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(Kjör)umdæmisstjóri, ágætu Kiwanisfélagar 

 

Ég heiti Emelía Dóra og er svæðisstjóri Ægissvæðis.  Kjörorð umdæmisstjóra 

þetta starfsár er „Eflum innra starf, verum sýnileg“ og það eru eins og af mínum 

munni töluð.  Mínar væntingar til starfsársins eru þær að það takist að efla innra 

starf klúbbanna þannig að félagar hlakki til að mæta á fundi og fái út úr 

Kiwanisstarfinu það sem þeir hafa væntingar til.  Það er eflaust mjög misjafnt 

hvað það er sem hvetur félaga áfram og vekur áhuga á því að vera í hreyfingu 

sem þessari og mig langar til að ná yfirsýn yfir það. 

Ég ætla að hvetja klúbbana til einbeita sér að því að styrkja innviðina og um leið 

að gera þá sýnilega.  Um leið og það er gert þá koma fleiri aðilar sem vilja vera 

með.  Ég veit ekki hvernig því verður tekið en ég ætla ekki að tala um fjölgun 

sem slíka, það hafa allir fengið nóg af þeirri umræðu.  Málið er nefnilega að við 

eigum ekki að nota orku okkar í það að velta fyrir okkur af hverju hinir eru ekki 

með.  Við sem erum í hreyfingunni núna, erum í henni af áhuga og af því við 

viljum láta gott af okkur leiða.  Það er allt of miklu púðri eytt í það að velta fyrir 

sér af hverju hinir eru ekki með.  Um leið og við hættum að velta þessu fyrir 

okkur og höfum gaman að því sem við erum að gera og líður vel með það að 

gera samfélagið aðeins betra þá virkar það eins og segull.  Við þurfum bara að 

vera dugleg að tala um við aðra þegar við gerum eitthvað áhugavert og eins 

þegar við höfum veitt styrki. 

Ég gæti talað hér í langan tíma um þetta, en læt hér staðar numið um þessi mál.  

Ég hef mætt í 5 stjórnarskipti og á 3 eftir.  Það er svo gaman að hitta félagana og 

sjá hvað innviðir klúbbanna eru ólíkir, en allir að vinna gífurlega gott starf. 

Að lokum við ég bara segja að ég hlakka til samstarfsins í vetur og veit að þetta 

er góður hópur sem á eftir að áorka miklu. 

 

Með kiwaniskveðju, 

Emelía Dóra Guðbjartsdóttir 
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Sumar í Frakklandi 

5. – 17. júlí 2017 

Evrópu og heimsþing Kiwanis í París 13. – 16. Júlí 2017 

  

Ferðanefnd Kiwanisumdæmisins Ísland-Færeyjar,  

Björn Baldvinsson, Mosfelli  diddiharalds@hotmail.com 

Diðrik Haraldsson, Búrfelli   boddi@centrum.is  

Leiðsögumaður verður Eva María Hilmarsdóttir. 

Í boði eru 40 sæti. Lágmarks fjöldi er 35 manns.   

Ferðatilhögun. 

Þessi glæsilega ferð byrjar í friðsældinni í Normandíhéraði, sem var sögusvið innrásar 

bandamanna í lok síðari heimstyrjaldarinnar. Þaðan verður farið yfir á Bretagne 

skagann, á slóðir frönsku sjómannanna sem sóttu á Íslandsmið fyrr á öldum og síðan er 

endað í París, einni mestu menningar- og listaborg Evrópu.  

1 dagur.  

Miðvikudagur 5. júlí. 

Flogið til Parísar. Þar bíður okkur rúta sem flytur okkur til borgarinnar Kan í Normandy.  

2. dagur.  

Fimmtudagur 6. júlí. 

Deginum verjum við til að kynna okkur stríðsminjar og sögu innrásar bandamanna 6. Júní 

1944. Við ökum suður og vestur með ströndinni, komum við á mörgum áhugaverðum 

stöðum en við erum á leiðinni til borgarinnar ST. Malo Bretagne skaga.   
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3. dagur.  

Föstudagur 7. júlí. 

Dagur í St. Malo. Við njótum við þess að skoða okkur um í bænum þar sem við dveljum 

samtals í 4 nætur. Þaðan förum við í skoðunarferðir um nágrennið. 

  

4. dagur.  

Laugardagur 8. júlí. 

Ekið til bæjarins Pampol á Bretagne skaga. Þetta er 8000 manna hafnarbær í 

vinarbæjarsambandi við Grundarfjörð. Frá þessum bæ komu flestir Franskir sjómann á 

íslandsmið til fiskveiða í hart nær 3 aldir.   

   

5 dagur.  

Sunnudagur 9. júlí.  

Lagt af stað til eins glæsilegasta og fjölsóttasta ferðamannastaðar  Frakklands, Mont Saint 

Michel. Klaustur og kirkjur taka bróðurpartinn af öllu landi þessarar fámennu klettaeyju.  

  

6. dagur.  

Mánudagur 10. júlí 

Nú kveðjum við St. Malo og færum okkur um set. 

Við ökum að litla bænum Dinan, sem sumir nefna eitt best geymda leyndarmál 

Frakklands.  

Þaðan ökum við til borgarinnar Renne og gistum þar í miðborginni eina nótt  
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7. dagur.  

Þriðjudagur 11. júlí. 

Áætluð dagleið er um 400 km. Við færum okkur nú að Versölum og gistum eina nótt. 

  

8. dagur.  

Miðvikudagur 12. júlí. 

Stefnum að því að koma snemma til Versala. Við skoðum hallirnar sjálfar og garðana 

sem eru alls ekki síðri og einstaklega fallegir á þessum árstíma og  höldum svo af stað til 

Parísar. Þegar til Parísar kemur kveðjum við Bílstjórann. Það sem eftir lifir ferðar verðum 

við að treysta á Strætó, Metró, leigubíla, lestir og tvo jafnfljóta. 

  

9. dagur.  

Fimmtudagur 13. júlí. 

Evrópu og heimsþing Kiwanis verða haldin á sama stað og tíma í París. Næstu 3 dagar 

verða helguð þingunum. Alla dagana verður þó boðið uppá skoðunarferðir og 

leiðsögumaður okkar hjálpar fólki að finna sína uppáhalds staði ef óskað er. 

Ferðanefndin vill minna á að ferðin er búin til fyrir kiwanismenn og þess vænst að þeir 

sæki þingin og sinni skyldum sínum sem Kiwanisfélagar. 

10. dagur  

Föstudagur 14. júlí. 

Bastilludagurinn – þjóðhátíðardagur frakka.   

Kiwanisþingin halda áfram. Frítt er inn á Louvre safnið og mikið er um að vera í 

borginni. 

Ferðanefndin leggst gegn því að við verðum í mesta fjölmenninu. Þar munum við tína 

hverju öðru og hver þarf að bjarga sér heim. Við skulum ekki gleyma því að þegar 

flugeldasýningunni líkur þurfum við líka að komast heim ásamt tugum þúsunda manna 
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sem dvelja við Effelturninn. Sú hætta er því raunveruleg  en komumst ekki heim á hótel 

fyrr en seint og síðar meir vegna mannfjöldans. 

Við leggjum því til að umdæmisstjóri bjóði okkur til hins árlega boðs umdæmisstjóra um 

kvöldið.  

  

11. dagur.  

Laugardagur 15. júlí. 

Lokadagur Kiwanisþinganna og væntanlega Gala dinner um kvöldið. 

  

12. dagur.  

Sunnudagur 16. júlí. 

Þar sem þetta er eini dagurinn í París sem við erum ekki bundin þinghaldi og  getum öll 

verið saman er spurning um að skella þar inn heimsókn í Eiffelturninn og Signusiglingu.  

  

13. dagur.  

Mánudagur 17. júlí. 

Rúra mun sækja okkur á hótelið og flytur okkur út á flugvöll og mæting 3 klst fyrir 

brottför. 

  

Því miður getum við ekki staðfest fargjald í dag en stefnum að svipuðu verði og í síðustu 

ferð um 290.000.- sem er gott verð og við höldum að okkur takist það. 

  

Við erum akkúrat í viðkvæmum stað í samningum um verð og gæði, hótel og 

akstursleiðir, verðmyndun og greiðslukjör. Hafið smá þolinmæði þetta skýrist á næstu 
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dögum. Málið er það að París er dýr borg. Við ætlum okkur góða dvöl á góðu hóteli. 

Þetta er ekki ódýrt en okkur miðar vel og við erum á réttri leið. 

  

Ferðin er nú opin og fólk getur skráð sig hjá ferðanefndinni. Þó við höfum opnað fyrir 

skráningu 1. október eru þegar farin 15 sæti. 
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Kæru kiwanisfélagar og gestir. 

Þá er hafið mitt Kiwanis ár sem umdæmisstjóri. 

Margt hefur skeð síðan ég var í fræðslu sem kjörumdæmisstjóri í Indianapolis í 

október 2015 með mér í för var Óskar Guðjónsson sem túlkur.Var sú ferð mjög 

athyglisverð og vinnusöm. Ég fór einnig til Prag í janúar 2017 og með mér fóru 

Magnús Helgason féhirðir umdæmisins og Sigurður Einar Sigurðsson ritari 

umdæmisins. 

Í maí var farið á Evrópuþingið sem haldið var í Villah í Austurríki og var það 

mjög skemmtilegt þing, eftir þingið var farið í viku ferðalag um austurríki sem 

Böddi og Diddi höfðu skipulagt. Ég og Lilja heilluðumst algerlega af austurríki í 

þessari ferð og verður hún okkur ógleymanleg.Vil ég þakka þeim kærlega fyrir 

vel skipulagða og skemmtilega ferð.  

Í júní var ferðinni svo heitið til Tóronto á heimsþing. Mikill var nú munurinn á 

klæðnaði Ameríkana og Evrópubúa. Ameríkaninn í stuttbuxum og stuttermabol 

eða Hawai skyrtu en Evrópubúar í jakkafötum og með bindi og konurnar í 

kjólum eða drögtum. Segi nú að finnst mér meiri virðuleiki yfir Evrópubúum. 

Umdæmisþing  var haldið í vor og og fór það ágætlega fram, var ég mjög 

ánægður með fræðsluna sem Guðlaugur stóð fyrir. Vil ég þakka honum fyrir vel 

skipulagða vinnu og er umtalað hvað fræðslan var góð. 

Ég og fleiri fórum á vígslu kvennaklúbbsins Freyju á Sauðárkróki og var það 

mjög gaman og hátíðlegt að vera viðstaddur þessa athöfn, og vil ég óska þeim til 

hamingju með þennan frábæra klúbb. 

Einnig hef ég mætt sem ræðumaður á fundi og sótt svæðisráðstefnur og ætla ég 

mér að halda því áfram í vetur. 
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Ég mun halda áfram að kynna Olís lykilinn, 26.september eru virkir 348 lyklar 

eingöngu eru notaðir 299 lyklar, safnast hefur 439,344 kr. sem rennur til 

íslenska umdæmisins verður sú upphæð lögð inn í október. Finnst mér að við 

ættum að halda hiklaust  áfram að kynna Olís lykilinn og ná því markmiði að ná 

500 virkum lyklum þá fer þetta að skila okkur verulegum upphæðum inní 

umdæmið. 

Samstarfið við Olís hefur skilað okkur þeim árangri að þeir keyptu heilsíðu í 

þingblaðið og hafa þeir styrkt okkur vegna K-dagsins um eina og hálfa milljón, 

og sjáum við hvað mikilvægt er að hafa svona fyrirtæki eins og Olís í samstarfi 

við Kiwanishreyfinguna. 

