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Nýir áfangar í þágu 

geðsjúkra.   

Hvatning frá forseta 

Íslands hr. 

Ólafi Ragnari Grímssyni 

Þegar Kiwanishreyfingin efndi til fyrsta K-dagsins fyrir nær þremur 

áratugum undir kjörorðunum „Gleymum ekki geðsjúkum“ settu 

fordómar og einangrun hinna þjáðu enn svip á samfélagið. Þörfin á 

umbótum var afar brýn. 

Kiwanisfélagar hafa með reglubundnum hætti leitað til landsmanna 

um samstarf og stuðning; selt K-lykilinn í sérhverju byggðarlagi. Hann 

varð í senn tákn um árangursríka baráttu og uppspretta tekna sem 

komið hafa að miklu gagni, gert stofnunum og samtökum sem hjálpa 

geðsjúkum kleift að bæta þjónustuna. 

Með öflugum stuðningi almennings í landinu hefur framlag 

Kiwanishreyfingarinnar breytt aðbúnaði og viðhorfum á betri veg, 

aukið skilning okkar á hvaða árangri öflug aðstoð við geðsjúka getur 

skilað. 

Enn á ný leita Kiwanisfélagar eftir stuðningi okkar, hvetja Íslendinga 

til að taka þátt í nýjum áföngum á þessari vegferð. Ég hvet landsmenn 

alla til að taka þeim vel. 
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STYRKÞEGAR  K-DAGS FRÁ UPPHAFI  

1974/77    Húsnæði Bergiðjunnar byggt fyrir söfnunarfé 

1980/83   Byggt áfangaheimili við Álfaland í samvinnu    

         við Geðverndarfélag Íslands. 

1986 Uppbygging unglingageðdeildar við Dalbraut 

1989  Keypt húsnæði fyrir sambýli geðsjúkra í   

  Reykjavík og áfangaheimili á  Akranesi. 

1992   Kostuð veruleg  stækkun við Bergiðjuna. 

1995  Íbúð keypt fyrir aðstandendur barna og unglinga sem voru í meðferð á 

 Dalbraut.  Einnig fengu Bjarg á Akureyri og Sogn í Ölfusi hluta af 

 söfnunarfénu. 

1998  Söfnunarfé var varið til endurbóta á húsi Geðhjálpar  við Túngötu. 

2001  Klúbburinn Geysir, samtök um gagnkvæman stuðning   

          geðsjúkra, fékk fé sem varið var til húsnæðiskaupa, Hringsjá starfsþjálfun 

 fatlaðara fékk fé til tækjakaupa og Áfangaheimilið að Álfabyggð 4,  

 Akureyri fékk fé til endurbóta á áfangaheimili geðfatlaðra. 

2004  Geðhjálp og BUGL fengu afrakstur söfnunarinnar 

2007 Geðhjálp, BUGL og Forma fengu afrakstur söfnunarinnar 



 

Geðhjálp 

1998, 

2004, ´07 

Bergiðjan 

1974, ´77, 

´92  

BUGL 

1986, ´95, 

2004, ´07  

og ´11   



Samþykkt  styrktarverkefni K-dags 2011 
 

 

1. BUGL, sérverkefni sem snýr að þjónustu við ungt fólk m.a. á 

landsbyggðinni 

 

2. Miðstöð foreldra og barna (MFB) sem skiptist í þrennt; 

foreldraeflingu, meðgönguhópar og tengslaeflingu. Miðstöðin  er m.a  

með sérhæfð úrræði við fæðingarþunglyndi. 

 

3. Lautin á Akureyri, sem er: „Athvarf fyrir fólk með geðraskanir“ 
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Gylfi Ingvarsson, formaður 

Kiwanisklúbburinn Hraunborg 

Netfang gylfiing@simnet.is 

Sími 565 1452  

Gsm 896 4001 
 

Emelía Dóra Guðbjartsdóttir 

Kiwanisklúbburinn Sólborg 

Netfang e.dora@visir.is 

Sími 565 1256 

Gsm 867-2911 
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Páll V. Sigurðsson 

Kiwanisklúbburinn Elliða 

Netfang pvs@simnet.is 

Sími 565 7057 

Gsm 863 7057 
 

Hörður Baldvinsson 

Kiwanisklúbburinn Mosfell 

Netfang hordur.b@simnet.is 

Sími 586 8554 

Gsm 841 7710 

Skipan K-dagsnefndar 2009 - 2011 

mailto:gylfiing@simnet.is
mailto:e.dora@visir.is
mailto:pvs@simnet.is
mailto:hordur.b@simnet.is


Helstu þættir í starfi K-dags nefndarinnar frá umdæmisþingi í Kópavogi eru: 

 
1. Stjórnarmenn hafa mætt á fundi hjá öllum svæðum umdæmisins, á Akureyri, Höfn, 

Siglufirði, Mosfellsbæ,  Akranesi, Reykjavík, Hafnarfirði, Garðbæ, Reykjanesbæ 

 

2. Stjórnarmenn hefa mætt á fundi hjá rúmlega 2/3 Kiwanisklúbba. 

 

3.  Skipaðir voru tengiliðir klúbba við K-dagsnefndina og var haft reglulegt samband 

við þá, forseta klúbbanna og svæðisstjóra. 

 

4. Settar voru upplýsingar og gögn inn á heimasíðu umdæmisins, eins og form við 

samningsgerð við samstarfs-söluaðila og söfnunarlistar við forsölu lykla o.fl. 

 

5. K-dagsnefndin er með síðu á fecebook, og þar var reglulega sendar fréttir og 

upplýsingar.  
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• Heimild frá Dómsmálaráðuneytinu til söfnunar. 

 

• Bréf sent til allra helstu félagasamtaka þar sem söfnunin var kynnt og ósk um að ekki 

væru aðrar safnanir á sama tíma. 

