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Ágætu Kiwanisfélagar 
Þegar ég sit hérna og er að koma þessu 
blaði saman er mikið vorverður í lofti og 
ekki annað hægt en að hlakka til sum-
arsins og vera bjartsýn. 

Ég vil endilega hvetja fleiri til að efla 
málgagn okkar með skrifum, því ýmis-
legt er að frétta frá klúbbum, sem ekki 
berst til mín og fróðlegt er fyrir okkur 
Kiwanisfólk að frétta af. Ég get svo sem 
ekki kvartað, klúbbar og einstaklingar 
hafa verið mér einstakalega velviljaðir 
og berst ótrúlegt magn af myndum með 
fréttum, að stundum verð ég að skera 
niður. Ég vil þakka ykkur sérstaklega 

fyrir, hvað þið hafið öll tekið vel beiðni 
minni um greinar og myndir. Eins og ég 
segi alltaf, án ykkar skrifa yrði ekkert 
blað.

Að þessu sinni höldum við Umdæmis-
þing í Keflavík í haust, og verður ugg-
laust mjög gaman að koma þangað ég er 
viss um að vel verður tekið á móti okkur, 
og í framhaldi vil ég minna ykkur á að 
næsta blað verður eingöngu þingblað. 

Að lokum vil ég óska ykkur gleðilegs 
sumar og hlakka til að sjá ykkur á 
þinginu í haust.

Með kiwaniskveðju
Þyrí Marta Baldursdóttir

 ritstjóri Kiwanisfrétta 

Ritstjórapistill 
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Á jólafundi afhenti Kiwanisklúbburinn 
Esja, Umhyggju, samtökum foreldra lang-
veikra barna að gjöf kr. 3 milljónir. Fjárins 
aflaði klúbburinn með sölu DVD disks 
og flugelda og var ávallt ætlan klúbbsins 
að reisa sumarhús fyrir langveik börn en 
þegar Umhyggja hóf að vinna að sama 
markmiði fannst félögum í Esju tilvalið 
að afhenda samtökunum það sem safnast 
hafði til verksins. Forseti Esju Sigurður 
Steinarsson afhenti ávísun til formanns 
Umhyggju, Leifs Bárðarsonar  og Hákonar 
Hákonarsonar, gjaldkera. Leifur þakkaði af 
alhug gjöfina og sagði hana koma sér vel til 
að klára þetta verkefni og koma sumarhús-
inu í útleigu til fjölskyldna barnanna.

Klúbburinn varð 40 ára árið áður og 
mun klúbburinn afhenda fleiri gjafir til 
líknarsamtaka á næstunni.

Gjöf til Umhyggju  
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Sumarhúsalóðir
Fallegar eignarlóðir til sölu í landi Kíl-
hrauns á Skeiðum. 50 mínúta asktur frá 
Reykjavík. Landið sem er að mestu leiti 
mosavaxið hraun er einkar hentugt til 
sógræktar. Vegur, þriggjafasa rafmagn, 
kalt vatn og jarðsímastrengur er komin að 
lóðamörkum. Lóðirnar eru til afhendingar 
strax. Uppl. veitir Hlynur í síma 824-3040 
og heimasíðan er kilhraunlodir.is

Ágætu Kiwanisfélagar 
Fyrst vil ég óska ykkur öllum gleðilegs 
sumar og þakka ykkur fyrir það mikla 
starf sem unnið hefur verið á starfsárinu 
hjá ykkar klúbbum og á vegum svæðis-
ráða. Ég hef haft þá ánægju að sitja þrjá 
svæðisráðsfundi á síðustu mánuðum og 
heimsækja hátt í 20 klúbba á starfsárinu. 
Mér finnst léttur andi svífa yfir vötnum 
og hvar sem ég hef komið er starf klúbb-
anna í miklum blóma. Auðvitað takast 
menn á um verkefni og leiðir en ná ávallt 
farsælli niðurstöðu.

Eins og ykkur er kunnugt þá ákvað 
heimsstjórn á fundi 16. janúar s.l. að 
umdæmið Ísland – Færeyjar yrði ekki 
lengur fullt umdæmi þar sem það hefði 
ekki náð að fylla 1000 félaga markið. 
Þetta þýddi að við gátum eftir þetta ekki 
boðið fram kandidata í embætti á vegum 
hreyfingarinnar erlendis og fleira. Þessu 
mótmæltum við á fundi Evrópustjórnar 
í Prag 17. febrúar og þar var samþykkt 
að skora á heimsstjórn að draga þessa 
ákvörðun til baka. Ég sendi einnig bréf og 
greinargerð á fund heimsstjórnar 20. apríl 
s.l. Á þeim fundi var fallist á okkar rök og 
samþykkt að draga fyrri ákvörðunina til 
baka, tímabundið að vísu.

