund í Belgíu þar
sem m.a. var rætt um fjölgun í
hreyfingunni. Á fundinum
kom fram að í síðasta lagi  árið
2012 verður umdæmið Ísland –
Færeyjar að vera komið með
1000 félaga að öðrum kosti
verður það  ekki  sér umdæmi. 
Í  umdæminu eru núna um 910
félagar og sem betur fer þá
virðast menn vera að vakna og
hugsa alvarlega um þessi mál.
Á ráðstefnu sem Óskar kjör-
umdæmisstjóri hélt í lok
síðasta mánaðar kom fram að
þessi mál verða efst á baugi í
hreyfingunni næstu 2-3 árin.

Búið er að stofna kvennanefnd
eins og fram kemur annars
staðar í blaðinu og við hana
eru bundnar miklar vonir. Nú
eru aðeins um 50 konur virkar
í hreyfingunni sem er aðeins
6% og þar er óplægður akur.
Það þarf að huga að fjölgun
kvennaklúbba, fjölga félögum í
þeim klúbbum sem fyrir eru og
huga að stofnun nýrra klúbba. 
Eins og fram hefur komið þá
ákvað Andrés K. Hjaltason
fyrrverandi umdæmisstjóri að
bjóða sig fram til Evrópu-
forseta á Evrópuþinginu í
Ghent 4. júní n.k. Nú liggur
fyrir að tveir til viðbótar hafa
ákveðið framboð, annar frá
Noregi og hinn frá Þýskalandi.

Því er mjög áríðandi að sem
flestir mæti á Evrópuþingið en
hver klúbbur hefur 3 atkvæði
auk þess sem fyrrverandi
umdæmisstjórar hafa at-
kvæðisrétt. Þegar þetta er ritað
þá hafa um 40 manns skráð sig
í ferð á þingið. 

Nú þegar blaðið fór í prentun
þá lá ekki fyrir hvenær
hjálmarnir kæmu til landsins
en gert var ráð fyrir að þeir
færu í skip í lok apríl og yrðu
hér á landi 4. maí. Endanleg
dagsetning á afhendingu hjál-
manna liggur því ekki fyrir. 

Þriðja og síðasta blað
Kiwanisfrétta á þessu starfsári
kemur út í byrjun september
og eru hugmyndir uppi hjá
umdæmisstjórn að blaðið inni-
haldi stóran hluta af þing-
gögnum, þ.e. skýrslum og
reikningum. 

Gleðilegt sumar,
Ragnar Örn Pétursson ritstjóri.
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RITSTJÓRAPISTILL
VERÐUR UMDÆMIÐ ÍSLAND-
FÆREYJAR LAGT AF 2012?

Kiwanisklúbburinn Elliði hefur að undan-
förnu  staðið fyrir fjáröflun í þeim tilgangi
að styrkja starfsemi Barna– og unglinga-
geðdeildar Landspítalans (BUGL) og þar
með stuðla að sem víðtækastri geðhjálp
barna. 

Með það að leiðarljósi hóf Kiwanis-
klúbburinn Elliði útgáfu og sölu á
söngbókinni Söngperlur- 170 söngtextar. Í
febrúar 2008 fór bókin í símasölu og
annast hana Ingimar Skúli Sævarsson, s.
868-4551 iskuli@simnet.is. Öll sala og
dreifing er í höndum  Skúla en umsjón
fyrir hönd Kiwanisklúbbsins Elliða hefur
Páll V. Sigurðsson s. 863-7057. 

Allur ágóði af sölu bókarinnar rennur í
nýstofnaðan styrktarsjóð, sem kallast
Birtan.  Hlutverk sjóðsins er að veita fjár-
hagslegan stuðning til ýmissa verkefna,
m.a. með útgáfu fræðsluefnis ásamt því að

útvega önnur gögn og tæki sem henta
starfseminni. Kosin hefur verið sérstök
úthlutunarnefnd en í henni sitja tveir
fulltrúar Barna- og unglingageðdeildar-
innar ásamt þrem fulltrúum Kiwanis-
klúbbsins.

Þegar þetta er ritað  eru komnar yfir 4
milljónir króna inn á styrktarsjóðinn
vegna sölu bókarinnar. Stjórn sjóðsins
hefur þegar samþykkt að veita styrki úr
sjóðnum til þriggja verkefna að upphæð
1720 þús. krónur. Öll þessi verkefni munu
gagnast skjólstæðingum Bugl mjög vel.
Ákveðið hefur verið að styrkja eftirfarandi
verkefni: 

• Handbók með fræðsluefni fyrir for-
eldra barna sem eiga við átröskunarvanda
að stríða. Hér er um að ræða alvarlega veik
börn og unglinga sem oft þurfa á lang-

tímameðferð að halda sem getur varað frá
einu ári og allt upp í þrjú ár.
• Leikja- og tómstundahandbók þar sem
settar eru fram hugmyndir að ýmis konar
iðju og leikjum sem henta fyrir börn og
fullorðna á öllum aldri. Í gegnum leik er
hægt að bæta ýmsa færni barnsins eða
unglingsins og mikilvægt er að for-
eldrarnir taki virkan þátt.
• „Sensory herbergið”
Hugmyndin er að skapa herbergi sem
sérstaklega er ætlað til notkunar fyrir börn
og unglinga á Barna-og unglingageðdeild
LSH, sem eiga við skynreiðu/skyn-
færaröskun að stríða. Herbergið mun
einnig vera samveru-og slökunarherbergi
fyrir börnin/unglingana og foreldra
þeirra, utan venjulegs vinnutíma iðju-
þjálfa.

SAMSTARFSVERKEFNI
KIWANISKLÚBBSINS ELLIÐA OG BUGL
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BÖRNIN
FYRST OG
FREMST
Nú eru um 5 ár frá
stofnun Byggjenda-
klúbbsins í Engjaskóla 
og Matthías G. Pétursson
umdæmisstjóri og Óskar
Guðjónsson kjörum-
dæmisstjóri heimsóttu
Engjaskóla og færðu
skólastjóranum
viðurkenningarskjöld. 

FJÖLMÖRG STYRKTARVERKEFNI HJÁ
ELDBORGU Í HAFNARFIRÐI
Starf Eldborgar í Hafnarfirði hefir verið blómlegt á yfirstandandi
starfsári. Auk almennra funda eru fastir liðir í starfinu, að árið
hefst með sameiginlegum stjórnarskiptafundi með fleiri klúbbum
og á jólaföstu er haldinn jólafundur með þátttöku eiginkvenna.
Milli jóla og nýárs er í samstarfi við Hauka haldið hand-
knattleiksmót fyrir hafnfirska unglinga. Síðari ár hefir einnig
verið haldið þorrablót og í tilefni aðalfunda hafa félagar lagt land
undir hjól og haldið fundinn utan Hafnarfjarðarsvæðisins. Síðasti
aðalfundur var haldinn í Hótel Glymi í Hvalfirði með viðkomu í
hvalstöðinni og á Bjarteyjarsandi. 

Í vetur hefur klúbburinn einnig farið í tvær heimsóknir til
annarra klúbba. Hof í Garði var sóttur heim í nóvember og í
febrúar var Búrfell á Selfossi heimsótt með viðkomu í ölgerðinni
að Ölvisholti. 

Hápunktur vetrarstarfsins er þó jafnan meginfjáröflun
styrktarsjóðs, sjávarréttadagur Eldborgar, en hann var haldinn í
30 skipti nú í marsmánuði. Óáran í þjóðfélaginu olli því að
aðgöngumiðaverð var lækkað frá fyrra ári og málverk til uppboðs
voru valin með skert fjárráð bjóðenda í huga. Þrátt fyrir þetta og
samdrátt í þátttöku verður að telja afkomu hafa verið viðunandi
þótt afrakstur hafi aðeins verið um helmingur þess sem var á
fyrra ári.

Meðal verkefna sem styrkt voru á árinu 2008 voru
fjölgreinanám Lækjarskóla, Flensborgarskóli, Öldrunarfélagið
Höfn, rannsóknarverkefni vegna líkamsræktar aldraðra, félag

sykursjúkra barna, skógræktarverkefni, mæðrastyrksnefnd
Hafnarfjarðar, sambýlið Berjahlíð 2, barn með hrörnunarsjúkdóm
og fleiri.

Glæsilegur veislusalur hjá Eldborg fyrir Sjávarréttadaginn sem
er aðalstyrktarverkefni Eldborgarfélaga. 



Vetrarstarfið hófst með því að við héldum, með miklum
myndarbrag,  uppá fertugsafmæli klúbbsins,  en stofndagur hans
er 14. september 1968.  Það heimsóttu okkur margir góðir gestir
úr klúbbum á Óðinssvæðinu og einnig frá umdæmisstjórn, þeir
færðu okkur góðar kveðjur og gjafir. Margir tóku til máls, bæði
félagar og gestir og að loknu borðhaldi var stiginn dans fram eftir
nóttu. Þessi afmælishátíð heppnaðist ágætlega.

Þann 9. október fóru fram stjórnarskipti undir styrkri stjórn
svæðisstjóra Óðinssvæðisins Stefáns Jónssonar.  Þann 27. okt.
kom heimsforseti Mr. Don Canaday í heimsókn til Akureyrar,
ásamt kjörumdæmisstjóra Óskari Guðjónssyni og umdæmis-
stjóra Matthíasi G Péturssyni. Tókum við Kaldbaksfélagar ásamt
félögum úr öðrum klúbbum á svæðinu á móti þeim, en ofankoma
og ófærð hömluðu för margra, mæting var þó þokkaleg.  