Hafinn er undirbúningur við stefnumörkun Kiwanisumdæmisins Ísland – 

Færeyjar. Mun ég óska eftir einum kiwanisfélaga úr hverjum klúbb til að vinna 

með okkur,mun umdæmið borgar fyrir gistingu ef með þarf. Ef klúbbarnir vilja 

senda fleiri aðila verða klúbbarnir að sjá um þann kostnað. Óskar Guðjónsson, 

Hjördís Harðardóttir og Gunnsteinn Björnsson munu stýra þeirri vinnu.  

Paul Inge Paulsen International Trustee mun koma frá heimsstjórn og veita 

okkur allar þær upplýsingar I-plan og verður þetta haldið 12.nóvember. 

Staðsetningin er ekki á hreinu, horft er til svæðis frá Bifröst að Akranesi og 

munum við birta dagskrá og tíma þegar nær dregur. 

K-dagurinn er skollin á og mun Gylfi kynna hann og hvet ég alla kiwanisfélaga 

til að standa saman að þessu verkefni svo hann skili góðum árangri. 

Ég vil segja við ykkur kæru kiwanisfélagar verum vinir, virðum hvert annað, 

tölum jákvætt um Kiwanis, verum stolt af því að vera kiwanisfélagar þá verður 

gaman að starfa. Kjörorð mitt er: Eflum innra starf og verum sýnileg. 

Takk fyrir. 

Haukur Sveinbjörnsson umdæmisstjóri 
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Skýrsla formanns K-dagsnefndar til umdæmisstjórnar- 

fundar laugardaginn 1. október. 2016 
 

Umdæmisstjóri, góðir Kiwanisfélagar, hér kemur skýrsla mín til umdæmisstórnar- 

fundar og er staða mála þessi. 

1. Eftir umræðu og könnun á lyklum og möguleika á að vera einnig með ubs lykla til 

viðbótar við þá sem við vorum með síðast þá var það niðurstaðan með tillit til 

kostnaðar að halda sig við sömu gerð og síðast 

 Pantaðir voru 27 þúsund lykla frá Kína til viðbótar við 8 þús sem til eru og eru 

þeir komnir í hús og sáu Jónar um flutninginn frá Kína og greiddi Samskip 

kostnaðinn en Islux sá um kaupin fyrir okkur í Kína eins og síðast. Inneign frá sl. 

K-degi var rúm 1,2 milljónir og lánaði umdæmisstjórn fyrir mismuni  

 Samkip mun kaupa 500 lykla að auki á kr. 2000 stk. 1 milljón 

 Sent var bréf til Bjarna Ben. fjármálaráðherra með ósk um niðurfellingu á vsk. eða 

að verkefnið yrði styrkt um sömu upphæ   Svar hefur ekki borist. 

 Eftir samþykkta heimild til fjársöfnunnar var sent bréf til annara félagasamtaka 

þar sem óskað er eftir að tekið sé tillit til okkar söfnunnar á sama hátt og við 

tökum tillit til þeirra. 

 Fundað hefur verið með Ægissvæði, Freyjusvæði og embættismönnum á 

Sauðarkróki, Akyreyri, Siglufirði, Húsavík og Mývatni 

 Forseti Íslands Guðni Th. Jóhannesson samþykkti að verða verdari verkefnisins 

Lykill að lífi og tók hann við fyrsta lyklinum við athöfn  á Bessastöðum 30. sept 

að viðstöddum fulltrúum K-dags og umdæmisstjóra og verðandi umdæmisstjóra 

 Nefndin kallaði eftir tengiliðum frá svæðum og kúbbum til að sjá um undirbúning 

og vera til taks til að taka við upplýsingum og halda utan um framkvæmdina. 

 Heimasíðan er orðin virk með upplýsingar um K-daginn og einnig fésbókinn. 

 Sett hefur verið inn bréfið til tengiliða og einnig sent á þá, einnig form fyrir 

samkomulag við samstarfsaðila við sölu. Verð kr. 2000 og 500 í þóknun. 

 Listi eftir svæðum með upplýsingum um pönntun á lyklum og posum hefur verið 

sent inn á heimasíðuna. 

 Samningsform fyrir samninga við samstarfsaðila við sölu er inn á heimsíðunni. 

 Bréfsform fyrir söl lykla til fyrirtækja og félagasamtaka með upplýsingum um 

reikningsnúmer er á heimasíðunni og reikningsnúmerið er í Landbankanum  

0121-26-004440  kt.640173-0179   

 Endurnýjaður samningur við Vodafone og í framhaldi samið um  tengingu við 

söfnunarnúmerið hjá öðrum símafélögum. Söfnunarnúmerið er  908 1550 og fer 

kr. 2000 í söfnunina. 

 

 

 



 
   

 

 

 Samið var við Valitor um posa og er samningurinn og fengum við mikið betri 

samning en síðast og sá Sigurður Svavarsson um það.  

 Lyklaspjaldið þurft að vinna að nýju og kom úr prentun 29. sept. 

 Sótt var um strikamerkingu  til notkunar á lyklaspjaldið og kostar það rúmar 10 

þús. 

 Unnið er að lista yfir fyrirtæki og félagasamtök til að reyna að fá til liðs við 

söfnunina og verður sennt á um 100 aðila og eru Kiwanismenn hvattir til að senda 

á fyrirtæki og félög.  

 

2. Samstarf við Margmiðlun. Video talsetning, í vinnslu. 

 Styrktaraðilar sem kosta auglýsingaherferðina eru: 

 Olís og BYKO sem einnig sker lykla frítt.  

 Auglýsinga áætlun miðast að kynningu frá 1. til og með 8. okt í blöðum, 

úvarpi,  sjónvarpi með viðtölum og auglýsingum. 

 

3. Framkvæmdir. 

 Komið er að afhendingu lykla og lyklaspjalda til Klúbba og panntanir lyggja fyrir. 

 Nefndin hefur fengið posa, strimla og hleðslutæki  

  Aðal söludagar verða 6. 7. og 8 okt.  

 

F.h. K-dagsnefndar 2015-16  

Gylfi Ingvarsson formaður 

K-dags nefnd 

Kiwanisumdæmisins 

Ísland -Færeyjar

K- dagur 1. – 10. október 2016 Landssöfnunin

Kveðja frá 

forseta Íslands 

Guðna Th. Jóhannessyni Samþykkt styrktarverkefni 

K-dags 2016
• BUGL, Barna og unglinga geðdeild 

Landsspítalans, sérverkefni sem er 

þjónustu við ungt fólk. 

• PIETA, nýstofnuð samtök til að vinna 

að forvörnum fyrir fólk með 

sjálfskaða og sjálfsvígs hugsanir.

Bæði verkefnin eru þjónusta við allt 

landið.

“Gleymum ekki Geðsjúkum”

er kjörorð K-dagsins
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The Kiwanis brand is all the things that define how people 
see us. It is the impact we have on communities around 
the world, and the emotion our words and actions instill 
in them. While much of our brand is defined by public and 
media perception, the visual brand is wholly within our 
control. This guide is designed to help you consistently 
and effectively bring the brand to life across various 
communications. Make it memorable!
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100 YEARS OLD.  
KIDS AT HEART.
For more than a century, Kiwanis has created opportunities 

for children to be curious, safe and healthy regardless of the 

community in which they live. It’s a mark we all proudly leave  

on the world.

2015
Kiwanis celebrates 100 years  
of serving children

1996
First website  
(awwww)

1964
First club in 
Asia – Japan

1963
First club in 
Europe – Austria

1947
First Circle K club

1940
Kiwanis International Foundation 
established

1925
First Key Club

1918
10,000 members

1915
Welcome to the world!
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KIDS NEED 
PEOPLE TO LOOK 
OUT FOR THEM.

THE ELEVATOR SPEECH

Kiwanis helps kids around the world. Local clubs look out 

for our communities, and the international organization 

takes on large-scale challenges, such as disease and 

poverty. We are generous with our time. We are creative 

with our ideas. We are passionate about making a 

difference. And we have fun along the way.
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SERVING 
THE 
CHILDREN 
OF THE 
WORLD

OUR MOTTO
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Kiwanis uses long-term thinking  

to guide our everyday actions.

Kiwanis empowers communities to improve  

the world by making lasting differences in the  

lives of children.

MISSION
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VISION
Kiwanis will be a positive influence in communities 

worldwide—so that one day, all children will wake up  

in communities that believe in them, nurture them  

and provide the support they need to thrive.

Kiwanis looks forward to solving the challenges 

facing children and families around the world.

POSITIONING
Kiwanis connects people around the world 

with opportunities to passionately pursue club 

volunteerism, service and fundraising that make a 

positive, lasting impact in the lives of children.
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ENRICHING EVERY 
COMMUNITY  
WE SERVE AND 
EVERY MEMBER 
WE ENGAGE

BRAND PROMISE
Our brand fulfills the emotional needs of people 

we hope will join us.
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KEY MESSAGES
PURPOSE
Kiwanis focuses on serving children around the world 

so that future generations will thrive.

RELEVANCE
Kiwanis unifies generations with opportunities  

to make transformational differences that leave  

a legacy in communities around the world.

SERVICE DIVERSITY
Kiwanis values the enthusiasm of members to pursue 

creative ways to serve the needs of children in their 

communities.

MISSION CONNECTION
Kiwanis is a global community of clubs, members and 

partners dedicated to improving the lives of children.
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AUDIENCE 
PROFILES
We’ve identified three demographic profiles of those 

who would be receptive to the Kiwanis mission and 

becoming members.
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CHARACTERISTICS
• Adults between 30 and 55

• Family-focused and/or job-focused

• Skewing younger, likely parents with children in the home

• Skewing older, may be career-driven with packed workweek

• Likely active in community service earlier in life and looking to  
continue/re-engage

• Self-reliant/self-sufficient

• Crave autonomy

• Prefer e-mail communication

SELLING DRIVERS
• Active opportunities to make a difference locally

• Giving back to their community

• Inspiring and working alongside their own children

• Desire to meet other like-minded people in the community

• Socializing/networking for business purposes

• Opportunities to engage when time allows

• Applying a skill they may not often use

• Leading outside of work

• Working alongside leaders in the community

PAIN POINTS
• Time-strapped

• Mandatory meetings that lack focus; waste of time

• Unrewarded loyalty

• Being micromanaged

• Aging parents also require attention/time 

WORKHORSES
PRIMARY TARGET

WHY I VOLUNTEER 
“ A chance to give back to my community and make 
some business connections.” 

WHY KIWANIS? 

“ I want to give back in a way that inspires me,  
my family and the children in my community.”

11 AUDIENCE PROFILES



CHARACTERISTICS
• Adults over 50

• Empty nesters

• Professional volunteer mentality

• Looking for something meaningful to occupy their time

• Have a sense of civic duty

• Likely active volunteers throughout their lives and would like to step up  
their involvement

• Have accumulated some wealth; more apt to donate or help raise money  
than to roll up their sleeves

• Prefer in-person or phone communication

• Hard-working; loyal

• Confident

• Like managing others

• Appreciate meetings and structure

SELLING DRIVERS
• Value social engagement

• Active opportunities to make a difference locally

• A way to give back to their neighborhood and community

• Connect/reconnect with different generations 

• Leadership and legacy opportunities

• Apply skills they may not often use or have learned through their careers

PAIN POINTS
• Feel younger generations may not value their ideas

• Trying something new/veering from tradition

• Health; physical abilities waning

• Health of friends and family

SEASONED  
VOLUNTEERS

WHY I VOLUNTEER 
“ I want a meaningful, enjoyable way to stake my 

legacy in the community.” 
WHY KIWANIS? 