Félagafjöldi okkar nú er um 965 félagar 
og vantar okkur því einungis 35 félaga 
til að ná þessu marki, en þá megum við 

heldur ekki missa neinn úr hreyfingunni.  
Við þurfum því að setja kraft í fjölgun en 
þess má einnig geta að okkur hefur s.l. 2 
ár fjölgað mest allra klúbba í Evrópu en 
félagafjöldi okkar var kominn niður í 850 
félaga fyrir nokkrum árum.

Undanfarna mánuði hefur verið mikil 
umræða um fjármál og rekstur starfsins í 
Evrópu og höfum við umdæmisstjórarnir 
í Evrópu (9) haft af þessu miklar áhyggjur. 
Við óskuðum eftir að boðað yrði til auka-
fundar í Evrópustjórn og var fundurinn 
haldinn 14. apríl í Amsterdam. Þar 
voru málin rædd og framkvæmdanefnd 
Evrópustjórnar gerði sér grein fyrir því að 
hún var í miklum minnihluta í þessum 
málum. Ýmsar tillögur voru ræddar sem 
of langt mál er að ræða í þessari grein en 
verða teknar til afgreiðslu á fundi í Bergen 
í næsta mánuði. 

Framkvæmdanefndin hefur fengið tvær 
fasteignasölur til að finna fyrir okkur 
hentugt skrifstofuhúsnæði  á höfuð-
borgarsvæðinu og vonandi verður hægt 
að ganga frá kaupum á húsnæði á næstu 
vikum. 

Þegar þetta blað kemur í hendur ykkar 
þá er vonandi búið að dreifa reiðhjóla-
hjálmunum til allra barna sem eru að 
ljúka 1. bekk. Mistök urðu er foreldrum/
forráðamönnum barna voru send bréf 
að þau fóru til barna sem eiga að hefja 
skólagöngu í haust en ekki þeirra sem 

eru að ljúka fyrsta árinu í vor. Þetta þýðir 
að úthlutun seinkar um 2 vikur og afsök-
unarbréf undirritað af mér var sent  til 
viðkomandi. 
Að lokum vil ég minna ykkur á umdæm-
isþingið sem haldið verður í Reykjanesbæ 
14.-16. september og hvet ykkur til að 
hafa samband og festa ykkur gistingu og 
mæta galvösk til þings því þar verður...
gaman – saman
     
  Ragnar Örn Pétursson 

umdæmisstjóri

Fyrri ákvörðun heimsstjórnar 
 dregin til baka
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Þingnefnd 42. umdæmisþings býður þing-
fulltrúa, maka og aðra Kiwanisfélaga velkomna 
í tónlistarbæinn Reykjanesbæ á 42. umdæmis-
þing Kiwanis-umdæmisins Ísland – Færeyjar, 
14. – 16. september 2012. 

Þingsetning fer fram, föstudaginn 14. septem-
ber í Keflavíkurkirkju og „Opið hús“ verður í 
Safnaðarheimilinu að setningu lokinni. 

Í hinu sögufræga félagsheimili Stapa fer fram 
fræðsla verðandi embættismanna, föstudaginn 
14. september og sjálft Umdæmisþingið, ásamt 
lokahófi, laugardaginn 15. september. 

Ársfundur Tryggingasjóðs Kiwanis verður 
í Kiwanishúsinu í Keflavík, föstudaginn 14. 
september og þar verða líka stjórnarskipti í 
Umdæminu Ísland – Færeyjar, sunnudaginn 16. 
september. 

Þá verður boðið upp á spennandi og 
skemmtilega ferð fyrir maka þingfulltrúa og 
aðra gesti, laugardaginn 15. september. Þeim 
sem vilja njóta dvalarinnar í Reykjanesbæ, er 
boðið upp á fjölbreytt úrval gistimöguleika. 

Dagskrá þingsins, gistimöguleikar og aðrar 
upplýsingar eru á vef þingnefndar: http://kiw-
anis.is/sidur/umdaemisthing-2012 

Þingnefndin leggur metnað í að þingið verði 
árangursríkt, fræðandi, skemmtilegt og glæsi-
legt. Að sjálfsögðu verður boðið upp á mikið 
af tónlist þessa daga og munu lög frá fyrri tíð í 
Keflavík og Njarðvík svífa yfir vötnum.

42. Umdæmisþing, Kiwanisumdæmisins    

Ísland – Færeyjar    

í Reykjanesbæ 14. – 16. september 2012 
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Kiwanisklúbburinn Embla hélt upp á 
afmæli sitt með hátíðarfundi laugardag-
inn 21. apríl sl. í Golfskálanum Jaðri. Var 
þetta fundur númer 318. Allir félagar 
voru mættir á fundinn.

Veislustjóri var Kristín Halldórsdóttir 
fyrsti forseti klúbbsins.