Mr. Canaday fór vítt yfir sviðið, en talaði þó sérstaklega um
nýliðun í hreyfingunni og hvaða aðferðir hann notaði, einnig
ræddi hann um stofnun ungliðaklúbba.  Þetta var mjög fróðlegt
erindi og ánægjuleg heimsókn.  Við komust  þá að því að Kiwanis
á Íslandi er ekki alveg gleymt út í hinum stóra heimi.  Á þessum
árstíma erum við félagar frekar skemmtanaglaðir og látum ekkert

þunglyndi ná tökum á okkur.  Við höldum jóla- og þorrafund og
bjóðum mökum okkar með, og eru þetta hinir ágætustu fundir,
sem stuðla að kynningu innbyrðis og auka samstöðu. Árleg
jólatrésskemmtun var einnig haldin, þar sem jólasveinar létu
tölvert á sér bera og um hundrað manns mættu.  Í febrúarlok var
farin hin árlega fjölskylduferð að Illugastöðum í Fnjóskadal, þar
sem allir skemmtu sér vel á vélsleðum, brettum og skíðum,
mæting mjög góð og veðrið eins gott og hugsast gat.  Á döfinni
er leikhúsferð og „menningarhátíð” að henni lokinni, svo og
heimsókn í keilusal á sumardaginn fyrsta.  Mörg undanfarin ár
höfum við stutt við bakið á félögum í Íþróttafélagi fatlaðra Eik, og
átt tvo menn í stjórn þess. Þar af leiðandi höfum við aflað okkur
dómararéttinda í Boccía, og séð um dómgæslu á fjölda móta m.a.
landsmóti og er í undirbúningi aðkoma að tveimur stórmótum á
árinu.

Félagsstarfið hefur verið með líflegra móti í vetur, mæting á
fundum 85-90%, og nýverið hafa gengið til liðs við okkur tveir
nýjir félagar, vonandi bætast fleiri í hópinn.  En svona félagsstarf
hefur átt undir högg að sækja undanfarin ár, en vonandi verður
breyting á því í nýju þjóðfélagsmynstri sem er að ganga yfir
núna. 

LÍFLEGT FÉLAGSSTARF HJÁ
KALDBAK Á AKUREYRI 

Afhending gjafabréfs til Nökkva. Rúnar Þór Björnsson, Ólafur
Óskarsson og  Kristinn Örn Jónsson. 

Töframennirnir í eldhúsinu, Toggi og Bjöggi. 
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Forseti Hraunborgar starfsárið 2008-2009
er Hans Hafsteinsson, hann hefur nokkra
reynslu, var forseti klúbbsins starfsárið
‘94-’95. Fjölgun félaga í Hraunborg heldur
áfram og það sem af er árinu hafa 2 nýjir
félagar bæst í hópinn, á jólafundinum
Haraldur Jónsson  rafvirki og í lok janúar
Páll Hannesson vélstjóri.

Villibráðadagurinn var að venju haldinn
fyrsta laugardag í nóvember, réttum
mánuði eftir bankahrunið. Í fyrstu voru
uppi efasemdaraddir, en ákveðið var að
slá til og halda hátíðina með stæl. Veislu-
stjóri var Freyr Eyjólfsson útvarpsmaður,
ræðumaður Árni Páll Árnason sem mætti
í forföllum Björgvins Sigurðssonar þá-
verandi viðskiptaráðherra. 

Jóhannes Kristjánsson mætti að venju og
fór með  gamanmál og einnig tróðu upp
þeir Björn Thoroddsen gítarleikari og
Svavar Knútur trúbador. 

Málverkin og happadrættið voru á sínum
stað og listakokkurinn Franceois Fons sá
um veitingarnar líkt og síðustu ár.

Á jólafundinum las Einar Kárason  úr
Ofsanum sínum og var húsfyllir. Ívar
Helgason söng og spilaði jólalög. Þá flutti
félagi okkar  séra Gunnþór jólahugvekju.

Á þorranum höldum við árvisst Salt-
kjötskvöld, sem er karlakvöld á föstudegi.
Að þessu sinni var ræðumaður Bjarni
Harðarson bóksali á Selfossi, fyrrverandi
blaðaútgefandi og alþingismaður um
skamma hríð. Bjarni náði að hrífa salinn
með sér í magnaðri sagnalist.

Í mars héldu 14 félagar til fundar við
Búrfellsfélaga, snætt var á hótel Selfoss og
síðan var skoðuð bruggverksmiðjan að
Ölvisholti og Skjálfti teigaður.

Fundarsókn hefur verið stígandi, uppí
75%, enda lögð áhersla á að hafa góða
ræðumenn, sem næst á öðrum hverjum
fundi. Auk áðurnefndra hafa heimsótt
okkur,  Jón Gunnarsson alþingismaður.,
Vilhjálmur Bjarnason fjárfestir, Guð-
mundur Magnússon blaðamaður og Óli
Björn Kárason.

Með Kiwanis kveðju,
Gísli G. Gunnarsson
Fjölmiðlafulltrúi Hraunborgar.
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GÓÐ FUNDARSÓKN HJÁ
HRAUNBORGU

Inntaka nýs félaga, f.v. Gylfi Ingvarsson, Hans Hafsteinsson forseti Hraunborgar, Páll
Hannesson nýr félagi og Gísli Gunnarsson.

Haraldur Jónsson nýr félagi, Jón Gestur Viggósson meðmælandi og Gylfi Ingvarsson í
pontu.



Óhætt er að segja að starfsemin sé í fullum
skrúða hjá Kiwanisklúbbnum Helgafelli í
Vestmannaeyjum.

Félagslíf er í frábærum farvegi og
líknarstarf í samræmi við það.

Hér ganga menn í Kiwanis til að taka
þátt í því gróskufulla skemmtilega starfi
sem hér fer fram. 

Við ætlum aðeins að skyggnast gróf-
lega í starfið á eyjunni suðrænu.

Jólatrésskemmtun Helgafells var haldin
27. desember  með pompi og prakt.  

Mættu þar félagar með börn og barnabörn
og áttu ánægjulega jólastund saman.
Dansað var í kringum jólatréð og boðið
var upp á kaffi, gos og bakkelsi sem
eiginkonur sáu um af miklum myndar-
skap. Og að sjálfsögðu mættu vaskir
jólasveinar og dönsuðu og sungu með
börnunum og færðu þeim síðan smá
góðgæti úr poka sínum. 

Sameiginlegur jólafundur Sinawik og
Helgafells  var  haldinn 6. desember. Um
120 gestir voru saman þessa kvöldstund í

góðu yfirlæti. Eftir að forseti hafði
ávarpað gesti í upphafi fundar og óskað
afmælisbörnum fundarins til hamingju
með áfangann, flutti séra Guðmundur
Örn  okkur jólahugvekju og Gísli Valtýs-
son las upp jólasögu. Þá voru nokkur
tónlistaratriði, sem nemendur í  Tónlistar-
skóla Vestmannaeyja fluttu við  góðar
undirtektir. Um nokkurra ára skeið hefur
sá háttur verið á matseldinni að konur úr
Sinawik hafa séð um hana og alltaf verið
þessi dýrindismatur. Að þessu sinni var
breytt út af þeim vana og sá stjórn
Helgafells um eldamennskuna sem fékk
góð meðmæli gesta.  Eins svo margt hjá
Helgafelli, þá eru málin í frekar föstum
skorðum og svo var um margrómað bingó
að fundi loknum. Þar sló Friðfinnur ekki
feilnótu frekar en fyrri daginn í stjórn
bingósins.

Eitt af fjölmennari þorrablótum Helga-
fells var haldið 17. janúar og voru mættir
um. 170 félagar og gestir, og m.a
heimsóttu okkur gestir frá Kiwanis-
klúbbnum Mosfelli í Mosfellsbæ og
þökkum við þeim sérstaklega fyrir
ánægjulega samverustundir og heim-
sóknina til Eyja. Á blótinu var margt gert
sér til gamans en herlegheitin hófust á
borðhaldi og þar var að sjálfsögðu
snæddur hin hefðbundni og rammíslenski
þorramatur með öllu tilheyrandi,  þorra-
blótsnefndin sá um matseldina og tókst
þeim félögum vel til eins og við var búist
af þessum köppum, en þarna er valinn
maður í hverju rúmi. Spurningarkeppni
var á milli borða og þar urðu þrjú borð
jöfn að stigum og var þá dregið um
sigurvegara og kom það í hlut gestanna
frá Mosfelli. Einnig var tónlistaratriði í

GRÍN, GLEÐI OG GJAFIR HJÁ
HELGAFELLI Í EYJUM

Fanney skólastjóri og Adda umsjónarkennari í grunnskólanum tóku við gjafabréfi fyrir
hljóðkerfi í eina skólastofu grunnskólans sem Bergþóra Sigurðardóttir mun nota.

Ágúst Jóhannes Stefánsson fékk fartölvu að gjöf í samstarfi við
Vestmannaeyjabæ.