“ Helping children is a great way to stay active, 
stay young and make a difference.”
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CHARACTERISTICS
• In their 20s to early 30s, generally

• Physically active; driven

• Early in their careers

• Value frequent communication/feedback

• Digital/social thinkers and communicators

• Grew up in a global society; globally minded

• Entitled; can be needy

• Impatient; need to see value quickly

• Always rewarded for participation

• Raised to be high achievers; determined

SELLING DRIVERS
• Hands-on service opportunities

• Meaningful volunteering with people their age

• A chance to do something cool and meaningful locally and internationally

• Learning from people who have done it before

• A chance to socialize and network for personal and career purposes

• A chance to lead or take on responsibility

PAIN POINTS
• Not seeing impact/value quickly

• Feel their ideas are often dismissed by older generations

• Paying dues when there are free volunteer opportunities

• “What’s in it for me?”

• Too much of a time commitment

• Easily bored; feel that committees = stagnation

YOUTHFUL 
PROFESSIONALS

WHY I VOLUNTEER 
“ A chance to make a meaningful, immediate 
impact and make some career connections.” 

WHY KIWANIS? 

“ It’s a prestigious global child-focused service 
organization with local and international service 
opportunities.”
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LOGO, COLORS  
& TYPOGRAPHY
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USING THE LOGO

THE LOGO

The Kiwanis logo reflects  
our organization’s traditions  
and its time-tested mission.  
At the same time, it’s the latest 
statement of who we are.

OUR LOGO NEEDS ITS PERSONAL SPACE. 
Take the height of the lowercase “s” in whatever size you’re using the wordmark—and allow that 

much space all around the logo.
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2-color: Blue 

PRIMARY LOGO

For specific logo questions, please email brand@kiwanis.org.

HORIZONTAL  

This is the go-to logo for 99.9 percent of the things you’ll make.

VERTICAL  
These logos work for thin vertical banners, bookmarks and the sleeves of  
long-sleeved T-shirts.

WHEN PEOPLE SEE THE PRIMARY KIWANIS LOGO USED CONSISTENTLY 

AND CORRECTLY OVER TIME, THEY’LL GET TO KNOW IT AND START 

RECOGNIZING YOUR CLUB. WHATEVER YOU’RE MAKING, INCLUDE THE 

LOGO AND BUILD YOUR BRAND!

THIS LOGO IS AVAILABLE 
IN TWO FORMATS.

A

2-color: Blue B

Reverse

1-color black

1-color blue

A

VARIATIONS

All approved logos are available for download in a variety of formats.  
Visit kiwanis.org and type “logos” into the search field.

IF YOU DON’T SEE A VERSION OF THE LOGO HERE, DON’T DO IT. 

The logo is the logo. That’s how we make it instantly recognizable to people. 
When it’s squished, stretched or otherwise altered, it loses its power. And so 
does the Kiwanis brand.!
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SERVICE LEADERSHIP PROGRAMS

VARIATIONS
Foundation and Service Leadership logo 

SERVICE LEADERSHIP PROGRAMS

Club & District logos 

INTERNATIONAL FOUNDATION

INTERNATIONAL FOUNDATION

CLUB OR DISTRICT NAME

STACK LONG CLUB  
OR DISTRICT NAME

1.25 in or 3.175 cm

THE KIWANIS INTERNATIONAL FOUNDATION 

AND THE KIWANIS SERVICE LEADERSHIP 

PROGRAMS BRANDS ARE SIMILAR TO THAT 

OF KIWANIS—YET ALSO DISTINCT. 

Use them when you’re promoting our foundation or 

encouraging a gift. Or use them when you’re creating 

materials to support our youth, university students, 

and adults who live with disabilities. The Kiwanis 

International Foundation logo and brand follow the 

same guidelines as the Kiwanis brand. Use the Kiwanis 

brand guide when you’re creating materials to support 

our foundation. 

YOU’RE PART OF THE KIWANIS FAMILY.

Make the Kiwanis logo part of your club’s and district’s 

brand. Use Avenir Next LT Pro Regular to typeset your 

club’s name. If you have questions or concerns about 

doing so, please contact brand@kiwanis.org.

PLEASE DO NOT USE 

THE PRIMARY LOGO OR 

WORDMARK SMALLER 

THAN THE MINIMUM 

SIZE FOR EACH.

Because no matter how 

many fruits and vegetables 

someone ate as a child, the 

logo is going to be hard to 

read when it’s any smaller 

than this.

.25 in or .635 cm

Keep club and district names confined  
to the dotted-line area, as shown.

DON’T USE LONG CLUB OR DISTRICT 
NAME LIKE THIS

KEEP THE KIWANIS BRAND STRONG.

Do not use any other image  
with your club or district logo.!
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20% black multiplied at 100% 30% black multiplied at 100% 90% black normal

THE PIN IS A SYMBOL OF COMMITMENT AND CAMARADERIE.  

THIS 3D IMAGE ADDS DEPTH AND A DOSE OF REALISM TO KIWANIS 

MESSAGING. THIS TREATMENT IS CONSIDERED AN ALTERNATE 

LOGO AND, THEREFORE, SHOULD NOT BE ACCOMPANIED BY THE 

PRIMARY LOGO OR WORDMARK.

The Pin logo should always be set at a tilt of 15 degrees. It may be set either to the left 

or right; however, a left tilt is recommended for most applications as this configuration 

gives the “Kiwanis International” text the preferred angle for readability.

The Pin should always have a short, soft drop shadow—as shown—that falls off to the 

bottom left.

The Pin should only be used in 4-color applications.

DON’T USE THE  

PIN SMALLER THAN 

THE MINIMUM SIZE 

SHOWN HERE. 

VARIATIONS VARIATIONS

THE PIN. THE SEAL.
THE SEAL HAS BEEN A PART OF KIWANIS FROM THE START. 

Our Seal can be used as a design element, or as a stand alone graphic on wearables 

and merchandise. When it’s used as a design element, it should always be set at a tilt 

of 15 degrees—either to the left or right; however, a left tilt is recommended for most 

applications as this configuration gives the “Kiwanis International” text the preferred 

angle for readability. When the seal is used as a stand alone graphic on t-shirts, coffee 

mugs, ball caps, etc. do not tilt it. Keep it upright. 

Do not include the primary logo or wordmark when the seal is used as a design element.

Preferred 15°
left-leaning angle

Seal as design element:
Preferred 15°

left-leaning angle

3/4 inch

 The Seal looks best when used as a  
15% screen of black or Kiwanis blue.

If used on a solid background color, The Seal should be employed subtly.  
(See the recommendations below.)

The Seal can also be cropped, but readability must be maintained.

Seal as a graphic:
Set straight. No tilt.
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COLORS

The palette for the Kiwanis  
brand relies on cool, rich blues  
and a gold metallic to support  
the colorful photography. 

PMS: PANTONE 295 blue

CMYK: 100, 70, 0, 40

RGB: 0, 57, 116

HEX: 003874

PMS: PANTONE 291 light blue

CMYK: 37, 8, 1, 0

RGB: 154, 202, 235

HEX: 99CAEA

PMS: PANTONE 872 gold (metallic)

CMYK: 20, 30, 70, 15

RGB: 180, 151, 90

HEX: B49759

PMS: PANTONE black

CMYK: 0, 0, 0, 100

RGB: 0, 0, 0

HEX: 000000

PMS: PANTONE gray 6

CMYK: 35, 29, 28, 0

RGB: 170, 169, 170

HEX: A9A8A9
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TYPOGRAPHY PRIMARY FONTS

AB
Knockout
HTF67 FullBantamwt
For use in headlines only and in all caps.

Aa
Avenir Next LT Pro
Bold
For use in short blocks of body copy, 
photo captions or in all caps as the lead 
paragraph of long-form text.

Aa
Adobe Garamond
Regular
For use in long-form, multi-page  
and editorial copy.

AB
Knockout
HTF69 FullLiteweight
For use in subheads and other descriptor 
lines in all caps.

Aa
Avenir Next LT Pro
Regular
For use in short blocks of body copy, 
photo captions or in all caps as the lead 
paragraph of long-form text.

Aa
Adobe Garamond
Italic
For use in long-form, multi-page  
and editorial copy.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii  Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz
1234567890 +-/=.,?!@#$%^&*()_`~

Knockout HTF67 FullBantamwt

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz
1234567890 +-/=.,?!@#$%^&*()_`~

Knockout HTF69 FullLightweight

THESE FONTS ARE NEW 

TO THE KIWANIS BRAND. 

THEY COMMUNICATE A 

BOLD PRESENCE WHILE 

STILL MAINTAINING AN 

APPROACHABLE AND  

FRIENDLY LOOK. 

Please follow these  

typography standards. 

Avenir Next LT Pro Bold

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz
1234567890 +-/=.,?!@#$%^&*()_`~

Avenir Next LT Pro Regular

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn

Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz

1234567890 +-/=.,?!@#$%^&*()_`~

Adobe Garamond Regular

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz
1234567890 +-/=.,?!@#$%^&*()_`~

Adobe Garamond Italic

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz
1234567890 +-/=.,?!@#$%^&*()_`~

INTERNATIONAL USAGE

If these fonts aren’t available 
in the language you need, 
please use the equivalent 
of Arial Bold for headlines, 
Arial for subheads and 
Georgia for body copy and 
long text. 
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Headlines

Knockout HTF67 succeeds 
when used in small doses 
in all caps. In this example, 
80-point text with tight, 
64-point leading.

Short blocks of copy  
and intro paragraphs

Avenir Next LT Pro 
Regular used as an intro 
paragraph in all caps with 
10-point text and 16-point 
leading. Can also be used 
for short blocks of text/
captions in sentence case. 
(Only use Knockout for 
headlines.)

Body copy

Adobe Garamond 
Regular is placed here 
with 10.5-point text and 
16-point leading for 
optimal legibility. Use for 
long-form, multi-page  
and editorial copy.

OLUPTAMUS, TECESSI ANT INCITAM VOLOREPERUM QUIS AUT MAGNIMIL INUM 

NONSEQUE DOLOREICIM REPRATESTIO. QUI QUI DERRUM QUIBUS VELITAT. 

OCCULLU PTASPEDIA ACCUS. ONSECEP.

Oluptamus, tecessi ant incitam voloreperum quis aut magnimil inum nonseque doloreicim 
repratestio. Qui qui derrum quibus velitat. Occullu ptaspedia accus. Onseceped sita doluptatas 
aut ipsam estio. Obis ipsus, et optamen ditatus dolesent quunt pel esto beatibusdaeped qui omni 
odiorum re moloritatum qui voloreius dolendunt as aut omni debitat pliquam, explaborum 
nullese pa dolo odia sit pore ma alitatemodic test eniet ma re nonsequas aborionserum nostis 
esciendae volorrovid et doles dem alitissimi, solo magnimi.

Ncimusam, eos maiorumque vollendi que volupta tibustemod maionestio. Itationsent.Nis 
eumqui volorem porepro tentibea cuptionseque dentem. Et essitate consequ iatibus aut aut quasi 
anit, aut voluptus erae endae none exerisc illaut eatem doluptatem quiae sus aboritatis idipictatia 
consed quo corest, aspit, od quid quiam conet, que es ea dignament lis quatur sectiam, occus 
cus. Nest, occum andem aut experovit a simagnatur ma sam haritem quibus nos is molorerferum 
quidere porrum inctio eos ilit faccabo ritium facillorum aliquiatent 

Essit aniendi tatur, sam. Folendunt as aut omni debitat pliquam, explaborum nullese pa 
dolo odia sit pore ma alitatemodic test eniet ma re nonsequas aborionserum nostis esciendae 
volorrovid et doles dem alitissimi, solo magnimi ui qui derrum quibus velitat. Occullu ptaspedia 
accu solo magnami aru

KNOCKOUT HTF67  
IS FOR HEADLINES.