Hófst skemmtunin með fordrykk. 
Síðan var boðið upp á lambalæri með 
meðlæti og afmælistertu og kaffi á eftir. 
Tekið var lagið undir borðhaldi og var 
sungið hraustlega undir harmonikku-
leik.

Margir góðir gestir lögðu leið sína til 
okkar í tilefni dagsins. 

Á meðan á borðhaldi stóð var tekið á 
móti heillaóskum og gjöfum.

Tvær ellefu ára skólastúlkur skemmtu 
okkur með söng. Fimm manna hljóm-
sveit spilaði og ung stúlka kom fram og 
söng með hljómsveitinni.

Við viljum þakka fyrir þau fallegu orð 
sem við fengum frá félögum okkar af 
þessu tilefni.

Var þetta hin besta skemmtun eins og 
myndirnar sína.

Júlía og Torfhildur

Kiwanisklúbburinn Embla Akureyri 
 20 ára

Makasínfélagar

Kristín Halldórsdóttir veislustjóriVeislugestir

Júlía Björnsdóttir forsetiAnna Lind og Kara Hildur
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Starf Sólborgar hefur verið með hefð-
bundnum hætti í vetur og gengið vel, 
mæting á fundi hefur verið góð og til okkar 
hafa verið að koma góðir gestir þar á meðal 
eru konur sem hafa hug á að ganga til liðs 
við okkur og gerast Kiwanisfélagar.

Í desember héldum við veglegt bingó í 
sal Flensborgarskólans í Hafnarfirði, það 
tókst með miklum ágætum og fór aðsókn 
fram úr okkar björtustu vonum. Við 
héldum líka okkar árlegu fjáröflun fyrir 
jólin en það er sala á nammikössum. Hvort 
tveggja gekk mjög vel og var góð fjáröflun 
fyrir klúbbinn. Við lukum árinu með jóla-
fundi, þar sem félagar og makar komu 
saman og borðuðu góðan mat, skiptust 
á pökkum og áttu notalega stund saman 
áður en haldið var í jólafrí frá Kiwanis.

Sólborgarfélagar hafa gjarnan haft þann 
háttinn á að halda fyrsta fundinn á árinu 
á kaffihúsi og var það einnig gert núna. 
Fyrsti fundur þessa árs var því haldin á 
Gamla vínhúsinu í Hafnarfirði og er það 
góð tilbreyting frá hefðbundnum fundum í 
Kiwanishúsinu.

 Einn af þeim góðu gestum sem hafa 
heimsótt okkur er umdæmisstjórinn okkar 
Ragnar Örn Pétursson, hann kom til okkar 
í byrjun mars og flutti fréttir af umdæminu 
og sló á létta strengi í sinni ræðu. 

Í febrúar fengum við heimsókn frá fé-
lögum okkar í Kiwanisklúbbnum Búrfelli, 

ásamt félögum um Kötlu og Dyngju, á 
þann fund fengum við Ómar Ragnarsson 
til að vera með fyrirlestur. Ómar fór á 
kostum að vanda og skemmti okkur með 
tali og söng eins og honum er einum lagið.

Þá fengum við til okkar Elvu Dögg 
Gunnarsdóttur sem er, að eigin sögn, 
turett sjúklingur Íslands. Hún sagði okkur 
hvernig hún fer að því að lifa með turett 
með húmorinn og kærleikann að vopni. 
Skemmtilegur og fræðandi fyrirlestur og 
getum við margt lært af þessari hressu og 
lífsglöðu konu.

En við höfum ekki bara verið í því að 
taka á móti gestum við höfum líka farið 
í heimsóknir og í mars heimsóttum við 
félaga okkar í Setbergi Garðabæ. Setbergs-
menn tóku vel á móti okkur, skemmti-
legur fundur þar sem fyrirlesarinn fór með 
gamanmál í bundnu máli.

Þetta er svona það helsta sem gerst hefur 
hjá Sólborgarkonum og frammundan er 
sumarið með allri sinni dýrð og smá fríi 
frá Kiwanisfundum en það eru þó nokkur 
verkefni sem ljúka þarf fyrir sumarið og 
má þar nefna aðalfund, hjálmaafhendingu 
og ball fyrir fatlaða og að sjálfsögðu 
munum við fylgjast vel með og taka þátt í 
Ísgolfinu.

Með Kiwaniskveðju og ósk 
um gleðilegt sumar

Hildur Valsdóttir

Erla María stjórnar bingó

Erla María afhendir aðalvinninginn

Kiwanisklúbburinn Sólborg  

Gestir á jólabingó
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Á næstu vikum munu Kiwanishreyf-
ingin og Eimskip gefa öllum börnum 
í 1. bekk í grunnskólum landsins reið-
hjólahjálma.  Um er að ræða sérstakt átak 
í samvinnu Kiwanishreyfingarinnar og 
Eimskips. Þetta er í níunda skiptið sem 
félögin standa að þessu verkefni 

Verkefnið er unnið í þeim tilgangi að 
stuðla að umferðaröryggi yngsta hjól-
reiðafólks landsins og kallast„Óskabörn 
þjóðarinnar“. Um 4.300 börn fá hjálma að 
gjöf í þetta skiptið en tæplega 35.000 börn 
hafa notið góðs af verkefninu frá upphafi, 
sem jafngildir yfir 10% þjóðarinnar.