Félagar í Helgafelli færðu Stefáni Valtýssyni sérútbúið rafknúið
sjúkrarúm til eignar. Á myndinni eru Kristleifur forseti
Helgafells, Valtýr faðir Stefáns og Stefán sjálfur. 
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boði en það á ættir sínar að rekja til Einars
Friðþjófs og Kötu, en þarna voru komin
saman Hjalti, Jórunn, Ágúst og Njáll og
fluttu þau nokkur lög við frábærar
undirtektir gesta. Spurningarkeppni í
anda Útsvars var háð milli karla og
kvenna og þar báru STRÁKARNIR sigur
úr bítum, fjöldasöngur fór fram og honum
stjórnuðu Sæþór Vídó og Jarl Sigurgeirs.
Undir lok dagskrárs kom atriði sem engin
í salnum átti von á en í heimsókn til okkar
komu ABBA í öllu sínu veldi og tóku  smá
syrpu fyrir okkur og ætlaði allt um koll að
keyra.

Veislustjóri kvöldsins var Stefán Þór
Lúðvíksson, en þar er mikill skemmti-
kraftur á ferð, og síðan en ekki síst lék
hljómsveitin Tríkot undir dansi langt fram
á nótt. Blótið var í alla staði vel heppnað
og nefndinni og Helgafelli til mikils sóma. 
Líknarstarf Helgafells er sannarlega í
blóma líkt og aðrir þættir klúbbsins.

Þann 13. febrúar s.l. afhentu félagar úr
Kiwanisklúbbnum Helgafelli, Stefáni
Valtýssyni sérútbúið rafknúið sjúkrarúm
til eignar. Valtýr faðir Stefáns kvað þetta
vera mikla byltingu fyrir drenginn og
vonum við Helgafellsfélagar að rúmið og
eiginleikar þess megi koma að góðum
notum í framtíðinni fyrir Stefán.

19. febrúar  gáfu félagar úr  Kiwanis-
klúbbnum Helgafelli hljóðkerfi í eina
stofu í grunnskóla Vestmannaeyja. Styrk-
urinn er til kominn vegna Bergþóru
Sigurðardóttir sem er átta ára eyjapæja
sem fæddist með Torticollis í hálsi og
hefur einnig kölkun í hægra eyra og þarf
að nota heyrnatæki þess vegna og er
hljóðkerfið henni nauðsynlegt í námi.
Skólanum var afhent tækið til eignar þó 
með þeim viðkvæðum að tækið fylgi
Bergþóru og hennar skólagöngu.  

Fanney skólastjóri og  Adda umsjónar-
kennari Bergþóru tóku formlega við
gjöfinni. 

Helgafellsmenn komu færandi hendi
þann 4. mars er þeir færðu Ágústi
Jóhannesi Stefánssyni fartölvu að gjöf í
samstarfi við Vestmannaeyjabæ.  Gústi
eins og hann er best þekktur á í átökum
við MS sjúkdóm og getur sig lítið sem
ekkert hreyft. Með tilkomu tölvunnar
fullkomnar Gústi nú hljóðver sem hann
hefur komið sér upp á heimili sínu, og
stefnir á að selja sína djúpu rödd  sem
þekkt er, í auglýsingar og fleira.  

Takk fyrir,
Kiwaniskveðja,
Kristleifur Guðmundsson,
forseti Helgafells.
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Starfið í Drangey  var mjög öflugt á síðasta
starfsári  og klúbburinn  stóð  fyrir 38.
umdæmisþingi Kiwanis  á Sauðárkróki   í
maí 2008 sem tókst í alla staði mjög  vel.  
Klúbburinn  hélt upp á 30 ára afmæli sitt  í
Reiðhöllinni Svaðastöðum á föstudags-
kvöldið  þegar  umdæmisþingið var og
þar mættu um 300 manns  og  tókst  af-
mælið   mjög vel.  Fyrr um daginn  og  í
tilefni af 30 ára afmæli klúbbsins  afhenti
klúbburinn fötluðum einstaklingum í
Skagafirði bifreið  að gjöf  upp á rúmar 5,5
milljónir króna  sem klúbbfélagar  söfnuðu
meðal fyrirtækja og einstaklinga í Skaga-
firði.

Bifreiðin er Ford Transit   útbúin fyrir fjóra
hjólastóla sem hægt er að renna inn í
bifreiðina og  festa niður. Fyrir þetta verk-
efni fékk klúbburinn lykilinn, viður-
kenningu  fyrir athyglisverðasta verkefni
starfsársins 2007-2008  frá umdæmisstjórn.
Í tilefni af 30 ára afmæli klúbbsins voru
þeim fjórum stofnfélögum sem enn eru
starfandi í klúbbnum afhentar silfur-
stjörnur Kiwanis.

Stjórnarskipti fóru  fram 10. október og  sá
Ingólfur Guðmundsson svæðisstjóri
Grettissvæðis  um þann gjörning. Fundir
eru haldnir  hálfsmánaðarlega  í  Kiwanis-

húsinu  á Eyrarvegi, einn nýr félagi hefur
verið  tekinn inn  í  klúbbinn og er  það
Pálmi Jónsson  og  er  hann boðinn vel-
kominn  til starfa. Jólafundurinn  í des-
ember  var haldinn að Hólum í Hjaltadal
og  þar flutti sr. Hjörtur Pálsson hugvekju
og einning hélt Margrét Sigtryggsdóttir
erindi. Fundurinn 6. febrúar var haldinn   í
fyrirtækinu Sjávarleður þar sem fram-
kvæmdastjórinn  Gunnsteinn  tók á móti
mannskapnum og  skenkti bæði þorramat
og drykk,  fræddi  og  sýndi  síðan  fél-
ögum   fyrirtækið.

Þorrafundur var svo haldinn 21. feb. eftir
svæðisráðsfund.  Við það tækifæri var
Ingimar Hólm Ellertsson heiðraður
sérstaklega með gullstjörnu Kiwanis fyrir
mikið og óeigingjarnt starf í þágu
klúbbsins en áður hafði hann verið
sæmdur bæði silfurstjörnu og Hixon orðu
og eftir því sem við best vitum er hann eini
Íslendingurinn sem sæmdur hefur verið
þessum þremur viðurkenningum og
óskum við Ingimar til hamingju með það. 

Nú þegar þessi pistill er skrifaður er verið
að vinna að útgáfu þjónustu- og símaskrár
fyrir Skagafjörð og Húnaþing  en þetta er
aðalfjáröflunarleið klúbbsins. 

Í heildina hefur starf klúbbsins verið létt
og skemmtilegt í vetur, ýmsar spaugilegar
uppákomur  og fundir flestir mjög góðir. 

DRANGEY GAF FÖTLUÐUM
RÚMAR FIMM MILLJÓNIR

Drangeyjarfélagar við bifreiðina sem þeir gáfu til afnota fyrir fatlaða einstaklinga. 
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Í Kiwanisklúbbnum Elliða er unnið mjög
gott starf. Í okkar augum er Elliði fyrir-
myndarklúbbur og hefur verið það í mörg
ár, þótt hann hafi ekki hlotið þá viður-
kenningu hjá umdæminu. Raunmæting á
fundi er um 75% og nokkrum sinnum hafa
allir klúbbfélagar gert grein fyrir sér og
tilkynnt forföll. Á síðasta fundi Elliða
mættu 27 af 32 félögum og einn er í leyfi
eða 87.5 %.

Skipulag á fundum er í föstum
skorðum, við leggjum mikla áherslu á
snyrtilegan klæðnað en jafnframt að
fundirnir sé skemmtilegir og að þeim ljúki
á skikkanlegum tíma. 

Mikil  áhersla er lögð á að rækta
sálarskarnið með því að fara í leikhús, hafa
skákkvöld, fara í gönguferðir á sunnu-
dögum og við erum með alls konar
uppákomur til að létta klúbbfélögum og
mökum þeirra lífið. Sérstaklega má benda
á að makar klúbbfélaga eru með hand-
verkskvöld einu sinni í mánuði og núna
eftir áramótin fóru heldri menn í
klúbbnum 67 ára og eldri að hittast einu
sinni í viku að Grensásvegi 8. Hefur það
gefist svo vel að hræðsla er orðin við að
öldungaráðið yfirtaki stjórn klúbbsins. 

Stjórnarskiptin
Stjórnarskipti  í Kiwanisklúbbnum Elliða
fóru fram 22. september að Hótel  Loft-
leiðum  undir stjórn Eiríks Ingvarssonar
svæðisstjóra  Þórsvæðis og Jóns Eiríks-
sonar kjörsvæðisstjóra. 
Stjórnina skipa
Forseti: Ragnar Harðarson
Kjörforseti: Árni Magnússon
Ritari: Árni Arnþórsson
Féhirðir: Ragnar Engilbertsson
Fráfarandi forseti: Páll V. Sigurðsson

Villibráðarkvöld Elliða
Þann 17. október var hið árlega villi-
bráðarkvöld Elliða haldið í Víkingasal

Hótels Lofleiða og sóttu 132 gestir Villi-
bráðakvöldið. Heppnaðist það mjög vel.
Dagskráin  hófst með setningu forseta
Elliða kl. 20.15 og fól  hann síðan Finnboga
Kristjánssyni veislustjórn og stjórnaði
hann kvöldinu af mikilli röggsemi. Borinn
var fram frábær matur, Sveinn Waage og
söngfuglarnir Kormákur Baldursson og
Magnús Einarsson skemmtu. Málverka-
uppboðið gekk mjög vel undir styrkri
stjórn Brynjars Níelssonar. 

700. fundurinn
Þann 20. október var 700. fundur
Kiwanisklúbbsins Elliða haldinn að Hótel
Loftleiðum. Fyrirlesari kvöldisins var Örn
Egilsson vígsluforseti Elliða og sagði hann
fróðlega og skemmtilega frá fyrstu
starfsárum klúbbsins. Skemmtilegt er frá
því að segja að enn eru 4 stofnfélagar í
klúbbnum.