 

• Samið um hönnun, prentun og strikamerkingu. 

 

• Samið við Landsbankan um söfnunarreikning 

 

• Samið við Valitor um posa ( helgarleiga alm. 6 þús, okkar samningur 2 þús án vsk)  

 

• Samið við símafélögin, Vodafone, Símann og Nova um söfnunarnúmer 908 1500  

 

• Gefin voru út 3 tbl. af Fréttabréfi K-dagsnefndar 
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Samningur við Margmiðlun ehf 

Markmið samningsins er að: 

Safna fé til aulgýsingagerðar og  

auglýsingarherferðar sem skiptist þannig: 
Styrktarfyrirtæki      

ACTAVIS             1.500.000     

BYKO             1.500.000     

LANDSBANKINN     1.500.000     

 N 1                     700.000           

 SAMTALS          5.200.000     

 KOSTNAÐUR     

 Margmiðlun             1.040.000     

 Auglýsingagerð             700.000      

Augýsingarherferð      3.460.000                     

Samtals kostnaður    5.200.000  
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Kiwanis.vidio.flv

Fulltrúar K-dagsnefndar með Margmiðlunarmenn á 

milli sín fv. Hörður Baldvinsson, Lárus 

Guðmundsson, Heimir Karlsson, Sigurjón Arthur 

Friðjónsson  og Páll V. Sigurðsson 

Vidio kynningarmyndin var byrt í  

auglýsingartímum  Stöðvar 2 og RÚV og 

vakti mika athygli og auglysti verkefnið og 

Kiwanishreyfinguna. einni er vidioið á 

himasíðu Kiwanis, facebook og YouTube 

http://www.youtube.com/kiwanisinternational
http://facebook.com/kiwanis


    Hreyfing er LYKILL að bættri geðheilsu,  

     “Sund léttir lund”  

              Í tengslum við K-daginn var efnt til sundsátaks 

              í samstarfi við Sundsambands Íslands í tilefni  

             60 ára afmælis sundsambandsins. Sundið stóð yfir  

             daga 10. til 19. maí og var í umsjá sundfélaga um 

             land allt. Þann 19. maí var Kiwanissundið gert upp 

og syntu Óskar umdæmisstjóri, Hörður formaður SSÍ og sundkapparnir Ragnheiður 

og Jakob tóku lokasprettinn í Laugardagslauginni sjá mynd. 

 

Staðfest er að 5190 kílómetrar hafi verið syntir, en takmarkið var 4800.  

Lengst var synt í Ásvallalaug í Hafnarfirði eða um 1600 km og í 

Laugardalslaug um 1450 km.   
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Markmið, K-dagsins 
 Að safna fé til styrktar endurhæfingu geðsjúkra með sölu K-lykilsins til 

almennings og fyrirtækja.  

 

  Að vekja almenning til vitundar um málefni geðsjúkra. 

 

  Efla forvarnir með stuðningi við foreldra 
 

Niðurlag  

Við í K-dagsnefndinni lögðum metnað okkar í undirbúning og mikla áherslu á að 

kalla alla Kiwanisfélaga að verkefninu. 

Niðurstöður söfnunarinnar sést hér í undirritaðri Áfangaskýrslu K-dagsnefndar 
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Hörður Baldvinsson 

stjórnarmaður K-dagsnefndar 

og höfundur K-lykilsins 2011 

afhendir Alan Pen 

heimsforseta Kiwanis 

International 2011-2012, 

Kiwanislykilinn 2011 





Actavis, N1. Landsbankanum, BYKO, ISAL, 

ALCOA og Norðurál  eru færðar bestu þakkir 

fyrir öflugan stuðning á erfiðum tíma. 

 

Forsvarsmönnum Margmiðlunar ehf þeim Lárusi 

Guðmundssyni, Sigurjóni A. Fiðjónssyni og 

Heimi Karlssyni fyrir frábært samstarfi. 

 

Ég þakka samnefndarfélögum mínum þeim 

Emelíu Dóru Guðbjartsdóttur, Páli V. Sigurðssyni 

og Herði Baldvinssyni fyrir þeirra fórnfúsa og 

frábæra starf.  

 

Forseta Íslands hr. Ólafi Ragnari Grímssyni eru 

færðar alúðarþakkir fyrir að vera verndari 

verkefnisins 

 

Síðan enn ekki síst þið Kiwanisfélagar góðir  
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 Við minnumst Alfreds 

Styrkárssonar er lést langt fyrir aldur 

fram þann 20. júlí. hann byrjaði í 

nefndinni en sagði sig frá sl. vetur 

vegna veikinda. Blessuð sé minning 

um góðan og öflugan félag. 



Samþykkt  styrktarverkefni K-dags 2011 
 

Styrkir verða afhentir styrkþegum  10. október sem er Alþjóðlegi geðheilbrigðis-

dagurinn og fer afhendingin fram í Kiwanishúsinu að Engjateigi 

Styrkupphæðin er kr. 22.500.000 
 

1. BUGL, sérverkefni sem snýr að þjónustu við ungt fólk m.a. á 

landsbyggðinni.  kr. 8.500.000 
 

2. Miðstöð foreldra og barna (MFB) sem skiptist í þrennt; foreldraeflingu, 

meðgönguhópar og tengslaeflingu. Miðstöðin  er m.a  með sérhæfð 

úrræði við fæðingarþunglyndi. kr. 8.500.000 
 

3. Lautin á Akureyri, sem er: „Athvarf fyrir fólk með geðraskanir“    

      kr. 5.500.000 
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Kiwanishreyfingin á samleið með öllum á Íslandi og 

Færeyjum  nú árið 2011 sem og í framtíðinni   

+  =  

  