Heildarverðmæti verkefnisins um 25 
milljónir kr.

Kiwanisfélagar fara í alla grunnskóla 
á landinu og afhenda börnunum hjálma 
og ræða við þau um umferðaröryggi og 
notkun hjálmanna. Að auki fá börnin 
fræðsluefni um rétta stillingu og notkun 
hjálma til að taka með sér heim.

Athygli á alþjóðavettvangi
Þetta árið verða þúsundir íslenskra 
skólabarna öruggari í umferðinni með 
hjálma merkta Eimskip og Kiwanis. Það 
er Kiwanishreyfingunni mjög mikilvægt 
að fyrirtæki í landinu sýni verkefni sem 
þessu áhuga og stuðning.

Þetta verkefni hefur vakið mikla 

athygli víðsvegar um heim og eru dæmi 
þess að erlendir aðilar hafi tekið það upp, 
meðal annars í Bandaríkjunum.

Forsagan
Mörg undanfarin ár, eða allt frá árinu 
1990, þegar Kiwanisklúbburinn Kaldbak-
ur á Akureyri hóf að gefa skólabörnum 
hjálma, hafa klúbbar víðsvegar um landið 
gert slíkt hið sama, hver á sínu svæði.  
Verkefnið hefur þá verið fjármagnað með 
framlagi úr styrktarsjóði eða með aðstoð 
ýmissa fyrirtækja. Víða um land var 
kominn skemmtilegur bragur á verkefnið, 
eins og t.d. á Akureyri þar sem efnt var 

til „Hjálmadags“ þar sem mikið fjör og 
ánægja ríkti þegar börnin mættu til að 
taka við sínum hjálmi.

Fyrir átta árum tók Kiwanishreyfingin 
höndum saman við Eimskip um reið-
hjálmaverkefni á landsvísu og tókst það 
svo vel að það er nú í gangi níunda árið í 
röð. 

Kveðja
Hjálmanefnd Kiwanis.

G. Oddgeir í Heklu  898-8838
Haraldur í Jörfa  8622720

P.Ragna í Sólborgu 6981947

Eimskip og Kiwanis gefa 
öllum 7 ára börnum reiðhjólahjálma 
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Hef oft hugleitt hvers vegna gekk 
ég til liðs við Kiwanishreyfinguna og 
hvað hefur það gefið mér í gegnum árin? 
Sagan af því hvernig ég gerðist félagi í 
Kiwanisklúbbnum Skjálfanda á Húsavík 
fyrir hart nær 28 árum síðan, hefur mér 
ætíð fundist svolítið spaugileg og um 
leið ein af mínum góðu ákvörðunum 
ef mætti kalla það svo. Ég er félagi nr 
50 í klúbbnum og gekk í hann 1984 og 
aðeins tveir félagar sem eru í klúbbnum 
í dag hafa verið lengur starfandi en þeir 
eru báðir stofnfélagar í Skjálfanda.  

En sagan er þannig að á þessum árum 
um og fyrir 1984 þegar maður var ungur, 
kappsfullur og taldi sig ómissandi og 
þurfa að vera alls staðar með og var 
því á þeim tíma og ávallt síðan mjög 
upptekinn í félagsmálum m.a. á kafi 
í sveitarstjórnarmálum, félagsmálum 
Samvinnuhreyfingarinnar, málefnum 
fatlaðra, aldraðra, fræðslu og æskulýðs-
málum ofl., ofl.

Einn ógleymanlegur stofnfélagi í 
Skjálfanda og mikill Kiwanismaður, Þórður 
Ásgeirsson heitinn, eða Doddi eins og hann 
var alltaf kallaður, nefndi það oftast þegar 
við hittumst hvort ég væri ekki til með að koma í Kiwanis, ég 
þráaðist við og bar alltaf fyrir mikillri vinnu og annríki og að 
ég væri þegar starfandi í nánast flestum öðrum félögum.

Einu sinni sem oftar eftir vinnu fór ég bryggjurúntinn til að 
fylgjast með aflabrögðum og mannlífinu fyrir „neðan Bakk-
ann“ eins og það er kallað hér á Húsavík. Þá var félagi Doddi 
að koma úr róðri og tókum við tal saman, ræddum veðrið, 
aflabrögðin og þjóðmálin, en hann nefndi ekki Kiwanis einu 
orði að mig minnir. Þegar ég held svo heim á leið kallar Doddi 
á eftir mér eins og honum einum var lagið „Egill fundurinn er á 
svo á sunnudaginn klukkan sex á Hótelinu vinur, ég var búinn 
að ganga frá þessu við hana Pálínu þína“. Ég hugsa svo ekki 
meira um það fyrr enn á sunnudeginum og segi við konuna að 
best sé að fara á þennan Kiwanisfund svo það sé búið og „kall-
inn“ hætti þessu suði um að ég mæti á fund til að kynna mér 
hvað Kiwanis sé og hvað fari fram á fundum hjá Skjálfanda.