Nýir félagar
Það er sönn ánægja að segja frá því að 3
nýir félagar gengu inn í klúbbinn á
sérstökum  hátíðafundi  5. janúar  2009.
Þetta voru þeir   Björn Ágúst Sigurjónsson,

Edvard Sverrisson og Örn Þórhallsson og
von er á einum til viðbótar á þessu starfs-
ári. 

Starfið í Elliða
Starfið í Elliða hefur gengið mjög vel,
mæting á fundi og í hinar vikulegu
sunnudagsgöngur Elliðafélaga hefur verið
mjög góð. Félagsmálafundir hafa verið
haldnir að Grensásvegi 8 en almennir
fundir á Hótel Loftleiðum. Fyrirlesarar
hafa verið prýðilegir og séstaklega má
minnast á Elfar Úlfarsson heila - og
taugaskurðlækni sem sem gerði okkur
grein fyrir starfsemi heilans á einfaldan en
snilldarlegan hátt.

Jólafundur var haldinn á Grensásvegi 8
þann 15. desember, þar flutti Finnbogi
Kristjánsson félagi okkar hugvekju. Skötu-
fundur var í Kaffi Reykjavík 17. desember
og þar var fyrirlesari Jón Baldvin Hanni-
balsson.  Þangað mættu 50-60 karlar og ein
kona.

17. janúar. 2009 var nýársfagnaður
Elliða haldinn að Grensávegi 8. Var það
hin ágætasta skemmtun, frábær matur,
einstök heimatilbúin skemmtiatriði og
Árni Ísleifsson þandi dragspilið af mikilli
list.

Haldið hefur verið eitt skákkvöld og 18
félagar fóru í heimsókn til Kiwanis-
klúbbsins Eldeyjar í Kópavogi þann 11.
mars  2009 og hlustuðu þar á Vilhjálm
Bjarnason ryðja úr sér tölum og fróðleik af
mikilli list. Var þetta prýðiskvöld. Fram-
undan  er sumarferð í Stykkishólm 10. -12.
júlí.

Styrktarverkefni
Á félagsmálafundi þann 16. mars 2009 var
ákveðið að styrkja átakið Karlmenn og
krabbamein með því að kaupa eitt
herrabindi fyrir hvern félaga eða 32 bindi á
159.680 kr.

Síðan hefst undirbúningur  fyrir
hjálmafhendinguna til grunnskólabarn-
anna í Breiðholti sem farið hefur fram  í

GÓÐ MÆTING ELLIÐAFÉLAGA Á FUNDI

Inntaka nýrra félaga á Hótel Loftleiðum.

Frá afhendingu reiðhjólahjálma í Breiðholtskirkju vorið 2008.



9

Daniel Evrópuforseti skipaði nefnd um
fjölgun kvenna í Evrópu. Þar sem konur
eru í minnihluta í flestum Evrópulöndum
nema Póllandi.

Á Íslandi eru 50-60 konur í hreyf-
ingunni sem skiptist í þrjá kvennaklúbba
og tvo blandaða klúbba.

Nefndina skipa fimm konur frá Sviss,
Belgíu, Noregi, Ítalíu og Austurríki.

Fulltrúi Noregs, Kari Rasmussen óskaði
eftir því við íslenska umdæmið að skipuð
yrði kvennanefnd sem ynni í samstarfi við
hana.  Matthías umdæmisstjóri kom að
máli við mig í desember og bað mig að
taka þessa nefnd að mér.  Ég fékk klúbb-
félaga mína, Hjördísi Harðardóttur og
Guðbjörgu Pálsdóttur til að vera með mér
í nefndinni.  Strax í janúar fóru þær stöllur
út til Noregs til fundar við Kari og þar
voru stilltir saman strengir.

Hugmyndir okkar um fjölgun kvenna eru
að aðstoða þá klúbba sem fyrir eru, stofna
nýja klúbba og þá er heldur verið að hugsa
um blandaðan klúbb sem hægt væri þá að
vinna að í samvinnu við fjölgunarnefnd
umdæmisins.  Það kemur líka til greina að
stofna kvennaklúbb.  Þá ætlum við að
senda bréf í karlaklúbbana og athuga
hvort þeir séu tilbúnir að bjóða konur
velkomnar í klúbbinn sinn.  Þá þarf
umdæmið að leggja sitt að mörkum og
gera konur sýnilegri með því að fá þær í
fleiri embætti og nefndir og hafa þær með
þegar verið er að koma fram fyrir hönd
hreyfingarinnar.  

Það er enn  það viðhorf í þjóðfélaginu að
Kiwanis sé karlahreyfing.  Við munum
innan skamms setja inn á Kiwanis.is grein
um konur í Kiwanis og hvernig hægt er að
gerast félagi.  Þá ætlum við að athuga með
að koma inn grein á kvennanetsíður t.d.
femin.is og setja greinar í staðarblöð.  Við
höfum fjölgað um eina konu og hver ein
og sérhver skiptir máli. Þessi félagi er maki

Kiwanisfélaga svo þar kom enn ein
hugmynd að fjölgun, hver veit nema fleiri
makar hafi áhuga á að ganga til liðs við
hreyfinguna okkar.

Hildisif Björgvinsdóttir,
Sólborg,
formaður kvennanefndar umdæmisins.

ÁTAK Á VEGUM EVRÓPUFORSETA UM
FJÖLGUN KVENNA Í HREYFINGUNNI

Nú skal tekið á því... Kvennanefnd umdæmisins, Guðbjörg Pálsdóttir, Hildisif
Björgvinsdóttir og Hjördís  Harðardóttir. 

kirkjum hverfisins, síðast í Breiðholts-
kirkju og nutum við aðstoðar Felix
Bergssonar leikara og Einars Guðmunds-
sonar frá Forvarnarstofu SJÓVÁ.

Þessu næst er vormót íþróttafélagsins
Aspar en Elliði gefur alla verðlauna-
peninga og bikara á það mót. Auk þess
aðstoða Elliðafélagar við tímatöku og
afhenda verðlaun á sundmóti Aspar. Það
er ákaflega gefandi  að starfa með Aspar-
félögum því að þar er gleðin og þakklætið
í fyrirrúmi. Á síðasta starfsári gáfum við
Asparfélögum 150 trefla með merki
félagsins  og afhentum þá  uppskeruhátíð
félagsins. Það var einstakt að vera vitni að
þeirri gleði sem skein úr hverju andliti.

Páll V. Sigurðsson, 
fráfarandi forseti Elliða.

Stoltir Asparfélagar.



Nokkur ár eru síðan val  á „Fyrirmyndarklúbbum”
umdæmisins var endurvakið. Að baki þeirri
útnefningu liggur ákveðið mat á klúbbstarfi, sem
ekki er hér til umfjöllunar. Mig langar hins vegar að
skoða fyrirmyndarklúbbinn út frá sjónarhóli
árangursríks starfs. Starfs sem ekki skilar sér endilega
í stigagjöf, en getur dregið mörkin milli árangursríks,
skemmtilegs og lífvænlegs Kiwanisklúbbs og klúbbs
sem þarf að huga betur að innri málum, starfi og
framgöngu. Á heildina litið eru umdæmisklúbbar að
skila mjög góðu starfi og margir frábæru. Á hinn
bóginn gerum við okkur öll grein fyrir því að alltaf
má gera betur, leita hærra, gera eitthvað nýtt og
öðruvísi, því ekkert er eins hættulegt góðu félags-
starfi að festast í viðjum vanans og sjá ekki dýrð
skógarins fyrri nokkrum, en fallegum trjám. Hafandi
verið forseti í tveimur, mjög ólíkum klúbbum, tel ég
mig hafa nokkra reynslu á þessu sviði og langar til að
deila með ykkur 10 venjum sem ég er fullviss um að
betri skili árangursríkara og innihaldsmeira starfi.   

1) HÖLDUM SKILVIRKA FUNDI

• Hefjið og ljúkið klúbb – og stjórnarfundum á
settum tíma.

• Fundardagskrá skal leggja fyrir alla stjórnar- og
klúbbfundi. 

2) EINBEITUM OKKUR AÐ ÞJÓNUSTU  
VERKEFNUM

• Endurmetið reglulega verkefnin sem unnið er að.
Eru þau enn í samræmi við þarfir nærumhverfis
eða þeirra sem verið er að styrkja?

• Skoðið í sífellu nærumhverfi klúbbsins  í leit að
nýjum þörfum sem klúbburinn gæti komið til
móts við.

3) EINBEITUM OKKUR AÐ EFLINGU 
KLÚBBSINS

• Opnið útidyrnar fyrir nýjum félögum – gerið
árlegt fjölgunarátak að markmiði klúbbsins.

• Lokið bakdyrunum með því að virkja félaga og
koma til móts við ástæður þess að þeir gengu í
klúbbinn. Kannið reglulega hug félaga til
starfsins. Öðru vísi komumst við varla að því  sem
þeim finnst vera að. 

• Deilið ábyrgð og störfum þannig að sem flestir
komist að. Það er beggja hagur, stjórnenda
klúbbsins hverju sinni og hins almenna klúbb-
félaga.

• Kynnið öllum verðandi félögum rækilega út á
hvað Kiwanisstarfið gengur áður en þeir eru
teknir í klúbbinn – slík kynning er lykilatrið í
viðgangi klúbbsins og viðveru hins nýja félaga.

• Verið ykkur alltaf meðvituð um hreyfingu og
breytingar á félagafjölda. Reynið að halda
klúbbnum réttu megin línunnar.

