
Umdømismøde í Keflavík 17. mars 2012 
 
Vil først undskylde at det ikke var muligt for mig at møde til umdømismødet i november, på grund 
af orkan på Færøerne. Heldigvis gik bedre denne gang. 
 
Jeg kommer at tale færøskt  så forhåbentlig kan I forstå hvad jeg siger. 
 
Skýrslur: 
Alle klubbene har sendt deres skýrslur for perioden november – februar. Skýrslurnar viser at alle 
klubbene har regelmæssige møder og arbejder målbevist mod deres mål. 
 
Projekter: 
Siden seneste umdømismøde har klubbene Kiwanis Tórshavn og Eysturoy haft juletræs salg og gik 
salget tilfredsstillende for dem. Kiwanis Rósan har haft bingo og før jul havde de et stort bingo, 
hvor alle pengene gik til “Í menniskjum góður tokki” (hjælp til børnefamiljer at holde jul for) 
Kiwanis Rósan arbejder lige nu med at forberede salg af lodder. Kiwanis Tórshavn skal også snart i 
gang mede deres årlige lodsalg,mens Eysturoy vil arbejde videre med Kiwanisnøglen. 
 
Andre projekter: 
Kiwanis Rósan havde sit tilbagevendende projekt, hvor de holder advent for gamle i komunen. 
Dette projekt lykkedes som altid meget godt. 
 
Gaver: 
Fra seneste umdømismøde og til nu, er disse gaver givet: 
 
Kiwanis Tórshavn :  dkr. 4. 000.00 (ca. 88.000.00 islkr.)  Juleaften for ensomme i KFUK 
Kiwanis Rósan......:  dkr- 3.000,00  (ca. 66.000,00 islkr.)  Juleaften for ensomme i KFUK 
                                 Dkr.30000,00  (ca.660.000,00 islkr)  Í menniskjum góður tokki 
Kiwanis Eysturoy.... Dkr.  5.000,00 (ca 110.000,00 islkr.) Kapproning for ungdom í Eysturoy 
                                 Dkr. 10000,00 (ca   22.000.00  islkr.) Spejdere í Eysturoy 
 
Socialt for klubmedlemmer: 
Alle klubbene arrangerede, hver for sig, for julefrokost for sine medlemmer. Den 25. februar var et 
fælles fastelavns arrangement for alle klubbene og var denne fest meget vellykket, hyggelig og sjov 
og festen varede til den lyse morgen. 
Kiwanis Tórshavn og Rósan har hver anden onsdag hyggeaften i Kiwanishuset. Grundet den lange 
afstand, har Eysturoy endnu ikke været med. Dette er kun en hyggeaften med snak, kaffe og kager 
og de som kommer, kan meget godt lide denne aften. 
 
Besøgt klubberne: 
Den 29. februar var jeg og besøgte Kiwanis Tórshavn til dennes klubmøde. Mødet foregik meget 
godt og jeg fik fornemmelse af at klubben, med en positiv ånd fungerer meget godt. 
Den 01. marts besøgte jeg Kiwanis Eysturoy. Et meget godt og positivt møde. Klubben overrakte to 
gaver den aften. 
Mit indtryk er at begge klubber er gode og vel organiserede klubber. 
 
 
 



Divisionsmøde: 
Den 25. februar havde vi divisionsmøde i Kiwanishuset. Jeg havde bestemt mig for at lægge stor 
vægt på projektet “stivkrampesproyten” og havde forberedt mig med materiale om projektet og 
derefter så vi filmen om det samme. Efter filmen opfordrede jeg klubbene, til at tage en beslutning 
om deltagelse, hurtigt muligt. 
Det er med glæde at jeg kan meddele, at alle klubbene på Færøerne, har besluttet at deltage i 
projektet.    
 
På divisionsmødet lagde jeg også et forslag frem om deltagelse til europatinget. Da tinget denne 
gang bliver i Bergen og at flyvning direkte mellem Færøerne og Bergen starter 3. juni, så er det  en 
oplagt mulighed for en god oplevelse og desuden helst oplærende for os. Selvfølgeligt er det ikke 
mindre oplagt, da forhenværende umdømisstjórin Oscar, jo har 9 stemmer liggende her på 
Færøerne. Jeg har derfor foreslået at alle klubbene, vælger en person fra deres klub i gruppen, som 
forbereder turen. Det ser umiddelbart ud til, at der er stor interesse at fuldføre denne rejse. 
 
Et andet mål, som også er mit hjertemål, er medlemstallet. Ved enhver lejlighed jeg får, lægger jeg 
vægt på at forhøje medlemstallet. Det gjorde jeg således også på dette møde, hvor jeg opfordrede 
medlemmerne at komme med foreslag om hvordan vi kunne arbejde med dette. 
Kiwanis Tórshavn har fået en ny mand og Kiwanis Rósan har haft to gæster på møde. Selv 
opfordrede jeg forsetarnar om at tage stilling til, om vi skulle arrangere en fælles hygge og 
oplysningsmøde om Kiwanis, hvor hvert medlem inviterede en gæst med, det kunne være ven, 
arbejdskollege eller familjemedlem. Også her opfordrede jeg forsetarnar om at vælge en medlem fra 
hver klubbe, til at forberede en sådan aften. 
 
Ligeledes bad jeg forsetarnir tage en beslutning om vores hjemmeside, sådan at vi kan få en up to 
date side som er aktiv. Vi har fået et tilbud om at opsætte en sådan, så forhåbentlig vil der ske 
noget, om ikke for lang tid. 
 
Socialt: 
Et forslag fra Sámal Bláhamar, Torshavn, er at alle klubbene, gør en fælles tur til Vestmanna, for at 
besøge en meget aktiv ungdomsklubb som holder til der. Denne ungdomsklubb arbejder med en 
masse spændende projekter og har alle klubbene nu taget beslutning om, at vi besøger 
ungdomsklubben i nærmeste fremtid.  
Selv foreslog jeg at vi skulle gøre en fælles tur til Eysturoy, hvor en meget populær komedie bliver 
spillet nu. Meningen er at vi skal få os en dejlig måltid inden vi går til komedien. Desværre er denne 
så populær at vi kun kan få billetter til i aften...så selv kan jeg ikke være med...men forhåbentlig får 
de som er der, en hyggelig aften sammen. 
 
Besøg af umdømisstjóra: 
Vores næste divisionsmøde skulle være den 29. april, men denne er ændret, på grund af at vi har 
hørt at vi får besøg af umdømistjóranum, og det glæder vi os meget til. 
Jeg vil slutte her, men vil gerne først takke Dóru så hjerteligt for hendes hjæpsomhed, da vi har haft 
brug for dette. 
 
Med Kiwanis hilsen 
 
Elin Joensen 
Økisstjóri Føroyaøki 