Ég mætti svo á fundinn og man nú reyndar lítið eftir honum, 
nema helst það að lítið var talað um Kiwanis og hvað hreyf-
ingin stendur fyrir, en þess í stað mikið rætt um fjáraflanir og 
væntanlega flugeldasölu og hvað mikið styrktarsjóður hefði til 
ráðstöfunar til góðgerðarmála í aðdraganda jólahátíðarinnar. 
Í lok fundarins tók Doddi til máls og sagði eins og ekkert væri 
sjálfsagðara, „jæja félagar er ekki best að taka strákinn inn 
í klúbbinn á næsta fundi, það er jólafundur og vel við hæfi, 
ég sé að hann er tilbúinn og honum er ekkert að vanbúnaði“  
Fyrir þessu klöppuðu svo félagarnir og það þurfti ekki frekari 
umræðu og ekki hafði ég að virtist nokkuð val eða um þetta 

að segja frekar, Doddi og Pálína voru víst 
búin að ganga frá þessu. Svo var mætt á 
næsta fund, jólafund hjá Skjálfanda með 
frúna, en hefð er fyrir því í Skjálfanda að 
bjóða mökum á jólafundinn. Þar var ég 
við hátíðlega athöfn tekinn formlega inn 
í Kiwanisklúbbinn Skjálfanda, þá fyrst 
var lesinn yfir mér texti um hvað Kiwanis 
stæði fyrir og hvert væri hlutverk mitt og 
skyldur sem sönnum Kiwanisfélaga.

Þannig var það, strákurinn kominn í 
Kiwanis, kastað beint út í djúpulaugina, 
og nú skyldi hann standa sig. Þessa að-
koma að Kiwanis var e.t.v. ekki nákvæm-
lega eftir bókinni hvað kynningu og 
fræðslu varðaði en engu að síðu athyglis-
verð og skemmtileg, lýsti vel góðum, 
skemmtilegum og miklum Kiwanisfélaga 
honum Dodda okkar, sem ávallt vildi að 
hlutirnir gengu hratt fyrir sig og alltaf að 
hugsa um veg Kiwanis sem mestan ekki 
síst hlut klúbbsins síns, Skjálfanda, sem 
var honum afar hugleikinn alla tíð. 

Þessi fyrstu kynni mín af starfi Kiwanis 
var alls ekki til að letja mig eða draga úr 

áhuga mínum á að starfa vel með félögum 
mínum í Skjálfanda, mér var afar vel tekið 
og hvattur til þátttöku í sem flestu sem 

klúbburinn var að gera. 
Í mínum klúbbi hafa verið og eru margir duglegir Kiwanis-

félagar sem hafa starfað lengi í Kiwanis, félagar sem hafa lagt 
metnað sinn í að mæta vel á fundi, vera virkir í flestum störf-
um klúbbsins og þannig stuðlað að því að auðga það samfélag 
sem við búum í og gert það enn betra. 

Það var í þetta umhverfi sem maður kom og eftir að hafa 
fræðst og kynnst betur göfugum markmiðum Kiwanis þar sem 
segir „ Kiwanis er alheimssamtök sjálfboðaliða sem hafa að 
markmiði að bæta heiminn með þjónustu í þágu barna. Er al-
þjóðleg þjónustuhreyfing manna og kvenna, sem hafa áhuga 
á að taka virkan þátt í að bæta samfélagið, og láta gott af sér 
leiða. Ekki síst vinna Kiwanisfélagar að mannúðar og framfara-
málum sem horfa til heilla fyrir bæjarfélag þeirra og verða 
þannig leiðandi aðilar í sínu byggðarlagi“, var maður tilbúinn 
til að vera fullgildur þátttakandi í þessu göfuga og góða starfi 
sem fer fram innan Kiwanis.. 

Ég hef ætíð verið fús að taka að mér störf og verk fyrir 
klúbbinn minn s.s. störf í nefndum og öll embætti í stjórn 
einu sinni eða oftar eins og féhirðir, ritari og forseti. En hef frá 
upphafi ekki sóst eftir vegtyllum eða upphefð þess utan innan 
hreyfingarinnar eins á vetvangi Svæðis eða Umdæmis heldur 
beinlínis hafnað því. Hef þó ætíð mætt á svæðis-ráðstefnur og 
Umdæmisþing þegar tækifæri hefur gefist.