• STAÐREYND: Það fækkar í klúbbum af eðlilegum
orsökum, t.d. deyja félagar og þeir flytja burt
ýmissa hluta vegna. Við þurfum nýja félaga til að
fylla skörðin.

• Jákvæð fjölgun ætti að vera meðvitað markmið
allra klúbba og klúbbfélaga.

• Því fleiri félagar = Því meiri þjónustumöguleikar

4) GLEYMUM EKKI AÐ VIKRJA STJÓRN 
KLÚBBSINS

• Fundar klúbbstjórnin ekki a.m.k. einu sinni í
mánuði?

• Nýtið aðstoð stjórnar til að setja klúbbnum lang-
og skammtíma markmið.
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VENJUR KLÚBBA SEM NÁ
RAUNVERULEGUM ÁRANGRI!!!10



• Á hverjum stjórnarfundi ætti að eyða smátíma í að
meta árangur settra markmiða.

• Ef klúbburinn er liðið þá er stjórnin þjálfaraliðið.

5) VIÐURKENNINGAR OG SAMVERA 
SKIPTA MIKLU MÁLI!

• Ekki gleyma því að Kiwanis er félagsskapur sjálf-
boðaliða. Munum eftir því að veita viður-
kenningar og hrós fyrir vel unnin störf.

• Þakklætisvottur eða viðurkenning hefur mikið að
segja og skilja eftir jákvæðar hugsanir og
tilfinningu.

• Samneyti þjappar klúbbnum saman og gerir
Kiwanisupplifunina skemmtilega. Gleymið ekki
að hlúa að þessum þætti starfsins – það sé
skemmtilegt og félagarnir hlakki til og njóti
funda. Hikið ekki við að brjóta klúbbstarfið upp
til að gera það skemmtilegra og öðruvísi en
vanalega.

6) HÖFUM FJÁRMÁLIN UPPI Á BORÐI OG Á 
HREINU

• Aðskiljið styrktar- og félagssjóð.

• Gerið raunhæfa áætlun um tekjur og gjöld beggja
sjóða. Fjárhagsáætlun gerir þér kleift að skipu-
leggja hvað þarf að gera í fjáröflun og hversu
mikla þjónustu er hægt að veita. 

7) RÆKTUM LEIÐTOGAHÆFILEIKA 
KLÚBBFÉLAGA

• Mikil reynsla fæst af t.d. nefndarformennsku og
verkefnisstjórn. Hvetjið félaga til að taka að sé
nefnd eða verkefni.

• Leiðið reynslubolta og nýgræðinga saman í
nefndarstörfum.

• Hlúið að verðandi forystufólki og veitið því
tækifæri. Að fá að starfa sem Forseti eða Ritari er
fyrst og fremst JÁKVÆÐ REYNSLA og
SKEMMTILEG UPPLIFUN.

• Er tröppugangur að því að verða forseti?

• Hafa of margir forsetar verið það áður?

8) GLEYMIÐ EKKI 
KIWANISFJÖLSKYLDUNNI

• Skipuleggið og gerið skemmtilega hluti með
Kiwanisfjölskyldunni; golf, gönguferðir, sumar-
hátíðir keilukeppnir, makakvöld, skemmtikvöld,
útilegur o.s.frv.

• Virkið fjölskylduna til þjónustuverkefna með
klúbbfélögum.

• Gleymið ekki að heimsækja aðra klúbba

9) KYNNUM OKKUR, KYNNUM OKKUR,   
KYNNUM OKKUR

• INNRI KYNNING – Haldið félögum upplýstum
með því að halda úti einhvers konar fréttabréfi,
eða heimasíðu. Hvetjið félaga til að lesa Kiwanis-
fréttir, heimasíðu umdæmisins og annarra
klúbba.

• YTRI KYNNING – Kiwanis er að gera frábæra
hluti, við eigum að vera óhrædd við að koma
þeim á framfæri. Ef þið leitið til almennings um
stuðning, munið þá að segja frá þeim verkefnum
sem Kiwanis er þekktast fyrir, K-dagur, Hjálma-
verkefnið, Joð-verkefnið og þeim góðu hlutum
sem unnið er að nærumhverfi. Góð kynning sáir
jákvæðni í jarðveg nýrra félaga. 

• Erfitt að ná til fjölmiðla- Haldið árlegan
fjölmiðlaviðurkenningardag í klúbbnum!!! Haldið
ótrauð áfram. 

10) GLEYMUM EKKI STÖÐUGU MATI

• Fylgist vel með hvernig klúbbnum vegnar.  

• Er farið yfir mánaðarskýrslur á stjórnarfundum?

• Er klúbburinn að ná þeim þjónustu- og fjár-
öflunarmarkmiðum sem stefnt var að í upphafi
árs. Ef ekki - hvers vegna?

• Gerið ykkur grein fyrir styrkleikum klúbbsins og
vinnið úr þeim.

• Gerið ykkur grein fyrir veikleikum klúbbsins og
vinnið í þeim.

Með Kiwaniskveðjum,
Óskar Guðjónsson, 
kjörumdæmisstjóri.
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Fræðslunefnd umdæmisins fyrir næsta
starfsár er skipuð eftirtöldum Kiwanis-
félögum:

Sæmundur H. Sæmundsson; Elliða, Reykja-
vík, formaður Finnbogi G. Kristjánsson;
Elliða, Reykjavík Árni H. Jóhannsson
Kötlu, Reykjavík.

Ákveðið var í upphafi að hafa nefndina
sjálfa ekki stóra, því það er skoðun
formanns að betri árangur náist með
fámennari nefnd og fá frekar til liðs við
nefndina sérfræðinga á hinum ýmsu
sviðum til að miðla fróðleik til félaga
okkar í Kiwanishreyfingunni.

Við munum nýta okkur mjög gott efni,
sem forverar okkar í fræðslunefnd hafa
aflað og sett upp á aðgengilegan hátt.
Auðvitað verður um einhverjar breytingar
að ræða þegar nýjir menn koma til starfa
og kannski ekki síst þar sem þeir menn
hafa mikla reynslu og  hafa sinnt öllum
þeim störfum sem nefndin er að fjalla um.

Nefndin hefur þegar tekið til starfa og var
með svæðisstjórafræðslu í Kiwanishúsinu
við Engjateig í Reykjavík 21. febrúar
síðastliðinn. Þar mætu fimm af sex
svæðisstjórum fyrir starfsárið 2009-2010,
en einn komst ekki sökum veðurs. Til liðs
við okkur í nefndinni fengum við
umdæmisritara Hjördísi Harðardóttur og
umdæmisféhirði Atla Heiðar Þórsson,
einnig mætti kjörumdæmisstjórinn Geir
H. Guðmundsson og að sjálfsögðu
foringinn, sjálfur umdæmisstjórinn Óskar
Guðjónsson. 

Við í nefndinni höldum að fræðslan hafi
tekist bærilega og kjörsvæðisstjórarnir
hafi farið heim hressir og kátir, eitthvað

fróðari og tilbúnir til átaka við næsta
starfsár með að leiðarljósi að gera
Kiwanishreyfinguna öflugri, eftirtektar-
verðari og áhugaverða fyrir ungt fólk
þegar kemur að því að velja sér félagsskap
til að njóta samvista við aðra í þjóð-
félaginu og láta samhliða þeirri ánægju,
gott af sér leiða  fyrir uppbyggingu í okkar
þjóðfélagi.

Fræðsla fyrir kjörforseta var haldin
sunnudaginn 29. mars í Kiwanishúsinu í
Kópavogi. Einnig aðstoðaði nefndin
umdæmisstjóra við ráðstefnu sem haldin
var laugardaginn 28. mars.

Á umdæmisþinginu í haust verða
fræðslur fyrir forseta, ritara og féhirða og
vil ég hvetja alla klúbba að senda sína
embættismenn til fræðslu á þingið, það er
bæði fróðlegt og einnig skemmtilegt fyrir
verðandi embættismenn að koma á stóra
fundi eins og umdæmisþing og kynnast

félögum úr öðrum klúbbum og alls staðar
að af landinu og félögum okkar frá
Færeyjum.

Einnig hefur komið til umræðu að kalla til
þings formenn móttökunefnda í klúbb-
unum til að fara yfir þeirra starf, því að
móttökunefndin er andlit klúbbsins og er
klúbburinn oft metinn eftir því hvernig
móttökunefndin skilar sínu hlutverki. Vill
undirritaður því hvetja kjörforseta til að
velja móttökunefndarformann fyrir
þingið í haust þannig að hægt sé að kalla
þá til, ef það verður niðurstaðan að fá þá
til fræðslu.

Fræðslunefnd stefnir að því að koma einu
sinni á svæðisráðstefnu í hverju svæði  á
næsta starfsári og er einnig tilbúin til að
heimsækja klúbba ef þess er óskað og
þurfa félagar klúbbanna ekki að óttast að
um eitthvað þurt stagl verði að ræða  því
nefndarmenn nenna ekki slíku heldur
vilja hafa opna fundi þar sem félagar
skiptast á skoðunum um störf klúbbsins
og Kiwanismálefni yfirleitt.

Við í fræðslunefnd vonum að næsta ár
verði öflugt og kraftmikið Kiwanisár, en
það gerist ekki nema að við félagarnir í
hreyfingunni tökum höndum saman og
gerum allt okkar starf bæði öflugt og
skemmtilegt. 