TYPOGRAPHY IN ACTION TYPOGRAPHY ALTERNATE FONTS

USE KNOCKOUT HTF69 FOR SHORT SUBHEADS.

SubHeads

Knockout HTF69 partners 
well with the headline font 
when set in all caps. This 
example shows it set in 
21-point text.

USE THESE OPTIONS FOR INTERNAL COMMUNICATIONS AND CLUB NEEDS.

DON’T HAVE ACCESS TO 
THE PRIMARY FONTS?

AB
Haettenschweiler 
 
Alternate for Knockout HTF67 & HTF69  
For use in headlines and subheads only 
and in all caps.

Aa
Georgia
Regular
Alternate for Adobe Garamond  
For use in long-form, multi-page  
and editorial copy.

Aa
Arial
Bold
Alternate for Avenir Next LT Pro Bold  
For use in short blocks of body copy, 
photo captions and in all caps as the  
lead paragraph of long-form text.

Aa
Arial 
Regular
Alternate for Avenir Next LT Pro 
Regular  
For use in short blocks of body copy, 
photo captions and in all caps as the  
lead paragraph of long-form text.

Aa
Georgia
Italic
Alternate for Adobe Garamond Italic  
For use in long-form, multi-page  
and editorial copy.
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PHOTOGRAPHY
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PHOTOGRAPHY FOR ADVERTISING AND BRANDING

KIDS ARE CURIOUS, 
PLAYFUL AND LOVING.
THEY ARE ALSO MESSY, FEARLESS AND WILD. PHOTOGRAPHY SHOULD 

CAPTURE CANDID MOMENTS OF KIDS BEING KIDS. THESE IMAGES 

REFLECT THAT KIWANIS UNDERSTANDS AND EMBRACES EACH CHILD’S 

NEED FOR SELF-EXPRESSION AND EXPLORING THEIR WORLD.

Research shows that of all the charitable causes in the world, helping kids is the one people 
most want to support. Photography is the greatest ally in our advertising communications 
as we strive to cut through a crowded marketplace and distinguish Kiwanis from other 
child-focused charities. Here, scene, composition and subject work together to tell a unique 
story within a singular moment. 

When executed with care, the photography shows our audiences that Kiwanis is a hands-on 
organization that gives its volunteers the opportunities to experience those sweet and silly 
moments that make child service so emotionally rewarding.

Please be selective in the photographers and stock photos you use.
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PHOTOGRAPHY PUBLICATIONS, COLLATERAL AND PUBLIC RELATIONS

KIWANIANS ARE 
LEADERS, DOERS  
AND ADVOCATES.
WHILE ADVERTISING COMMUNICATIONS SHOULD FOCUS MORE ON 

CAPTURING CANDID MOMENTS, GENERAL COMMUNICATIONS FOR 

PUBLICATIONS, BROCHURES AND CLUB MESSAGES CAN RELY ON 

SHOWING PEOPLE WORKING TOGETHER TO ACHIEVE GREAT THINGS.

Remember, big photos mean better quality for printing. Set your camera at 2400x3600  
pixels. If this is not possible, set it at no less than 1600x1200 pixels. Note: Your camera  
phone may not be up to the task.

Service

The action is certainly more 
subtle in meetings and 
speaking opportunities. 
Make sure your photo has 
good composition: put the 
main subject to one side  
of the photo or the other,  
not in the center. 

Leadership

Photography is the best way 
to show that service is fun 
with Kiwanis. Avoid shots of 
inanimate objects or people 
standing still and posing. 
The best photos focus on 
people being active.

Fellowship

Show people what you do. 
When you take photos 
at meetings and events, 
remember to capture the 
emotion on people’s faces 
as they react to and engage 
with each other and the  
task at hand. 

PHOTOGRAPHY BUREAU
Work with other clubs in your area to develop a list of 
photographers, so you have options when the need arises.
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Kiwanis Føroyar

Kiwanis-dukkan, sum uggar 
og troystar innløgd
Fyrsta føroyskt framleidda dukkan komin á marknaðin í 
samstarvi millum Kiwanis, Dugna og Landssjúkrahúsið

Fyrrapartin mánadagin var tíðindafundur í Kiwanis hús
unum í Jøkulstræti í Tórshavn, í sambandi við, at fyrsta 
føroyska framleiðslan av Kiwanisdukkum er komin á 
marknaðin í samstarvi við Landssjúkrahúsið og endur út
búgvingarstovnin Dugna.

Formaðurin í Kiwanis Eystur oy, Petur Olivar í Hoyvík, 
upplýsti, at  teirra klubbur hevði átikið sær at standa fyri 
fíggingini av dukkuframleiðsluni, aftaná at hava havt 
vitjan av komandi økisstjóranum hjá Kiwanis, Sámali 
Bláhamar.

Sámal Bláhamar, sum hevur verið limur i Kiwanis, síðani 
hjálpar felags skapurin varð settur á stovn í Føroyum, 
greiddi frá, at hann seinastu tíggju árini hevur arbeitt við 
málinum at fáa í lag eina føroyskt framleidda Kiwanis
dukku av sama slag, sum Kiwanisfelagsskapir í m.a. Noreg 
og Íslandi hava havt í mong ár. 

Kiwanis Tórshavn, sum hann er limur í, hevur nógv at 
takast við m.a. sølu av jólatrøum hvørt ár umframt fasta 
siðin við 4mamnafarslutaseðlasøluni á ólavsøku. Tí hevði 
Kiwanis Eysturoy átikið sær hesa uppgávu.

Klútadukka
Hann upplýsti, at Kiwanisdukkan er ætlað børnum, sum 
eru innløgd á barnadeildunum á okkara sjúkrahúsum. 
Dukkan, sum er ein klútadukka, kann vera ein uggi hjá 
innløgdum børnum í sambandi við fyrireikingar til 
sjúkraviðgerð. 

Hon er framleidd úr sóttreinsaðum endurnýtslutilfari frá 
vaskarínum á Landssjúkrahúsinum og seymað á Dugna, 
har tey, ið taka lut í framleiðsluni, kenna, at tey gera eitt 
týdningarfult arbeiði. 

Ein dagin, Sámal Bláhamar hitti Sirið Stenberg, lands
stýriskvinna við heilsumálum, og Eyðgunn Samuelsen, 
landsstýriskvinna við almannamálum, á trappuni úti á 
Tinganesi, greiddi hann teimum frá dukkuframleiðsluni. 
Báðar hildu Kiwanisdukkurnar verða frálíkt hugskot og 
vildu fegnar vera við, tá fyrstu dukkurnar vórðu lidnar.

Dukkan uggar og troystar
Eftir at ein trímannaður tónleikabólkur, ið kallar seg 
Fountainbólkurin, hevði sungið tvey fitt hóskandi løg, 

Petur Olivar í Hoyvík Sámal Bláhamar

Fountainbólkurin
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annað ”Dukkan Fía” og hitt ”Morgun”, handaði Hans 
Højgaard, teimum báðum landsstýriskvinnunum Sirið 
Stenberg og Eyðgunn Samuelsen hvør sína dukku.

Hans Højgaard er ein av teimum trimum Kiwanislimunum í 
Dukkubólkinum saman við Peturi Olivar í Hoyvík og Sámali 
Bláhamar.

Sirið Stenberg, landsstýriskvinna, takkaði fyri hetta sera 
góða og gevandi tiltak.

Í takkarrøðu síni upplýsti hon, at tá hon byrjaði í starvinum 
í landsstýrinum, segði lítla dóttur hennara við hana: 
”Mamma, ger okkurt gott fyri sjúk børn”. Ein seðil við 
hesum orðum hevur landsstýriskvinnan hongt sum eina 
áminning skrivstovuvegg sín.

Sirið Stenberg nevndi, at dukkan var eitt sera gott átak. 
”At tað so samstundis er gjørt soleiðis, at Dugni tilvirkar 
dukkuna úr endurvunnum tilfari frá Landssjúkrahúsinum, 
ger átakið enn betur. Tað, at hjálpa børnum, at endurnýta 

og hugsa um umhvørvið, samstundis sum starvsfólk á 
Dugna fáa høvi at gera eitt meiningsfult arbeiði, er ein 
samanrenning av fleiri lutum, sum samvirka til tað góða”.

At tað ikki er nøkur góð uppliving hjá einum barni at vera 
innlagt, vita øll. Tað er munandi frægari nú, eftirsum 
foreldur kunnu vera hjá barninum, meðan tað er innlagt. 

Sirið Stenberg visti av egnum royndum, hvussu ringt tað 
var sum barn at liggja á einum sjúkrahúsi, kenna seg 
einsamalt og ikki hava mammuna hja sær. 

Kiwanisdukkan, sum barnið kann tekna á, kann gera 
sjúkahúsuppihaldið lættari og betri. Á tann hátt kann 
barnið vísa kenslur og tørv, sum tað annars ikki altíð 
megnar at seta orð á, segði landsstýriskvinnan við 
heilsumálum, Sirið Stenberg.

Dukkan kann somuleiðis verða eitt hent amboð, tá barnið 
skal fyrireikast uppá eina sjúkraviðgerð.

At barnið eisini sleppur at eiga dukkuna, kann gera, at tað 
fær møguleika at arbeiða seg gjøgnum upplivingarnar, tá 
tað er útskrivað.

Sirið Stenberg nevndi, at árliga er talan um meiri enn 
túsund barnainnleggingar um árið á føroysku 
sjúkrahúsunum. 

At enda takkaði hon Kiwanis fyri teirra fantastiska arbeiði 
– eisini í hesum føri. ”Tit geva ugga og troyst, sum veruliga 
munar”.

Sirið Stenberg, landsstýriskvinna við heilsumálum

Hans Højgaard handar Eyðgunn Samuelsen eina dukku
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Dukkan ein stór hjálp
Landsstýriskvinnan við almannamálum, Eyðgunn 
Samuelsen, helt í sini takkarrøðu, at tað var løgi, at EIN 
dukka skal hava serliga stórt virði fyri børn í Føroyum – 
enntá ein dukka uttan andlit, hár og klæðir. 

Men tá hugt verður at royndunum, ið nøkur av granna
londum okkara hava havt við somu dukku, vísir tað seg, at 
júst henda dukkan hevur sera stórt virði, bæði fyri læknar, 
foreldur og ikki minst børnini, og í hesum høpi er dukkan 
ein stór hjálp.

Í røðuni vendi landsstýriskvinnan sær til Dugna og segði, 
at visjónin hjá hesum stovni er at ganga á odda við m.a. at 
virka við jaligheit og lokkandi samstarvsførleika, soleiðis 
at týðandi samstarvsfelagar ynskja at taka sosiala 
medábyrgd og virka fyri at víðka rúmliga 
arbeiðsmarknaðin.

”Tykkara visjón er ikki einans tóm orð, men heldur 
grundarsteinurin fyri tykkara dagliga arbeiði. Í dukkuni 
síggi eg orðini í tykkara visjón aftur: Jaligheit, lokkandi 

samstarvsførleiki, 
samstarvsfelagar, sosial 
medábyrgd og ein víðkaður 
rúmligur arbeiðsmarknaður”. 