Þetta starf hefur verið mér alla tíð mikilvægt, ánægjulegt og 
gefið mér og fjölskyldu minni ótrúlega mikið. Í því sambandi 
má nefna áratuga starf klúbbsins og stuðningur við íþróttastarf 

„Hvers vegna Kiwanisfélagi!“ 

Egill Olgeirsson
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fatlaðra og sérstaklega Bocciadeild Völsungs sem hefur verið eitt 
af stóru verkefnum Skjálfanda á hverju starfsári í formi vinnu 
klúbbfélaga og beinum fjárhagsstuðningi. Stuðningur Skjálfanda 
við Björgunarsveitina Garðar á Húsavík alla tíð við kaup á ýmsum 
björgunarbúnaði og kaup á öflugum björgunarskipum er dæmi 
um afrek þess hvað öflugt Kiwanisstarf getur áorkað. Einnig öll 
þau velferðarmál ekki síst í þágu barna sem klúbburinn og hreyf-
ingin hefur ávalt komið að með miklum myndarskap.  

En það sem er mikilvægast af öllu og mest gefandi og í anda 
Kiwanis, er að fá að starfa með öllu þessu góða fólki í Kiwanis-
hreyfingunni, kynnast í leik og starfi félögum sínum í klúbbn-
um, í öðrum klúbbum með gagnhvæmum heimsóknum, á 

Svæðisráðsfundum, Umdæmisþingum, öðrum samkomum og 
ferðalögum jafnvel til útlanda. 

Já „Kiwanisfjölskyldan“ er einstök, hún er heimsbyggðinni 
mikilvæg og einstakir klúbbar nærsamfélagi sínu nauðsynlegir 
og því lán og gæfa hvers og eins að fá tækifæri til að vera hluti 
af henni. 

 Húsavík í apríl 2012
 Egill Olgeirsson
  forseti Skjálfanda

Starfið hjá Grími hófst með hefð-
bundnum sniði. Svæðisstjórinn Sigurjón 
Pálsson kom og skipti um stjórn 16. 
október 2011. Félagarnir voru síðan settir 
í nefndir og allir virkir félagar hafa starfað 
með miklum ágætum. Við erum 20 hér í 
Eynni en tveir eru í leyfi.

Í desember lést Þorlákur Sigurðsson, 
einn af okkar stofnfélögum. Hann hafði 
gengt öllum trúnaðarstörfum fyrir klúbb-
inn og meðal annars verið svæðisstjóri 
1988-1989 á Óðinssvæðinu. Blessuð sé 
minning hans.

Í vetur höfum við verið duglegir að 
styrkja mörg málefni. T.d. keyptum við 
nýja kiwanisjakka á þá félaga sem eru 
komnir yfir sextugt. Við styrktum Íþrótta-
samband fatlaðra eins og venjulega, 
Siglingaklúbbinn Nökkva á Akureyri, Fær-
eyjasöfnunina og Fuglasafnið í Mývatns-
sveit. Einnig buðum við skólabörnunum í 
Grímsey í skíðaferðalag til Akureyrar. Við 
tókum þátt í Mottumars og söfnuðu 18 
félagar mottum. Við lögðum inn 60.000,- 
við það tækifæri. Kvenfélagskonurnar í 
Baugi hétu 2.000,- á hverja mottu. Þegar 
mars var liðinn höfðum við safnað alls 
254.000,- fyrir Krabbameinsfélagið. Þetta 
var sérlega skemmtilegt verkefni.

Næsta verkefni hjá okkur er að merkja 
öll björgin í Grímsey.

Við endum svo starfið með lokafundi 
en þá bjóðum við eiginkonunum í kvöld-
verðarfund.

Með kiwaniskveðju,
Alfreð Garðarsson                                                     

ritari Gríms.
Mottumars

Frá Kiwanisklúbbnum Grími í Grímsey        

Félagar í nýjum Kiwanisjökkum
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Fræðslunefnd 2012-2013 hefur hafið 
störf, nefndina skipa Hildisif Björgvins-
dóttir Sólborg formaður, Bragi Eyjólfsson 
Keili, Elín Joenssen Rosan, Kristinn Örn 
Jónsson Kaldbak og Svavar Svavarsson 
Hraunborg.

Þann 10. mars var fræðsla fyrir 
verðandi svæðisstjóra. Farið var yfir 
stöf svæðisstjóra og þeir látnir æfa sig 
í stjórnarskiptum. Verðandi embættis-
menn umdæmisins fóru yfir sín störf 
og áherslur. Þá fengum við Björn Ágúst 
Sigurjónsson til að koma og fara yfir MNT 
verkefnið og segja frá styrktarsjóðnum, 
Guðlaugur Kristjánsson sagði frá Ísgolfi 
og Konráð Konráðsson talaði um gagna-
grunn umdæmisins.