Kæru Kiwanisfélagar, eigið bjarta og
ánægjulega framtíð, sjáumst hress sem
oftast á fundum og öðrum samkomum
Kiwanis. 

Sæmundur H. Sæmundsson, formaður
fræðslunefndar umdæmisins 2009-2010.   
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„GAMLIR” REYNSLUBOLTAR Í
FRÆÐSLUNEFND

Þessir félagar verða í fræðslunefnd 2009-2010, Finnbogi, Sæmundur og Árni. 

Hér eru verðandi svæðisstjórar samankomnir á fundi fræðslunefndar.



13

Óskar Guðjónsson kjörumdæmisstjóri hélt
Kiwanisráðstefnu í Kiwanishúsinu í
Kópavogi í lok mars. Til ráðstefnunnar var
boðið verðandi embættismönnum á
starfsári Óskars, 2009-2010.  Matthías G.
Pétursson umdæmisstjóri setti ráð-
stefnuna og Andrés K. Hjaltason fyrr-
verandi umdæmisstjóri var ráðstefnu-
stjóri. 

Á ráðstefnunni voru flutt fróðleg erindi,
m.a. talaði Ástbjörn Egilsson um Evrópu í
nútíð og framtíð,  Hildisif Björgvinsdóttir
ræddi um nýstofnaða kvennanefnd og
Guðmundur O. Indriðason ræddi um
hjálmaverkefnið.  Ragnar Örn Pétursson
talaði um samskipti Kiwanis við fjölmiðla 
og Tómas Sveinsson ræddi um heimasíðu
umdæmisins. Þá tók fræðslunefnd til
sinna ráða og félögum var skipað í
vinnuhópa.

Ráðstefnan tókst í alla staði mjög vel og
daginn eftir var síðan haldin fræðsla fyrir
forseta. 

ÁHUGAVERÐ
KIWANISRÁÐSTEFNA

Óskar kjörumdæmisstjóri hefur látið einn léttan fjúka.

Hluti af ráðstefnugestum.

Ástbjörn Egilsson flytur erindi sitt.



Við Höfðafélagar höfum haft ýmislegt fyrir stafni undanfarna
mánuði, bæði í starfi og leik og verður í þessum pistil  stiklað á
stóru. 

Við fengum góða gesti á fund okkar þann 6.11. sl., en þá
heiðruðu Matthías G. Pétursson umdæmisstjóri og Helgi
Straumfjörð svæðisstjóri Eddusvæðis, okkur með nærveru sinni.
Umdæmisstjóri lýsti m.a. kynnum sínum af Don Canaday
heimsforseta og sagði okkur skemmtilega og fræðandi sögu um
það hvernig hann hefur staðið að því í gegnum tíðina að fjölga í
Kiwanishreyfingunni með stofnun Kiwanisklúbba víða um heim.
Það er fastur liður hjá okkur að konurnar okkar hittast skömmu
fyrir jól til að föndra. Á þessu varð engin breyting þetta árið.
Þann 8. nóvember var föndurdagurinn að þessu sinni og var
föndrað í heimahúsi.  Skv. venju mættum við „kallarnir“ á staðinn
þegar degi fór að halla, og var þá slegið upp matarveislu og
skrafað og skeggrætt fram eftir kvöldi.  

Eins og ávallt er desember annasamasti mánuður okkar
Höfðafélaga í Kiwanisstarfinu. Jólafundurinn var að þessu sinni
haldinn í Kiwanishúsinu við Engjateig. Séra Sigríður
Guðmarsdóttir prestur í Guðríðarkirkju var gestur okkar að
þessu sinni og flutti hún jólahugvekju. Að sjálfsögðu borðuðum
við góðan mat en að þessu sinni svignuðu borð undan heitu og
köldu hangikjöti m.t.h. meðlæti.

Eins og undanfarin ár höfum við styrkt nokkrar fjölskyldur
með matargjöfum fyrir jólin. Að þessu sinni voru það 25
fjölskyldur í Grafarvogi og Grafarholti nutu þessara gjafa. Ekki
þarf að taka það fram að gjafirnar komu sér ákaflega vel fyrir þá
sem þær þáðu, enda hefur fjárhagsstaða ótrúlega margra sjaldan
verið verri en einmitt nú. Eins og áður var það kirkjan sem benti
okkur á þær fjölskyldur sem matargjafirnar fengu og að vanda
nutum við velvildar nokkurra íslenskra fyrirtækja sem gáfu
okkur þessa matvöru. Séra Sigríður Guðmarsdóttir aðstoðaði
okkur við matargjafirnar að þessu sinni. Kunnum við öllum
þessum aðilum okkar bestu þakkir. 

Að venju er sala flugelda fyrir áramót okkar helsta tekjulind.
Að þessu sinni fór salan fram að Gylfaflöt 5 í mjög hentugu
húsnæði. Það er mjög slæmt fyrir okkur að hafa ekki fastan
samastað fyrir flugeldasöluna. Það er því alltaf töluvert
áhyggjuefni hjá okkur á hverju ári, hvort við finnum hentugt
húsnæði. Auðvitað viljum við helst vera í Grafarvoginum eða
helsta nágrenni hans, en það er því miður ekki alltaf hægt. Í
hitteðfyrra urðum við t.d. að vera með sölustaðinn í
Kópavoginum. 

Við vorum ekki mjög bjartsýnir með söluna fyrir þessi áramót
vegna kreppunnar. En okkur til ánægju reyndist salan meiri en
við gerðum ráð fyrir. Staðreyndin er nefnilega sú að við höfum
gætt þess að vera með góða vöru á góðu verði í gegnum tíðina.
Auðvitað er stór hluti okkar viðskiptavina þeir sömu ár eftir ár og
breytir þá engu þótt þeir þurfi að fara heldur lengri leið en
vanalega eftir flugeldunum sínum. Þessum aðilum erum við
ákaflega þakklátir og að sjálfsögðu einnig öllum hinum sem
versla við okkur og með því styðja okkur til góðra verka.
Vonumst við til að sjá sem flesta þeirra fyrir næstu áramót. 

Þann 13. febrúar blótuðum við þorra. Að þessu sinni fór blótið
fram í heimahúsi en ákveðið hafði verið að halda kostnaðinum
við blótið í lágmarki. Þetta var ákaflega vel heppnað og
skemmtilegt kvöld en heldur var mætingin í lakara lagi að mati
undirritaðs. Ekki veit ég hverju um er að kenna, en varla getur
það verið maturinn, því eins og allir vita er hann algert lostæti og
það er sko eitthvað annað að skófla í sig pungum, hval og súru
slátri í stað einhverra torkennilegra, naumt skammtaðra og
rándýrra rétta með útlendum nöfnum. Sameiginlegur fundur
með Jörfa, öðrum móðurklúbba okkar, var haldinn þann 5.
febrúar. 

Á þeim rúmu 10 árum sem undirritaður hefur verið félagi í
Höfða hafa margir fyrirlesarar heimsótt okkur félagana á
almenna fundi. Yfirleitt hafa þessir fyrirlesarar verið
skemmtilegir og/eða áhugaverðir. En að öðrum ólöstuðum þá
var fyrirlesari sá sem heimsótti okkur þann 5. mars sá allra
skemmtilegasti sem ég man eftir. Þessi ágæti maður er séra
Gunnar Sigurjónsson, prestur í Digraneskirkju. Séra Gunnar er
ekki bara prestur heldur ber hann titilinn „sterkasti prestur í
heimi“. Þá nafnbót hlaut hann í júní 2004. En það er næsta víst að
verði einhvern tímann keppt um nafnbótina „fyndnasti prestur í
heimi“ þá er séra Gunnar verðugur kandidat. Klerkurinn reitti af
sér „sanna“ brandara til hægri og vinstri milli þess sem hann tók
í nefið og snýtti sér. Brandararnir voru mest ferða- og veiðisögur

„STERKASTI PRESTUR Í HEIMI“
HEIMSÓTTI HÖFÐA

Flugeldasala Höfða stendur undir kostnaði vegna matargjafa.

Sterkasti prestur í heimi.
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GLÆSILEG HÁTÍÐ Í ÍÞRÓTTAHÖLLINNI
OG HÚSAVÍKURMÓTIÐ Í BOCCIA 

Á laugardaginn 21. febrúar s.l.  stóð Bocciadeild Völsungs og
Kiwanisklúbburinn Skjálfandi fyrir uppákomu í Íþróttahöllinni,
sem orðið er að árlegum viðburði. En það er  „Opna Húsa-
víkurmótið í Boccia” og Kiwanismenn  veita Húsvísku íþrótta-
fólki viðurkenningar fyrir afrakstur liðins árs og lýst er kjöri
„Íþróttamanns Húsavíkur 2007”.  Þá afhenti klúbburinn einnig
fjölmarga styrki til góðgerðamála.

Mótið tókst í alla staði afar vel, þátttaka mjög góð eða 33
sveitir, hafa sjaldan verið fleiri, sem sýnir að bæjarbúar og
fyrirtæki eru tilbúin að styðja við bakið á Bocciadeildinni með
þátttöku, þetta er fjáröflun fyrir deildina í formi firmakeppni.
Myndir frá mótinu, verðlaunaafhendingu og kosningu íþrótta-
manns Húsavíkur er einnig hægt að skoða á myndasíðu Hallgr.
Sig. : www.123.is/hallisig

Að loknu Bocciamóti hófst athöfn þar sem Húsvískt íþróttafólk
var heiðrað fyrir frammistöðu, ástundun og árangur á árinu 2008.
Nefnd á vegum Skjálfanda um val á Íþróttamanni Húsavíkur
annaðist afhendingu verðlauna, 

Í allt voru veittar 19 viðurkenningar til íþróttafólks í 11
einstökum íþróttagreinum, auk þess gaf Kiwanisklúbburinn
þeim sem urðu í þrem efstu sætum í vali á íþróttamanni
Húsavíkur ferðastyrk.