”Tí hetta er eitt arbeiði, sum 
gongur tvørtur um stovnar 
og felagsskapir, har Dugni, 
Kiwanis og Landssjúkrahúsið 
eru saman um eina 
verkætlan, sum hevur til 
endmaáls at veita ugga til 
børn, sum eru undir 
sjúkrahúsviðgerð – ein 
støða, sum fyri flest øll børn annars ann tykjast sera 
ræðandi”.
Og hon helt fram og nevndi, at við hugskoti og stigtakan 
hjá Kiwanis, endurnýtslutilfari frá sjúkrahúsunum og 
arbeiðsorku frá Dugna, hava tit arbeitt saman um eitt gott 
endamál, og tað hevur eydnast tykkum at gagnnýta evnir 
og førleikar hjá hvørjum øðrum til fulnar.

Víðari segði landsstýriskvinnan við almannamálum, at tey, 
ið taka lut í dukkuframleiðsluni á Dugna, skulu vita, at tey 
gera eitt sera týdningarmikið arbeiði.

Neutral dukka 
Hon helt, at tey vóru heppin at fáa ein samstarvspartnara 
sum Kiwanis, tí uttan hugskot og stigtakan hendir einki. 
Haraftrat helt Eyðgunn Samuelsen, at tað var deiligt at 
hava aðrar stovnar so sum Landssjúkrahúsið, ið vilja 
stuðla verkætlanini við at veita tilfar.

Eisini hon nevndi, at Kiwanisdukkan var eitt gott dømi 
uppá, at við einum jaligum hugburði og einum vilja til at fáa 
arbeiði at eydnast væl, bar til at hava eitt gott samstarv 
tvørtur um stovnar og felagsskapir til gagns fyri Føroya 
fólk.

”Hetta er nakað, vit myndug leikar kunnu læra av tykk um”, 
segði hon, og helt fram, at sum lands stýris kvinnan í 
javnstøðumálum fegnaðist hon um útsjóndina hjá dukkuni. 
Dukkan er neutral, bæði viðvíkjandi kyni og húðarlit, og 
sendir hon tí eitt tekin til barnið um, at undir eini 
sjúkraviðgerðargongd hevur tað ongan týdning, um tú ert 
ein genta ella ein drongur, ella hvussu tú sær út.

”Tað sum hevur týdning, er, at tú sum barn kennir teg virt, 
hoyrt, skilt og trygt í gongdini”.

Johnny í Grótinum

Leiðarin á vaskarínum á Landssjúkrahúsinum, Herborg Joensen
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Eyðgunn Samuelsen takkaði Kiwanis fyri at hava tikið stig 
til verkætlanina, Dugna fyri teirra frálíka arbeiði, og 
sjúkrahúsunum fyri teirra samstarvsvilja.

At enda ynskti hon øllum blíðan byr við verkætlanini við 
vón um, at børnini fara at fáa stóra gleði av dukkuni.

Gott hugskot
Eisini sjúkrahússtjórin, Johnny í Grótinum, og leiðarin á 
vaskarínum á Landssjúkrahúsinum, Herborg Joensen, fingu 
hvør sína dukku. 

Johnny í Grótinum takkaði fyri at verða boðin við. Hann 
hevði googlað seg fram til fleiri upplýsingar um Kiwanis
dukkuna og funnið út av, at vanliga plaga vit at siga, at við í 
Føroyum eru eftirbátur, upp til tíggju ár, tá tað kemur til 
menning av ymsum slag sammett við tað, sum fer fram í 
øðrum londum. Hann kundi upplýsa, at vit vóru 21 ár 
afturúr, tá tað kom til Kiwansdukkuna, sum upprunliga 
stavaði úr Belgia.

Hann eins og landsstýriskvinnurnar takkaði fyri, at Kiwanis 
hevði tikið stig til dukkuverkætlanina, og at Dugni hevði 
tikið hugskotið til sín, og vónaði, at dukkan fór at gerast 
eitt gott amboð til at lekjan og linna sjúkum børnum.
Við sær heimaftur fekk hann umframt sína egnu dukku, 
eisini eina Kiwanisdukku til leiðaran av Barnadeildini á 
Landssjúkrahúsinum, Rúnu Wardum.

At enda takkaði leiðarin á Dugna, Hedvig Johansdóttir, 
øllum, sum høvdu tikið stig til dukkuverkætlanina. Hon 
takkaði starvsfólkunum á stovninum, og teimum á 

verkstaðnum á Kambsdali, sum høvdu átikið sær 
uppgávuna, ið gav arbeiði til fleiri fólk. 

Fólk frá Dugna taka sær somuleiðis av uppgávuni, tá tað 
kemur til um flutning av tilfari frá vaskarínum í Havn til 
Kambsdal og retur við liðugt seymaðum dukkum. 
Hedvig Johansdóttir var glað fyri, at Dugni m.a. við hesi 
framleiðslu kundi gera okkurt til stóra gleði fyri børn.
Síðani fingu øll, sum møtt vóru í Kiwanishúsunum til hesa 
dukkuløtuna, ein drekkamunn við nógvum góðum afturvið, 
sum starvsfólk hjá Dugna høvdu framleitt. 

Leiðarin á Dugna, 
Hedvig Johansdóttir
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Kiwanis-dukkan, sum uggar 
og troystar innløgd
Fyrsta føroyskt framleidda dukkan komin á marknaðin í 
samstarvi millum Kiwanis, Dugna og Landssjúkrahúsið

Fyrrapartin mánadagin var tíðindafundur í Kiwanis hús
unum í Jøkulstræti í Tórshavn, í sambandi við, at fyrsta 
føroyska framleiðslan av Kiwanisdukkum er komin á 
marknaðin í samstarvi við Landssjúkrahúsið og endur út
búgvingarstovnin Dugna.

Formaðurin í Kiwanis Eystur oy, Petur Olivar í Hoyvík, 
upplýsti, at  teirra klubbur hevði átikið sær at standa fyri 
fíggingini av dukkuframleiðsluni, aftaná at hava havt 
vitjan av komandi økisstjóranum hjá Kiwanis, Sámali 
Bláhamar.

Sámal Bláhamar, sum hevur verið limur i Kiwanis, síðani 
hjálpar felags skapurin varð settur á stovn í Føroyum, 
greiddi frá, at hann seinastu tíggju árini hevur arbeitt við 
málinum at fáa í lag eina føroyskt framleidda Kiwanis
dukku av sama slag, sum Kiwanisfelagsskapir í m.a. Noreg 
og Íslandi hava havt í mong ár. 

Kiwanis Tórshavn, sum hann er limur í, hevur nógv at 
takast við m.a. sølu av jólatrøum hvørt ár umframt fasta 
siðin við 4mamnafarslutaseðlasøluni á ólavsøku. Tí hevði 
Kiwanis Eysturoy átikið sær hesa uppgávu.

Klútadukka
Hann upplýsti, at Kiwanisdukkan er ætlað børnum, sum 
eru innløgd á barnadeildunum á okkara sjúkrahúsum. 
Dukkan, sum er ein klútadukka, kann vera ein uggi hjá 
innløgdum børnum í sambandi við fyrireikingar til 
sjúkraviðgerð. 

Hon er framleidd úr sóttreinsaðum endurnýtslutilfari frá 
vaskarínum á Landssjúkrahúsinum og seymað á Dugna, 
har tey, ið taka lut í framleiðsluni, kenna, at tey gera eitt 
týdningarfult arbeiði. 

Ein dagin, Sámal Bláhamar hitti Sirið Stenberg, lands
stýriskvinna við heilsumálum, og Eyðgunn Samuelsen, 
landsstýriskvinna við almannamálum, á trappuni úti á 
Tinganesi, greiddi hann teimum frá dukkuframleiðsluni. 
Báðar hildu Kiwanisdukkurnar verða frálíkt hugskot og 
vildu fegnar vera við, tá fyrstu dukkurnar vórðu lidnar.

Dukkan uggar og troystar
Eftir at ein trímannaður tónleikabólkur, ið kallar seg 
Fountainbólkurin, hevði sungið tvey fitt hóskandi løg, 

Petur Olivar í Hoyvík Sámal Bláhamar

Fountainbólkurin
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annað ”Dukkan Fía” og hitt ”Morgun”, handaði Hans 
Højgaard, teimum báðum landsstýriskvinnunum Sirið 
Stenberg og Eyðgunn Samuelsen hvør sína dukku.

Hans Højgaard er ein av teimum trimum Kiwanislimunum í 
Dukkubólkinum saman við Peturi Olivar í Hoyvík og Sámali 
Bláhamar.

Sirið Stenberg, landsstýriskvinna, takkaði fyri hetta sera 
góða og gevandi tiltak.

Í takkarrøðu síni upplýsti hon, at tá hon byrjaði í starvinum 
í landsstýrinum, segði lítla dóttur hennara við hana: 
”Mamma, ger okkurt gott fyri sjúk børn”. Ein seðil við 
hesum orðum hevur landsstýriskvinnan hongt sum eina 
áminning skrivstovuvegg sín.

Sirið Stenberg nevndi, at dukkan var eitt sera gott átak. 
”At tað so samstundis er gjørt soleiðis, at Dugni tilvirkar 
dukkuna úr endurvunnum tilfari frá Landssjúkrahúsinum, 
ger átakið enn betur. Tað, at hjálpa børnum, at endurnýta 

og hugsa um umhvørvið, samstundis sum starvsfólk á 
Dugna fáa høvi at gera eitt meiningsfult arbeiði, er ein 
samanrenning av fleiri lutum, sum samvirka til tað góða”.

At tað ikki er nøkur góð uppliving hjá einum barni at vera 
innlagt, vita øll. Tað er munandi frægari nú, eftirsum 
foreldur kunnu vera hjá barninum, meðan tað er innlagt. 

Sirið Stenberg visti av egnum royndum, hvussu ringt tað 
var sum barn at liggja á einum sjúkrahúsi, kenna seg 
einsamalt og ikki hava mammuna hja sær. 

Kiwanisdukkan, sum barnið kann tekna á, kann gera 
sjúkahúsuppihaldið lættari og betri. Á tann hátt kann 
barnið vísa kenslur og tørv, sum tað annars ikki altíð 
megnar at seta orð á, segði landsstýriskvinnan við 
heilsumálum, Sirið Stenberg.

Dukkan kann somuleiðis verða eitt hent amboð, tá barnið 
skal fyrireikast uppá eina sjúkraviðgerð.

At barnið eisini sleppur at eiga dukkuna, kann gera, at tað 
fær møguleika at arbeiða seg gjøgnum upplivingarnar, tá 
tað er útskrivað.

Sirið Stenberg nevndi, at árliga er talan um meiri enn 
túsund barnainnleggingar um árið á føroysku 
sjúkrahúsunum. 

At enda takkaði hon Kiwanis fyri teirra fantastiska arbeiði 
– eisini í hesum føri. ”Tit geva ugga og troyst, sum veruliga 
munar”.

Sirið Stenberg, landsstýriskvinna við heilsumálum

Hans Højgaard handar Eyðgunn Samuelsen eina dukku
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Dukkan ein stór hjálp
Landsstýriskvinnan við almannamálum, Eyðgunn 
Samuelsen, helt í sini takkarrøðu, at tað var løgi, at EIN 
dukka skal hava serliga stórt virði fyri børn í Føroyum – 
enntá ein dukka uttan andlit, hár og klæðir. 

Men tá hugt verður at royndunum, ið nøkur av granna
londum okkara hava havt við somu dukku, vísir tað seg, at 
júst henda dukkan hevur sera stórt virði, bæði fyri læknar, 
foreldur og ikki minst børnini, og í hesum høpi er dukkan 
ein stór hjálp.

Í røðuni vendi landsstýriskvinnan sær til Dugna og segði, 
at visjónin hjá hesum stovni er at ganga á odda við m.a. at 
virka við jaligheit og lokkandi samstarvsførleika, soleiðis 
at týðandi samstarvsfelagar ynskja at taka sosiala 
medábyrgd og virka fyri at víðka rúmliga 
arbeiðsmarknaðin.