Fræðslu fyrir verðandi forseta var skipt 
upp í tvo hópa. Þann 14. apríl var fræðsla 
hér fyrri sunnan. Farið var yfir störf for-
seta og eins voru verðandi embættismenn 
umdæmisins með sitt innlegg. Fengum 
við sömu menn til að koma og hafa fyrir-
lestu og voru hjá svæðisstjórunum.

Þá var komið að forsetafræðslu fyrir 
norðan en hún var 21. apríl. Fóru 2 nefnd-
armenn ásamt verandi umdæmisstjóra 
og fulltrúa kvennanefndar. Fórum yfir 
fræðsluefni og áherslur embættismanna. 
Þá var frumsýnt kennslumyndband um 
hvernig gagnagrunnur umdæmisins 
virkar. Þar sem við höfðum ekki fyrir-
lesarana með norðu þá gerðum við okkar 
besta til að koma til skila því sem þeir 
höfðu sagt á fyrri fræðslum. Um kvöldið 
fórum við svo í 20 ára afmæli hjá Emblu. 
Það var flott og skemmtilegt kvöld. Takk 
fyrir okkur Emblur.

Þann 28. apríl verður fræðsla fyrir for-
seta og svæðisstjóra í Færeyjum og mun 
Elín sjá um þá fræðslu. Allt fræðsluefni 
hefur verið þýtt yfir á dönsku af Emelíu 
Dóru Guðbjartsdóttur erlendum ritara.

Allar þessar fræðslur gengu vel fyrir 
sig og vel var mætt. Lagt var upp úr því að 
hafa þetta frjálslegt og skemmtilegt. Mikl-
ar og góðar umræður voru um starfið, 
hvað mætti betur fara og verkefnin fram-

undan. Það er kraftmikið fólk sem er að 
taka við þessum embættum og er ég viss 
um að þau eiga öll eftir að standa sig vel.

Á þinginu í september verður svo 
fræðsla fyrir ritara, féhirða og upprifjun 
fyrir forseta og svæðisstjóra. Ég hvet alla 
þá sem eru að taka við embætum að mæta 
til fræðslu á þinginu í haust. Að lokum vil 

ég þakka öllum sem komu að fræðslunni 
fyrir vel unnin störf og ekki síður þeim 
sem mættu til fræðslu.

Vona að þið eigið gott sumar í vændum 
og hlakka til að hitta ykkur á þinginu í 
september.

Hildisif Björgvinsdóttir 
Formaður fræðslunenfdar 2012-2013

Fræðsla verðandi embættismanna 

Svæðisstjórafræðsla
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Í vetur hefur kvennanefndin verið að 
reyna að finna nýjar og skemmtilegar 
leiðir til að fá fleiri konur í lið með okkur, 
svo stelpurnar í kvennanefndinni ákváðu 
að bjóða konum héðan og þaðan í Skví-
supartý þann 2.mars s.l. Þetta gerðum við 
með því að auglýsa á Facebook, kiwanis.is, 
sendum tölvupóst vítt og breitt og svo aug-
lýstum við í Fjarðarpóstinum og Víkurf-
réttum. Við fengum flotta leikkonu, Brynju 
Valdísi til að vera leynigest og troða upp og 
sló hún rækilega í gegn, en einnig vorum 
við með flott tónlistaratriði, ungt og upp-
rennandi tónlistarfólk sem kallar sig DAY. 
Um 50 konur mættu þrátt fyrir brjálað 
veður og veikindaforföll og vorum við bara 
mjög ánægðar með kvöldið. 

Í kjölfarið héldum við svo kynningar-
fund fyrir konur fimmtudagskvöldið 15. 
mars s.l í Kiwanishúsinu í Hafnarfirði og 
auglýstur á svipaðan hátt og áður en létum 
auglýsingu í Fjarðarpóstinum duga að 
þessu sinni. 

Mætingin hefði nú mátt vera betri en við 
vorum þarna 11 konur í allt, þar af 5 nýjar 
konur sem höfðu virkilegan áhuga á að 
kynna sér þetta nánar. Við fórum í gegnum 
kynningu á Kiwanis, MNT verkefnið var 
kynnt og félagar sögðu frá upplifun sinni 
af Kiwanis, ein „gömul“ Kiwaniskona og 
önnur „ný“. Niðurstaðan eftir fundinn var 
sú að þær myndu koma á næsta fund hjá 
Sólborg, Hafnarfirði eða Dyngju, Reykjavík 
til að sjá hvort þetta væri eitthvað fyrir þær. 
Ein hefur nú þegar verið dugleg að mæta 
hjá Sólborg og hefur áhuga á að ganga til 
liðs við okkur þar og einnig hafa einhverjar 
verið að mæta hjá Dyngjum. 

Dyngjukonum fjölgar jafnt og þétt og 
verða örugglega vígðar sem fullgildur 
klúbbur næsta vetur og má segja að þær 
séu þegar farnar að starfa sem slíkar. Frá-
bær árangur hjá þeim.