Í  3. sæti varð Ásgerður Ólöf Ásgeirsdóttir, sundmaður.
Í  2. sæti varð Stefán Jón Sigurgeirsson, skíðamaður.
Í 1. sæti og íþróttamaður Húsavíkur 2008 varð Berglind

Kristjánsdóttir, frjálsíþróttamaður og knattspyrnukona.

Einnig  var afhentur „Hvatningabikar ÍF” sem Sylgja Helgadóttir
hlaut.

Féhirðir Skjálfanda, Sigurgeir Aðalgeirsson stýrði afhendingu
styrkveitinga ásamt forseta klúbbsins Brynjari Halldórssyni og
fulltrúum úr styrktarnefnd. Fram kom í máli Sigurgeirs það
helsta sem  Kiwanishreyfingin og Skjálfandi standa fyrir og hvað
við erum að gera hér í samfélaginu.

Tilkynnt var um eftirtalin styrktarverkefni og áherslur sem
samþykktar hafa verið og ákveðið  að Skjálfandi taki þátt í eða
vinni að á starfsárinu. Er þetta ekki tæmandi fyrir starf  klúbbsins
á árinu, því enn er m.a. óafgreidd árviss verkefni eins og hjálma
verkefnið, samstarf og stuðningur við Björgunarsveitina Garðar
o.fl. 

Samtals voru gjafir og styrkir veittir að andvirði  Kr. 1.060.680,-

Athöfnin var öll hin hátíðlegasta og var fjöldi bæjarbúa í Höllinni
þennan dag. 

Kiwanisklúbburinn Skjálfandi,  
Guðmundu. K. Jóhannesson ritari.

Styrkþegar ásamt Brynjari Halldórssyni forseta og Sigurgeir.
Aðalgeirssyni féhirði. 

Brynjar Halldórsson afhendir verðlaun vegna Íþróttamanns
Húsavíkur 2008 sem er Berglind Kristjánsdóttir. Móðir hennar
Svandís veitti verðlaununum viðtöku. 

hans bæði innan lands og utan. Þess má einnig geta að séra
Gunnar er mikill mótorhjólaáhugamaður. Það er því tilkomu-
mikil sjón að sjá alskeggjaðan, leðurklæddan kraftajötunn á stóru
mótorhjóli, vitandi að þar er prestur á ferð.

Skemmtinefndin okkar hefur staðið vel undir nafni þetta
starfsárið. Þegar þetta er skrifað er á döfinni að fara í leikhús með
konum okkar og sjá „Hart í bak“ í Þjóðleikhúsinu. Einnig hefur
komið til tals að skreppa í heimsókn austur í Geldingalæk í
byrjun maí, en þar var starfrækt barnaheimili sem naut stuðnings
okkar til margra ára. Ef af ferðinni verður, þá verður hún eins
konar „skemmtiferð“ en ekki „vinnuferð“ eins og áður. Starfsemi

heimilisins var lögð niður á síðasta ári. Svo verður að sjálfsögðu
farin sumarferð eins og vanalega, en hún er áætluð í lok júní.
Stefnt er að því að fara í Öndverðarnes og gista í sumarhúsum og
á tjaldsvæði staðarins. Ekki er að efa að spilað verður golf því
nokkrir Höfðafélagar eru forfallnir golfarar. 

Að lokum óska ég öllum Kiwanisfélögum og fjölskyldum þeirra
alls hins besta.

Guðni Walderhaug, fjölmiðlafulltrúi Höfða
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BESTA LEIÐIN TIL AÐ VERA
ÁNÆGÐUR ER AÐ VERA Í KIWANIS

Þegar Jón Jakob var forseti klúbbsins setti
hann neðanmáls á allar dagskrár Jörfa:
Besta leiðin til að vera ánægður er að vera
í Jörfa. Þetta eru reynsluvísindi.      

Sé félagsandinn svipaður í öðrum
klúbbum mætti segja: Besta leiðin til að
vera ánægður er að vera í Kiwanis.

Fjölskyldu og kynningarfundur
Jörfi hélt sinn árlega fjölskyldu- og
kynningarfund í 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,  sýndar voru myndir úr
leik og starfi klúbbsins.

Sviðaveisla Jörfa
Þann 25.október s.l. hélt Kiwanisklúbbur-
inn Jörfi sviðaveislu í Kiwanishúsinu,
Engjateig 11. Um 150 manns mættu og
gerðu matnum góð skil. 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. Jörfa-
félagar sáu alfarið um að afla fanga og
gera sviðin tilbúin í pottinn. Vertinn sá um
eldamennskuna og að útbúa meðlætið að
hætti Jörfa. Allur ágóði af þessu rann í
styrktarsjóð Jörfa. Jörfafélagar vilja þakka
öllum sem mættu og nutu.

Jólafundurinn
Jólafundurinn var haldinn í Kiwanis-
húsinu þann 12. desember. Séra Þór

Hauksson, prestur í Árbæjarsókn og kona
hans sátu fundinn. Séra Þór flutti hug-
vekju og þakkaði fyrir styrkina til fjöl-
skyldna í sókninni. Jólasagan sem Björn
Úlfar las okkur var af allt öðrum toga. Hún
vakti almenna athygli en ekki var hún
alveg í hefðbundnum jólasagnadúr. Allar
konurnar sem viðstaddar voru fengu að
gjöf jólaupphengi úr smiðju Georgs
Jensens. Þetta var skemmtilegur og góður
jólafundur.

Ánægðir með að gera sér ómak
Það voru alltént ekki leiðir menn sem
pökkuðu sælgæti á jólaföstunni. Þeir seldu
svo góðgætið með ágóða fyrir styrktarsjóð
og með drjúgri fyrirhöfn klúbbfélaga þeim
til ánægju.

Næst pökkuðu þeir glaðningi í mat og
drykk sem var færður nokkrum fjöl-
skyldum í Árbæjarsókn svo þær gætu gert
sér dagamun á jólunum. Þetta er orðinn
fastur liður í starfinu og öllum til ánægju.
Jörfi þakkar fyrirtækjunum, sem gefa
þessar góðgerðir, fyrir að gera kleift að
gera þessa styrki vel úr garði.

Blómasalan
Blómasalan gekk svo vel að allt seldist sem
hægt var að fá. Þetta krefst talsverðrar
vinnu og eru Jörfafélagar á þönum á
konudaginn að keyra vendina út. Eigin-
konur Jörfafélaga eru þá í friði fyrir þeim á
meðan. 

Jörfi vill þakka frábærar undirtektir
vegna konudagsblómasölu. Blómasala
Jörfa á konudaginn ár hvert er ein af helstu
fjáröflunum klúbbsins en allur ágóði fer í

styrktarsjóð. Ávinningurinn af þessu er
ótvíræður; ánægðar (eigin)konur og
fjárstyrkur til líknarmála.
Hafið þökk fyrir.

Ferð um Suður-Ameríku fyrir 32 árum
Listaskáldið góða lýsir þakklæti fyrir að
vera kominn upp á það að sitja kyrr á sama
stað en samt að vera að ferðast. Við tökum
undir þær þakkir.

Valur Helgason fór með okkur í máli
og myndum um lönd Suður- og Mið-
Ameríku á fundi þann 19. janúar. 

Jafnvel nú á dögum eru ferðir til
Suður-Ameríku með meiriháttar ferða-
lögum. Það þarf því ekki að hafa mörg orð
um það hve djörf ferð þeirra félaga,
Tómasar R. Einarssonar og Vals, hefur
verið fyrir 32 árum síðan. Þá voru
gjaldeyrishöft hér á landi svo undir-
búningur var langur og flókinn. Þeir komu
sér upp forðabúrum með peningum hjá
ræðismönnum því ekki var vogandi að
vera með mikla fjármuni með sér. Þá voru
pólitískar róstur og óöruggt umhverfi í
Suður-Ameríku eins og ævinlega. Þeir
nutu aðstoðar allra þeirra verndarvætta
sem áttu heimangengt þessa 7 mánuði sem
ferðin tók og veitti víst ekki af. Ferðin tókst
vel og hér sátum við og nutum minn-inga
Vals. 

Furður þess sem fyrir ber
Jón Björnsson sálfræðingur kom og
rabbaði við fundarmenn um ýmislegt sem
hann hefur sett á bók. Ber mest á því að
sjónarhóllinn er ýmist annar en flestir
standa á ellegar að margt er til sem ekki er
á almanna vitorði svo nokkuð þarf að leita
að þessum furðum í munnmælum og
merkum bókum. Þótti fyrirlesturinn bæði
nýstárlegur og skemmtilegur. Gerðu
fundarmenn góðan róm að og þökkuðu
Jóni fyrir.

112
Fundurinn þann 16. mars var haldinn hjá
slökkviliði höfuðborgarsvæðisins í
slökkvistöðinni í Hafnarfirði. Þar tók
Jörgen Valdimarsson (Jörgenssonar heit-
ins) á móti okkur, sýndi tæki og tól og
kynnti starfsemina. Þetta var hinn fróð-
legasti fundur og mættum við Jörfafélagar
gera meira af því að halda fundi á
vinnustöðum og fræðast um þau störf sem
menn eru að vinna við hinar ýmsu
aðstæður.