”Tykkara visjón er ikki einans tóm orð, men heldur 
grundarsteinurin fyri tykkara dagliga arbeiði. Í dukkuni 
síggi eg orðini í tykkara visjón aftur: Jaligheit, lokkandi 

samstarvsførleiki, 
samstarvsfelagar, sosial 
medábyrgd og ein víðkaður 
rúmligur arbeiðsmarknaður”. 

”Tí hetta er eitt arbeiði, sum 
gongur tvørtur um stovnar 
og felagsskapir, har Dugni, 
Kiwanis og Landssjúkrahúsið 
eru saman um eina 
verkætlan, sum hevur til 
endmaáls at veita ugga til 
børn, sum eru undir 
sjúkrahúsviðgerð – ein 
støða, sum fyri flest øll børn annars ann tykjast sera 
ræðandi”.
Og hon helt fram og nevndi, at við hugskoti og stigtakan 
hjá Kiwanis, endurnýtslutilfari frá sjúkrahúsunum og 
arbeiðsorku frá Dugna, hava tit arbeitt saman um eitt gott 
endamál, og tað hevur eydnast tykkum at gagnnýta evnir 
og førleikar hjá hvørjum øðrum til fulnar.

Víðari segði landsstýriskvinnan við almannamálum, at tey, 
ið taka lut í dukkuframleiðsluni á Dugna, skulu vita, at tey 
gera eitt sera týdningarmikið arbeiði.

Neutral dukka 
Hon helt, at tey vóru heppin at fáa ein samstarvspartnara 
sum Kiwanis, tí uttan hugskot og stigtakan hendir einki. 
Haraftrat helt Eyðgunn Samuelsen, at tað var deiligt at 
hava aðrar stovnar so sum Landssjúkrahúsið, ið vilja 
stuðla verkætlanini við at veita tilfar.

Eisini hon nevndi, at Kiwanisdukkan var eitt gott dømi 
uppá, at við einum jaligum hugburði og einum vilja til at fáa 
arbeiði at eydnast væl, bar til at hava eitt gott samstarv 
tvørtur um stovnar og felagsskapir til gagns fyri Føroya 
fólk.

”Hetta er nakað, vit myndug leikar kunnu læra av tykk um”, 
segði hon, og helt fram, at sum lands stýris kvinnan í 
javnstøðumálum fegnaðist hon um útsjóndina hjá dukkuni. 
Dukkan er neutral, bæði viðvíkjandi kyni og húðarlit, og 
sendir hon tí eitt tekin til barnið um, at undir eini 
sjúkraviðgerðargongd hevur tað ongan týdning, um tú ert 
ein genta ella ein drongur, ella hvussu tú sær út.

”Tað sum hevur týdning, er, at tú sum barn kennir teg virt, 
hoyrt, skilt og trygt í gongdini”.

Johnny í Grótinum

Leiðarin á vaskarínum á Landssjúkrahúsinum, Herborg Joensen
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Eyðgunn Samuelsen takkaði Kiwanis fyri at hava tikið stig 
til verkætlanina, Dugna fyri teirra frálíka arbeiði, og 
sjúkrahúsunum fyri teirra samstarvsvilja.

At enda ynskti hon øllum blíðan byr við verkætlanini við 
vón um, at børnini fara at fáa stóra gleði av dukkuni.

Gott hugskot
Eisini sjúkrahússtjórin, Johnny í Grótinum, og leiðarin á 
vaskarínum á Landssjúkrahúsinum, Herborg Joensen, fingu 
hvør sína dukku. 

Johnny í Grótinum takkaði fyri at verða boðin við. Hann 
hevði googlað seg fram til fleiri upplýsingar um Kiwanis
dukkuna og funnið út av, at vanliga plaga vit at siga, at við í 
Føroyum eru eftirbátur, upp til tíggju ár, tá tað kemur til 
menning av ymsum slag sammett við tað, sum fer fram í 
øðrum londum. Hann kundi upplýsa, at vit vóru 21 ár 
afturúr, tá tað kom til Kiwansdukkuna, sum upprunliga 
stavaði úr Belgia.

Hann eins og landsstýriskvinnurnar takkaði fyri, at Kiwanis 
hevði tikið stig til dukkuverkætlanina, og at Dugni hevði 
tikið hugskotið til sín, og vónaði, at dukkan fór at gerast 
eitt gott amboð til at lekjan og linna sjúkum børnum.
Við sær heimaftur fekk hann umframt sína egnu dukku, 
eisini eina Kiwanisdukku til leiðaran av Barnadeildini á 
Landssjúkrahúsinum, Rúnu Wardum.

At enda takkaði leiðarin á Dugna, Hedvig Johansdóttir, 
øllum, sum høvdu tikið stig til dukkuverkætlanina. Hon 
takkaði starvsfólkunum á stovninum, og teimum á 

verkstaðnum á Kambsdali, sum høvdu átikið sær 
uppgávuna, ið gav arbeiði til fleiri fólk. 

Fólk frá Dugna taka sær somuleiðis av uppgávuni, tá tað 
kemur til um flutning av tilfari frá vaskarínum í Havn til 
Kambsdal og retur við liðugt seymaðum dukkum. 
Hedvig Johansdóttir var glað fyri, at Dugni m.a. við hesi 
framleiðslu kundi gera okkurt til stóra gleði fyri børn.
Síðani fingu øll, sum møtt vóru í Kiwanishúsunum til hesa 
dukkuløtuna, ein drekkamunn við nógvum góðum afturvið, 
sum starvsfólk hjá Dugna høvdu framleitt. 

Leiðarin á Dugna, 
Hedvig Johansdóttir
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Kiwanis-dukkan, sum uggar 
og troystar innløgd
Fyrsta føroyskt framleidda dukkan komin á marknaðin í 
samstarvi millum Kiwanis, Dugna og Landssjúkrahúsið

Fyrrapartin mánadagin var tíðindafundur í Kiwanis hús
unum í Jøkulstræti í Tórshavn, í sambandi við, at fyrsta 
føroyska framleiðslan av Kiwanisdukkum er komin á 
marknaðin í samstarvi við Landssjúkrahúsið og endur út
búgvingarstovnin Dugna.

Formaðurin í Kiwanis Eystur oy, Petur Olivar í Hoyvík, 
upplýsti, at  teirra klubbur hevði átikið sær at standa fyri 
fíggingini av dukkuframleiðsluni, aftaná at hava havt 
vitjan av komandi økisstjóranum hjá Kiwanis, Sámali 
Bláhamar.

Sámal Bláhamar, sum hevur verið limur i Kiwanis, síðani 
hjálpar felags skapurin varð settur á stovn í Føroyum, 
greiddi frá, at hann seinastu tíggju árini hevur arbeitt við 
málinum at fáa í lag eina føroyskt framleidda Kiwanis
dukku av sama slag, sum Kiwanisfelagsskapir í m.a. Noreg 
og Íslandi hava havt í mong ár. 

Kiwanis Tórshavn, sum hann er limur í, hevur nógv at 
takast við m.a. sølu av jólatrøum hvørt ár umframt fasta 
siðin við 4mamnafarslutaseðlasøluni á ólavsøku. Tí hevði 
Kiwanis Eysturoy átikið sær hesa uppgávu.

Klútadukka
Hann upplýsti, at Kiwanisdukkan er ætlað børnum, sum 
eru innløgd á barnadeildunum á okkara sjúkrahúsum. 
Dukkan, sum er ein klútadukka, kann vera ein uggi hjá 
innløgdum børnum í sambandi við fyrireikingar til 
sjúkraviðgerð. 

Hon er framleidd úr sóttreinsaðum endurnýtslutilfari frá 
vaskarínum á Landssjúkrahúsinum og seymað á Dugna, 
har tey, ið taka lut í framleiðsluni, kenna, at tey gera eitt 
týdningarfult arbeiði. 

Ein dagin, Sámal Bláhamar hitti Sirið Stenberg, lands
stýriskvinna við heilsumálum, og Eyðgunn Samuelsen, 
landsstýriskvinna við almannamálum, á trappuni úti á 
Tinganesi, greiddi hann teimum frá dukkuframleiðsluni. 
Báðar hildu Kiwanisdukkurnar verða frálíkt hugskot og 
vildu fegnar vera við, tá fyrstu dukkurnar vórðu lidnar.

Dukkan uggar og troystar
Eftir at ein trímannaður tónleikabólkur, ið kallar seg 
Fountainbólkurin, hevði sungið tvey fitt hóskandi løg, 

Petur Olivar í Hoyvík Sámal Bláhamar

Fountainbólkurin
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annað ”Dukkan Fía” og hitt ”Morgun”, handaði Hans 
Højgaard, teimum báðum landsstýriskvinnunum Sirið 
Stenberg og Eyðgunn Samuelsen hvør sína dukku.

Hans Højgaard er ein av teimum trimum Kiwanislimunum í 
Dukkubólkinum saman við Peturi Olivar í Hoyvík og Sámali 
Bláhamar.

Sirið Stenberg, landsstýriskvinna, takkaði fyri hetta sera 
góða og gevandi tiltak.

Í takkarrøðu síni upplýsti hon, at tá hon byrjaði í starvinum 
í landsstýrinum, segði lítla dóttur hennara við hana: 
”Mamma, ger okkurt gott fyri sjúk børn”. Ein seðil við 
hesum orðum hevur landsstýriskvinnan hongt sum eina 
áminning skrivstovuvegg sín.

Sirið Stenberg nevndi, at dukkan var eitt sera gott átak. 
”At tað so samstundis er gjørt soleiðis, at Dugni tilvirkar 
dukkuna úr endurvunnum tilfari frá Landssjúkrahúsinum, 
ger átakið enn betur. Tað, at hjálpa børnum, at endurnýta 

og hugsa um umhvørvið, samstundis sum starvsfólk á 
Dugna fáa høvi at gera eitt meiningsfult arbeiði, er ein 
samanrenning av fleiri lutum, sum samvirka til tað góða”.

At tað ikki er nøkur góð uppliving hjá einum barni at vera 
innlagt, vita øll. Tað er munandi frægari nú, eftirsum 
foreldur kunnu vera hjá barninum, meðan tað er innlagt. 

Sirið Stenberg visti av egnum royndum, hvussu ringt tað 
var sum barn at liggja á einum sjúkrahúsi, kenna seg 
einsamalt og ikki hava mammuna hja sær. 

Kiwanisdukkan, sum barnið kann tekna á, kann gera 
sjúkahúsuppihaldið lættari og betri. Á tann hátt kann 
barnið vísa kenslur og tørv, sum tað annars ikki altíð 
megnar at seta orð á, segði landsstýriskvinnan við 
heilsumálum, Sirið Stenberg.

Dukkan kann somuleiðis verða eitt hent amboð, tá barnið 
skal fyrireikast uppá eina sjúkraviðgerð.

At barnið eisini sleppur at eiga dukkuna, kann gera, at tað 
fær møguleika at arbeiða seg gjøgnum upplivingarnar, tá 
tað er útskrivað.

Sirið Stenberg nevndi, at árliga er talan um meiri enn 
túsund barnainnleggingar um árið á føroysku 
sjúkrahúsunum. 

At enda takkaði hon Kiwanis fyri teirra fantastiska arbeiði 
– eisini í hesum føri. ”Tit geva ugga og troyst, sum veruliga 
munar”.

Sirið Stenberg, landsstýriskvinna við heilsumálum

Hans Højgaard handar Eyðgunn Samuelsen eina dukku
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Dukkan ein stór hjálp
Landsstýriskvinnan við almannamálum, Eyðgunn 
Samuelsen, helt í sini takkarrøðu, at tað var løgi, at EIN 
dukka skal hava serliga stórt virði fyri børn í Føroyum – 
enntá ein dukka uttan andlit, hár og klæðir. 

Men tá hugt verður at royndunum, ið nøkur av granna
londum okkara hava havt við somu dukku, vísir tað seg, at 
júst henda dukkan hevur sera stórt virði, bæði fyri læknar, 
foreldur og ikki minst børnini, og í hesum høpi er dukkan 
ein stór hjálp.

Í røðuni vendi landsstýriskvinnan sær til Dugna og segði, 
at visjónin hjá hesum stovni er at ganga á odda við m.a. at 
virka við jaligheit og lokkandi samstarvsførleika, soleiðis 
at týðandi samstarvsfelagar ynskja at taka sosiala 
medábyrgd og virka fyri at víðka rúmliga 
arbeiðsmarknaðin.

”Tykkara visjón er ikki einans tóm orð, men heldur 
grundarsteinurin fyri tykkara dagliga arbeiði. Í dukkuni 
síggi eg orðini í tykkara visjón aftur: Jaligheit, lokkandi 

samstarvsførleiki, 
samstarvsfelagar, sosial 
medábyrgd og ein víðkaður 
rúmligur arbeiðsmarknaður”. 

”Tí hetta er eitt arbeiði, sum 
gongur tvørtur um stovnar 
og felagsskapir, har Dugni, 
Kiwanis og Landssjúkrahúsið 
eru saman um eina 
verkætlan, sum hevur til 
endmaáls at veita ugga til 
børn, sum eru undir 
sjúkrahúsviðgerð – ein 
støða, sum fyri flest øll børn annars ann tykjast sera 
ræðandi”.
Og hon helt fram og nevndi, at við hugskoti og stigtakan 
hjá Kiwanis, endurnýtslutilfari frá sjúkrahúsunum og 
arbeiðsorku frá Dugna, hava tit arbeitt saman um eitt gott 
endamál, og tað hevur eydnast tykkum at gagnnýta evnir 
og førleikar hjá hvørjum øðrum til fulnar.

Víðari segði landsstýriskvinnan við almannamálum, at tey, 
ið taka lut í dukkuframleiðsluni á Dugna, skulu vita, at tey 
gera eitt sera týdningarmikið arbeiði.

Neutral dukka 
Hon helt, at tey vóru heppin at fáa ein samstarvspartnara 
sum Kiwanis, tí uttan hugskot og stigtakan hendir einki. 
Haraftrat helt Eyðgunn Samuelsen, at tað var deiligt at 
hava aðrar stovnar so sum Landssjúkrahúsið, ið vilja 
stuðla verkætlanini við at veita tilfar.

Eisini hon nevndi, at Kiwanisdukkan var eitt gott dømi 
uppá, at við einum jaligum hugburði og einum vilja til at fáa 
arbeiði at eydnast væl, bar til at hava eitt gott samstarv 
tvørtur um stovnar og felagsskapir til gagns fyri Føroya 
fólk.

”Hetta er nakað, vit myndug leikar kunnu læra av tykk um”, 
segði hon, og helt fram, at sum lands stýris kvinnan í 
javnstøðumálum fegnaðist hon um útsjóndina hjá dukkuni. 
Dukkan er neutral, bæði viðvíkjandi kyni og húðarlit, og 
sendir hon tí eitt tekin til barnið um, at undir eini 
sjúkraviðgerðargongd hevur tað ongan týdning, um tú ert 
ein genta ella ein drongur, ella hvussu tú sær út.

”Tað sum hevur týdning, er, at tú sum barn kennir teg virt, 
hoyrt, skilt og trygt í gongdini”.

Johnny í Grótinum

Leiðarin á vaskarínum á Landssjúkrahúsinum, Herborg Joensen
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Eyðgunn Samuelsen takkaði Kiwanis fyri at hava tikið stig 
til verkætlanina, Dugna fyri teirra frálíka arbeiði, og 
sjúkrahúsunum fyri teirra samstarvsvilja.

At enda ynskti hon øllum blíðan byr við verkætlanini við 
vón um, at børnini fara at fáa stóra gleði av dukkuni.

Gott hugskot
Eisini sjúkrahússtjórin, Johnny í Grótinum, og leiðarin á 
vaskarínum á Landssjúkrahúsinum, Herborg Joensen, fingu 
hvør sína dukku. 

Johnny í Grótinum takkaði fyri at verða boðin við. Hann 
hevði googlað seg fram til fleiri upplýsingar um Kiwanis
dukkuna og funnið út av, at vanliga plaga vit at siga, at við í 
Føroyum eru eftirbátur, upp til tíggju ár, tá tað kemur til 
menning av ymsum slag sammett við tað, sum fer fram í 
øðrum londum. Hann kundi upplýsa, at vit vóru 21 ár 
afturúr, tá tað kom til Kiwansdukkuna, sum upprunliga 
stavaði úr Belgia.

Hann eins og landsstýriskvinnurnar takkaði fyri, at Kiwanis 
hevði tikið stig til dukkuverkætlanina, og at Dugni hevði 
tikið hugskotið til sín, og vónaði, at dukkan fór at gerast 
eitt gott amboð til at lekjan og linna sjúkum børnum.
Við sær heimaftur fekk hann umframt sína egnu dukku, 
eisini eina Kiwanisdukku til leiðaran av Barnadeildini á 
Landssjúkrahúsinum, Rúnu Wardum.

At enda takkaði leiðarin á Dugna, Hedvig Johansdóttir, 
øllum, sum høvdu tikið stig til dukkuverkætlanina. Hon 
takkaði starvsfólkunum á stovninum, og teimum á 

verkstaðnum á Kambsdali, sum høvdu átikið sær 
uppgávuna, ið gav arbeiði til fleiri fólk. 

Fólk frá Dugna taka sær somuleiðis av uppgávuni, tá tað 
kemur til um flutning av tilfari frá vaskarínum í Havn til 
Kambsdal og retur við liðugt seymaðum dukkum. 
Hedvig Johansdóttir var glað fyri, at Dugni m.a. við hesi 
framleiðslu kundi gera okkurt til stóra gleði fyri børn.
Síðani fingu øll, sum møtt vóru í Kiwanishúsunum til hesa 
dukkuløtuna, ein drekkamunn við nógvum góðum afturvið, 
sum starvsfólk hjá Dugna høvdu framleitt. 

Leiðarin á Dugna, 
Hedvig Johansdóttir
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Kiwanisdukkan
Barnsins troyst og vinur. Ger samskiftið millum børn og 

heilsustarvsfólk einfaldari og sjúk børn tryggari. Kiwanis klubbar í 
Føroyum framleiða og lata Kiwanisdukkur til sjúkrahús.

Tað er DUGNI sum framleiður Kiwanisdukkuna fyri Kiwanis í Føroyum.
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Kiwanisdukkan er ein klútadukka, 
framleidd úr tilfari frá vaskarínum á 

Landssjúkrahúsinum. Hon er sostatt 
framleidd úr endurnýtslutilfari. Hon er 

heilt neutral, kritahvít og hevur einki 
andlit.

Endamálið við KIWANISDUKKUNI...
er at hjálpa børnum: Tá barnið fær eina Kiwanisdukku, kann dukkan røkka fleiri 
endamálum. Barnið kann tekna á Kiwanisdukkuna og á tann hátt vísa sínar 
kenslur. Barnið kann eisini á dukkuni vísa, hvar tað hevur ilt, soleiðis at vaksin 
lættari kunnu tosa við barnið um pínuna.

Kiwanisdukkan verður eisini nýtt, tá ”børn eins og avvarðandi” skulu greiða frá, 
hvat hendir, um t.d. annað av foreldrunum verður  rakt av álvarsligari sjúku. 

Dukkan er mjúk og bleyt at klemma og kann verða ein troyst, um barnið er 
bangið.
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Kiwanisdukkan verður í Norðurlond
um fyri tað mesta framleidd á vardum 
verkstøðum, av klubbalimum ella í 
onkrum føri í kvinnufongslum.

Í Føroyum er hon framleidd úr endur
nýtslutilfari frá Landssjúkahúsinum 
og seymað á Dugna.

Á tann hátt veita klubbarnir dupulta hjálp, eftirsum tey, ið taka lut í framleiðsluni, 
kenna, at tey gera eitt týdningarfult arbeiði. Kiwanisdukkan verður latin sjúkra
húsum fyri á tann hátt at fyrireika barnið til eina sjúkrahúsviðgerð. Endamálið er at 
fáa barnið at skilja, hvussu viðgerðin fer fram. 

Hvat er KIWANIS?
Ein alheims hjálparfelagsskapur, ið hevur sum endamál at hjálpa øðrum – serliga børnum og 
ungum,  ”børn fyrst og fremst”. Kiwanis er umboðað í øllum heimspørtum og hevur uml. 
600.000 limir, børn, ung, kvinnur og menn, í meiri enn 70 londum.

Í Føroyum eru um 50 Kiwanislimir í 3 klubbum: Tórshavn, Rósan og Eysturoy. Tað er Kiwanis 
Eysturoy sum hevur átikið sær saman við DUGNA at útvega Kiwanisdukkur til børn í Føroyum.
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er eitt hjálpartól, sum verður nýtt sum terapi av børnum, sum krevja læknaviðgerð.

Dukkurnar verða latnar sjúkrahúsum.

Kiwanisdukkan

Dukkan verður latin ókeypis, og hon er 
framleidd á Dugna fyri Kiwanis Føroyar.

Kiwanisdukkan verður latin 
soleiðis, at barnið sjálvt kann 
gera sína egnu dukku.
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Styrkjum innra starf,verum sýnileg 
 

 

 

Í dag, 1. október tekur undirritaðir formlega við starfi umdæmisritara 

hjá Kiwanisumdæminu Ísland – Færeyjar. Þó má segja að starfið sé 

löngu byrjað.  

Í byrjun janúar hófst þátttaka á fundum í framkvæmdaráði Kiwanis. 

Þeir fundir fara fyrst og fremst fram í gegnum netið því fundarmenn 

eru staðsettir víða á landinu. En fundir í framkvæmdaráði eru haldnir 

eftir þörfum.  

 

Umdæmisstjórnarfundir eru haldnir samkvæmt dagskrá og tekur 

umdæmisritari þátt í þeim. Þjálfun verðandi umdæmisritara fór fram 

um mánaðamótin janúar/febrúar í Prag í Tékklandi og fór sú stjórn 

sem nú er tekin við á þá fræðslu. Sú ferð var afar gagnleg þó fræðsla 

um notkun á gagnagrunnum hefði mátt vera til staðar.  

 

Í maí var umdæmisþing Kiwanis haldið í Reykjavík í húsi Ferðafélags 

Íslands og sá undirritaður þar um fræðslu fyrir ritara kiwanisklúbba 

með aðstoð Konráðs Konráðssonar kjörumdæmisstjóra. Vegna 

aðstöðuleysis á þingstað var fræðslan færð í húsnæði 

Kiwanishreyfingarinnar á Bíldshöfða og gekk hún ágætlega. Sérstakar 

þakkir eru færðar Guðlaugi formanni fræðslunefndar og Konráði 

kjörumdæmisstjóra fyrir ómetanlega hjálp við undirbúning og fræðslu.  