Fastir liðir
Haraldur Finnsson forseti vor hefur tekið
upp á því að láta fundarmenn geta gátur
og hlýtur sá sem fær færi á að ljóstra upp
ráðningunni medalíu fyrir. 

Jörfafélagar í göngu. 
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ENGINN VERKEFNASKORTUR
HJÁ SÓLBORGU
Það mættu hressar konur í jólaföndrið sem er okkar árlega
fjáröflunarverkefni. Salan gekk mjög vel og á jólaföndursnefnd
hrós skilið fyrir árangurinn í öllu þessu krepputali, húrra fyrir
þeim. 

Það var vel mætt á jólafundinn, troðfullt hús og mjög góður
fundur. Á nýju ári byrjuðum við á að halda þemafund sem var að
þessu sinni með bleiku ívafi. Í febrúar fóru 15 félagar á þorrafund
hjá Kiwanisklúbbnum Keili og var það hin besta skemmtun. Að
sjálfsögðu mættu fulltrúar okkar á svæðisráðstefnuna í Garðabæ
þann 14. febrúar. 

Á fundi þann 19. febrúar mætti Osvald Stefánsson heilsu-
sérfræðingur og fræddi okkur um heilsusemi og hvernig við
gætum með réttu mataræði passað upp á það. Þorramót
Íþróttafélags Fjarðar, fatlaðra einstaklinga var haldið í febrúar
sem við styrkjum með því að bjóða þeim og gestum upp á kaffi
og meðlæti. 

Þann 5. mars fengum við góða gesti en það voru 10 félagar úr
Kiwanisklúbbnum Ölveri. Fyrirlesari á þessum fundi var Ingólfur
H. Ingólfsson frá Spara.is og fræddi hann okkur um ýmsar leiðir
til að spara. Framundan er nóg að gera, meðal annars að halda
kúrekaball þann 28 mars, aðalfundur og afmæli verður svo haldið
í maí og svo dansleikur fyrir fatlaða í maí í samvinnu við
Kiwanisklúbbana í Hafnarfirði, Garðabæ og Kópavogi.  Síðast en
ekki síst þá er það hjálmaverkefnið, þannig að það er ekki
verkefnaskortur hjá okkur enda erum við ánægðar þegar við

höfum nóg að gera. Að lokum óskum við öllum Kiwanisfélögum
og þeirra fjölskyldum góðs og ánægjulegs sumars.

Með Kiwaniskveðju,
Erla María Kjartansdóttir
blaðafulltrúi Kiwanisklúbbsins Sólborgar.

Sólborg: Oswald Stefánsson hélt erindi um heilsuna og fékk
fána klúbbsins að launum.

Lífshlaupið er annar fastur liður á fundum
Jörfa. Jón Jakob hratt þessu af stað í byrjun
starfsárs síns og nú eru harla fáir eftir sem
ekki  hafa opinberað ævisögu sína á þess-
um vettvangi. Þykja frásagnirnar bæði
frumlegar og fróðlegar.

Gönguklúbburinn á hverjum
sunnudagsmorgni
Frísklegur svipur -  roði í kinnum -  blik í
augum.  Þau minna óneitanlega á hressa
krakka. Veðrið er bara ánægjuauki. Í köldu
veðri búa þau sig bara betur. Rigni fara
þau í regngalla. Manstu hvernig var að
vera hress krakki, njóta útiverunnar og
skilja skólabækurnar (les: dægurþrasið)
eftir inni. Og svo heitt kakó þegar komið
var inn. 

Heimsóknir
Klúbburinn hefur farið í tvær heimsóknir á
starfsárinu. Sú fyrri var á fund sem margir
klúbbar héldu í nóvember en sú seinni var
til félaga okkar í Höfða .

Komandi viðburðir
Brátt verður svo farið austur að snæða
svið, en þá heldur Jörfi sína árlegu
sviðaveislu. Gist er í orlofshúsum í
Ölfusborgum en veislan sjálf er haldin í
Kiwanishúsi Ölversfélaga í Þorlákshöfn.
Jörfafélagar sjá alfarið um allt sjálfir
varðandi veisluhöld og eldamennsku.
Stjórnarkjörsfundur Jörfa verður síðan í

lok apríl. Búið er að stilla upp í stjórn og
allar nefndir Jörfa fyrir næsta starfsár.

Heimasíða Jörfa
Jörfi hefur haldið út heimasíðu frá árinu
2002. Á miðju síðasta ári var henni breytt
og sett í sama snið og heimasíða
umdæmisins. Þetta gerir það að verkum
að mun auðveldara er að uppfæra síðuna
og á hún að gefa góða mynd af starfi
klúbbsins á hverjum tíma.

Við hvetjum aðra klúbba til að hugsa vel
um heimasíður sínar og uppfæra þær
reglulega.

Fjölmiðlafulltrúar Jörfa,

Sigursteinn Hjartarson,
Guðm. Helgi Guðjónsson.

Pálmi Matthíasson var gestur á árlegum fjölskyldu-og kynningarfundi Jörfa.
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Kæru Kiwanisfélagar
Starfsemi Kiwanisklúbbsins Emblu á Akureyri gengur ágætlega,
enda hefur okkur fjölgað ört undanfarið eða um 50% og er
félagatalan komin úr 6 í 9. Okkur langar að segja frá starfsemi
okkar í vetur með nokkrum myndum.

Mæðrastyrksnefnd Akureyrar fékk styrk að upphæð 100.000
krónur. 

G. Björk, Sveindís og Torfhildur við gerð aðventuplatta sem

seldir eru fyrir jólin.

R. Olga Loftsdóttir nýr félagi, Torfhildur og Júlía meðmælendur
og Stefán Jónsson svæðisstjóri að taka inn félaga á Þorrafundi
6. febrúar.

Júlía og Torfhildur að hita upp súkkulaðið á jólafundinum.

Ísak Ernir og Daníel Snær kíkja í pokann hjá jólasveininum. 
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Kiwanisklúbburinn Keilir
hefur í rúman áratug haldið
barnapáskabingó í vikunni
fyrir páska. Þar koma saman
Kiwanisfélagar, makar,  börn
og barnabörn og spila bingó
þar sem páskaegg eru í
vinning. Boðið er upp á prins
póló  og kók og síðan fá öll
börn lítið páskaegg, þannig að
enginn fer egglaus heim.
Bingóspjaldið kostar aðeins
100 krónur en tveir félagar í
Keili, þeir Andrés K. Hjaltason
og Björn H. Guðbjörnsson og
fyrirtæki þeirra skiptast á
annað hvert ár að  bjóða upp á
vinningana.  

Barnapáskabingó hjá Keili

Vinningshafar í barnapáskabingói Keilis.

Starfið í vetur hefur yfirleitt verið í góðu lagi í klúbbunum,
nokkur fjölgun hefur verið en okkur ekki gengið nógu vel að loka
bakdyrunum og halda félögum inni. 

Kiwanisfélagar eru í dag 904 og þarf því að fjölga um 100 til
að ná lágmarksfjölda til að vera fullgilt umdæmi, við viljum ekki
vera umdæmi í aðlögun. 

Heimsstjórn og Evrópustjórn hafa stutt fjölgun með því að
kalla fulltrúa úr öllum umdæmum  á sérstaka  fjölgunarrástefnu
til að aðstoða við fjölgun félaga. 

Við í umdæminu Ísland-Færeyjar segjum stoltir frá því  að við
eigum fjölmennasta klúbb í Evrópu þ.e.a.s Helgafell í Vest-
mannaeyjum með 95 félaga og 3 félaga í aðlögun. 

Framundan er ánægjulegt verkefni allra klúbba, það er
afhending reiðhjólahjálma til allra 6 ára barna á landinu. 

Vegna ástandsins í landinu varðandi fjármögnun vorum við
hræddir um að samningurinn sem gerður var við Eimskip væri í
uppnámi, en svo reyndist ekki vera og höfum við tryggt okkur
greiðslu frá þeim fyrir hjálmunum. 

Eimskip er mjög ánægt með samstarfið við Kiwanis-
hreyfinguna varðandi hjálmaverkefnið og er mjög stolt af því. 

Evrópuþing í Ghent verður í byrjum júní og er ágæt þátttaka
félaga frá Íslandi, enda frábær skemmtun og og góð leið til að
kynnast Kiwanisfélögum frá öðrum Evrópulöndum.  Andrés
Hjaltason fyrrverandi umdæmisstjóri og félagi í Keili gefur kost á
sér til forseta Evrópustjórnar og væri gaman að sjá hann fá
glæsilega kosningu, 2 aðrir gefa kost á sér til starfans. Þeir
Kiwanisfélagar sem fóru á síðasta  Evrópuþing  voru allir sam-
mála að það væri hin besta skemmtun samanber grein í síðasta

Kiwanisblaði. Heimsþing verður í lok júní í Tennesee í
Bandaríkjunum 

Það er ánægjulegt að sjá hin fjölmörgu verkefni sem
klúbbarnir eru að vinna að til góðra mála. 

Góðir Kiwanisfélagar gleymum ekki markmiðum Kiwanis að
aðstoða þá sem minna mega sín. 

Með Kiwaniskveðju, 
Matthías Guðm. Pétursson. 

ÁGÆTU KIWANISFÉLAGAR GLEÐILEGT
SUMAR OG ÞAKKIR FYRIR GÓÐAN VETUR

Óskar  kjörumdæmisstjóri og Matthías umdæmisstjóri. 
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