 

Um miðjan september héldu umdæmisritari og formaður 

fræðslunefndar auka ritaranámskeið í Hafnarfirði og virtist vera 

almenn ánægja með það. Sérstök áhersla var lögð á fræðslu um 

útfyllingu á mánaðarskýrslum en nú eru skýrslur að mestu á rafrænu 

formi.  
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Styrkjum innra starf,verum sýnileg 
 

 

 

Umdæmisritari leggur á það áherslu á starfsárinu að flestir klúbbar 

tileinki sér skýrsluskil á netinu. Eins og  staðan í dag skilar fjórðungur 

klúbba skýrslum enn á gömlum formum.  

 

Síðustu vikurnar hefur töluverðum tíma verið varið í „Hvítu bókina“ – 

eða félagatal Kiwanis. Menn hafa verið misfljótir til svara en allt er 

þetta nú að koma og er bókin nú í prófarkalestri á netinu. Til auðvelda 

vinnu fyrir næsta umdæmisritara eru ritarar klúbbanna minntir á að í 

lok maí þarf að senda upplýsingar um stjórnir klúbba og mynd af 

verðandi forseta. Þá eru svæðisstjórar beðnir um að ýta við riturum 

klúbbanna að þessi verði framfylgt. En þetta hefur verið viðvarandi 

árlegt vandamál að fá þessar upplýsingar.  

 

Sú hugmynd hefur komið upp að hver klúbbur og helstu 

embættismenn í hverjum klúbbi fá sérstakt netfang frá umdæminu. 

Þetta myndi efla varðveislu gagna og hjálpa nýjum stjórnum að 

nálgast eldri gögn. Það er engin ástæða til finna upp hjólið á hverju 

starfsári. Að endingu vil ég þakka fráfarandi umdæmisstjórn fyrir alla 

veitta aðstoð og ábendingar.  
 

 

 

 

Innilegar þakkir 

Sigurður Einar Sigurðsson  
Umdæmisritari 

 

 



 

 

01.október 2016 

Skýrsla fræðslunefndar 2016-2017 

Haukur Sveinbjörnsson kjörumdæmisstjóri hafði samband við mig þann 13.okt 2015 þar sem hann  

leitaði eftir að ég tæki að mér  fræðslunefnd umdæmisins 2016-2017 sem formaður.     Vildi Haukur 

breyta nokkuð hvernig staðið yrði að fræðslunni,  frá því sem verið hefði.     Fengi fræðslunefndin 

frjálsar hendur með það.     Þyrfti að hressa uppá fræsluna gera hana skemmtilegri. 

Sagði hann að kjörorð starfsárs hans yrði „Eflum innra starf – verum sýnileg“.       

Dagana 26.-29.nóvember sat ég fræðslu KIE fyrir verðandi formenn fræðslunefnda.  Námskeið þetta 

er oft kallað TTT og var haldið í Leuven  Belgíu.  Áður en  þetta námskeið hófst urðu þeir sem áttu að 

sækja námskeiðið að taka próf á netinu.    Haukur hafði tjáð mér að þetta próf væri auðvelt og tæki 

smátíma.   Próf þetta tók 6 klst.  og var alls ekki auðvelt.    Aðeins 12 aðilar fengu rétt til að mæta í 

fræðsluna.   Þrír fengu hámarks einkunn og eru Certified Trainers hjá KIE og er undirritaður einn af 

þeim. 

Nú í ár eru óvenjulegir tímar þar sem Umdæmisþing 2016  var vorþing dagana 13.-15 mai í Reykjavík.    

Stuttur tími var því  fyrir undirbúning fyrir fræðsluna.   Jafnframt  þurfti að velja í fræðslunefnd 

nokkuð fjölbreyttan hóp.    Bæði þurfti að velja vana og óvana Kiwanisfélaga þannig að hugmyndir 

yrðu fjölbreyttar á fundum fræðslunefndar. 

Nefndarmenn í fræðslunefnd fyrir starfsárið 2016-2017 eru  Stefán R. Jónsson (Eldey), Konráð 

Konráðsson (Eldey), Emelía Dóra Guðbjartsdóttir (Sólborg)  og Sigrún Sigurðardóttir (Sólborg). 

Form. fræðslunefndar sótti nokkra Svæðisráðsfundi þar sem leitað var til starfandi ritara, féhirða og 

forseta.   Þeir fengu vinnuplagg þar sem þeir lýstu upplifun sinni í þeirra fræðslu í embætti sem þeir 

höfðu fengið, jafnframt hvað þeir teldu gott að bæta inní fræðsluna fyrir komandi embættismenn.   

Þetta gaf nokkuð skýra mynd á því sem taka þyrfti á í komandi fræðslu og gott að fá þessar 

athugasemdir frá þeim sem eru í þessum embættum.  

Ákveðið var að fræðsla svæðisstjóra yrði 2.apíl 2016.  Góð mæting var í fræðsluna.  Mættir voru 

Haukur Sveinbjörnsson kjörumdæmisstjóri,  Sigurður E. Sigurðsson verðandi umdæmisritari, Magnús 

Helgason umdæmisféhirðir, Óskar Guðjónsson verðandi varaforseti Evrópustjórnar, Konráð 

Konráðsson verðandi kjörumdæmisstóri og Stefán R. Jónsson fræðslunefnd.     Allir verðandi 

svæðisstjórar mættu nema  Benedikt Kristjánsson (Óðinssvæði) sem hafði ekki tök á að mæta.    Þeir 

höfðu allir fengið verkefni og þrautir frá fræðslunefndinni á netinu sem þeir áttu að leysa og 

framkvæma í fræðslunni.   

Fræðsla svæðisstjóra  tel ég að hafi tekist vel.    Allir þáttakendur komu vel undirbúnir og var létt yfir 

mönnum við lausn þrauta sem voru til að félagar lærðu að samvinna er það sem þarf.   Þeir væru 

leiðtogar í sínum svæðum.   Stefán R. Jónsson fræðslunefnd sá um að stýra því að verðandi 

embættismenn fengu að prufukeyra stjórnarskipti í klúbbum og stóð hann sig vel í því.   Lögð  áhersla 

á að fræðslan væri skemmtileg,  gefandi og áhugaverð. 



 

 

Lögð áhersla á samstarf,   eflingu á innra starfi þar sem það á við  og skemmtilega fundi.   Fengu 

fundarmenn möppur með gögnum sem þeir gætu nýtt á starfsárinu.        

Þann 28.april var haldinn fundur hjá fræðslunefnd í Hamraborg 20a, Kópavogi.    Var vel mætt,  

Haukur Sveinbjörnsson kjörumdæmisstjóri var með á þessum fundi  ,  farið yfir hvernig fræðslan yrði 

á væntanlegu Umdæmisþingi.    Skipt niður verkum milli nefndarmanna,  farið yfir áherslur 

kjörumdæmisstjóra fyrir komandi starfsár.  

9.mai 2016 var fundur hjá þingnefndinni.   Þar mætti Form. fræðslunefndar.   Var farið yfir það sem 

yrði að vera til staðar fyrir  fræðsluna.    Þrír fundarsalir, 3 skjávarpar og kaffiaðstaða.  Þann 12.mai 

2016  yrði farið endanlega yfir allt sem þyrfti  að vera til staðar þannig að fræðslan sem færi fram  í 

húsnæði  Ferðafélags Íslands myndi takast sem skyldi. 

Þann 12.mai 2016  var síðan farið endanlega yfir allan undirbúning.   Hafði þingnefndin breytt þó 

nokkuð frá því sem hafði verið rætt um þann 9.mai.    

Nú hófst fræðslan þann 13.mai 2016.    Vel var mætt á þingið af verðandi forsetum, riturum og 

féhirðum.  Þar sem þingið var sömu helgi og hvítasunnan voru menn með áhyggjur með mætingu. 

Aðstaða fyrir ritarafræðsluna var í anddyri Ferðafélagsins,  þar var bæði of þröngt fyrir fundarmenn 

og allt of bjart þannig að erfitt reyndist að vera með skjávarpa.   Ákveðið var að fara með þann hluta 

fræðslunar í sal Kiwanis á Bíldshöfða.    Fræðslan þótti vera mjög  góð,  var hún í höndum Sigurðar E. 

Sigurðssonar verðandi umdæmisritara,  honum til aðstoðar voru þau Konráð og Sigrún. 

Fræðsla féhirða hafði verið færð úr aðalsalnum  af þingnefnd  í  þröngan gang Ferðafélagsins.   

Aðstaðan var alls ekki góð hjá þeim sem sóttu féhirðafræðsluna.    Magnús Helgason umdæmis-      

féhirðir sá um þessa fræðslu og leysti það vel af hendi.  

Vel var mætt  í forsetafræðsluna.  Hún fór fram í aðalsal Ferðafélagsins.   Þar var aðstaðan mjög góð 

og tel ég að sú fræðsla hafi tekist vel.   Fræðslan fól í sér að læra að vinna saman,   vinna að því að 

gera fundi skemmtilega,  sýnt fram á að  samstarf skilar miklu,  auka þyrfti  tíðni á  heimsóknum milli 

klúbba.  Unnið var við þrautir og verkefni.  Verðandi svæðisstjórar aðstoðuðu sín svæði með sum 

verkefnin og kynntust sínum verðandi forsetum við lausn verkefna.   Væntanlegir forsetar fóru frá 

fræðslunni jákvæðir,  væntingar miklar  og  flest allir með tilhlökkun í brjósti að takast á við komandi 

starfsár.  

Tel ég að fræðslan hafi  í heild tekist  mjög vel.   Margt þarf samt að lagfæra í framhaldi af þessari 

fræðslu.   Undirbúningur með aðstöðu fyrir fræðsluna þarf að vera mikið betur undirbúinn,  en hún  

var í ár.   Breyting sem var í ár í fræðslunni var að úr rúmlega 100 skyggnum í powerpoint var fækkað. 

Notast aðeins við 16 skyggnur og þeir sem sóttu fræðsluna fengu verkefni til að leysa í samstarfi með 

öðrum.    Fengu möppur sem þeir gætu nýtt á starfsári sínu með helstu upplýsingum. 

Aukafræðsla var haldin fyrir þá ritara sem vildu kynna sér betur hvernig á skila skýrslum á netinu  

24.mai 2016 í Kiwanishúsinu Hafnarfirði.   Það eru nokkrir klúbbar enn ekki að nota netið við 

skýrsluskil.    Var þessi fræðsla í höndum Sigurðar E. Sigurðssonar verðandi umdæmisritara og  



 

 

 

og honum til aðstoðar Guðlaugur Kristjánsson form. fræðslunefndar.  Mættu 9 Kiwanisfélagar í þessa 

aukafræðslu og var almenn ánægja hjá þeim með hana. 

Stendur til að undirritaður verði á nokkrum stjórnarskiptum þar sem ætlun er að sjá hvernig fræðsla 

Svæðisstjórana hefur skilað sér og um leið verður ath. í samstarfi með þeim   hvað þeim finnst að 

hægt væri að lagfæra í væntanlegri fræðslu svæðisstjóra næsta ár á Akureyri.  

Óskað hefur verið eftir af einum klúbb að koma á fund í október 2016, þar sem farið verður almennt 

yfir fundarsköp og mun formaður fræðslunefndar sjá um það.   Klúbbforsetar hafa verið í sambandi 

við fræðslunefndina og er það stefna Hauks Sveinbjörnssonar að hún verði eins og öll 

umdæmisstjórnin sýnileg og til í að aðstoða þá kúbba sem leita eftir aðstoð eins mikið og hægt er. 

Tel ég  spennandi  og skemmtilega tíma  framundan  hjá Kiwanis á Íslandi og Færeyjum. 

Með Kiwaniskveðju 

 

 

Guðlaugur Kristjánsson                                                                                                                                        

Formaður fræðslunefndar 

          

    