Vörðurnar í Keflavík hafa eitthvað verið 
að dala í mætingu á fundi en hljóðið í þeim 
er gott og þær munu taka á því og halda 
ótrauðar áfram enda sterkar og flottar 
konur þar innanborðs.

Þess má geta að Emblurnar á Akureyri 
héldu upp á 20 ára afmælið sitt 21.apríl 
s.l. og hafði ég tök á að fagna með þeim, 
en þetta var mjög flott afmælisveisla og 
margir gestir sem samglöddust þeim. 
Flottur klúbbur á uppleið og makarnir 

ekki síðri en félagarnir enda kalla þeir sig 
Makasín. Það var létt yfir þessu hjá þeim og 
mikið tjúttað.

Kvennanefndin mun halda áfram á 
sömu braut og leggja sitt af mörkum við 
að breiða út boðskapinn og fá fleiri konur í 
Kiwanis til að hafa gaman saman.

 F.h. Kvennanefndar,
Guðbjörg B. Pálsdóttir, formaður

Fréttamolar frá Kvennanefnd  

Hressar konur á Skvísukvöldi.

Brynja Valdís leynigestur fíflast með 
skvísur
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Isgolf Kiwanis 2012                                                                        

Nú styttist óðum í að ævintýrið hefjist. 
Hugmynd sem sagt var  frá á umdæmis-
þingi á Höfn er orðin að veruleika, þ.e.  
að leika golfkúlu 1350 km leið meðfram 
þjóðvegi 1 á um 15 dögum til stuðnings 
stífkrampaverkefninu og vistheimilum 
fatlaðra.  Þessu má líkja við að leika 300 
golfhringi og er því lengsta braut sem 
leikin hefur verið hér á landi eða par 9999. 
Brjálæði sögðu margir,  ekki  hægt sögðu 
fleiri. Samt mun galvaskur hópur Kiw-
anisfélaga  hefja leik við Rauðavatn  kl. 
00:01 18.júní nk. og reyna að ljúka þessu 
ævintýri þann 2.júlí  á Kjalarnesi.                                                                                         

Gegnum árin hafa einstaklingar og 
hópar  á vegum ýmissa líknar- félaga 
verið að ganga, hlaupa, hjóla og haltur 
hefur leitt  blindan í góðgerðarskyni um 
þjóðveg 1. Nú stefna Kiwanisfélagar á 
að leika golfkúlu þennan hring.   Þetta 
er í fyrsta skiptið sem slíkt er reynt, en 
Kiwanisklúbburinn Eldey  í samstarfi  við 
Kiwanisumdæmið og  UNICEF  hyggst láta 
þetta einstaka ævintýri verða að veruleika. 
Um er að ræða fjáröflun til góðgerðarmála 
sem flest allir Kiwanisklúbbar landsins 

munu koma að.  Safnað verður áheitum á 
slegin högg , að hámarki 9.500. Ögmundur 
Jónasson, innanríkisráðherra mun hefja 
þessa vegferð og Stefán Eiríksson lögreglu-
stjóri í Reykjavík mun slá lokahöggið.  

Ýmsar skemmtilegar þrautir þarf að 

leysa.  Ekki er hægt að slá í gegnum þétt-
býliskjarna og  því verða slegnar sam-
svarandi vegalengdir utan/eða í nágrenni 
þeirra.  Við þurfum að glíma við lúpínu-
breiður, hraun, stórfljót, Skeiðarársand 
o.fl.  Í för verða um 15 – 20 Kiwanisfélagar  
og um ca. 10-12 bifreiðar. Margir hafa sýnt 
þessu verkefni mikinn áhuga td. hefur 1 
félagi í Oddfellowreglunni lýst yfir áhuga 
á að vera með okkur allan tímann og taka 
þátt í þessu ótrúlega ævintýri.                                                                                                                           

Þrjá mánuði tók að fá nauðsynleg leyfi, 
frá Vegagerðinni til að mega nota vega-
kantinn og síðan leyfi  frá 9 sýslumanns-
embættum.   Þegar hér var komið  þurfti að 
finna út úr því hvernig hægt væri að leysa  
vanda-mál eins og hvernig ætti að leika 
gegnum bæjarfélögin, stórfljót, jarðgöng, 
lúpínubreiður og margt annað. Við erum 
búin að vera með tvær mjög lærdómsríkar 
prufukeyrslu á útgerðinni. 

Hugmyndin er að vera með streymisiðu 
sem Kiwanisfélagar og aðrir um allan heim 
geta farið  inná og séð hvernig gengur og 
gefið áheit. Eins kom í ljós að lénið www.
isgolf.is   var laust. Var það keypt í einum 
grænum og verður slóðin til að geta fylgst 
með verkefninu á tölvunni,  Android- og 
Iphone símum.   Við fengum í lið með 
okkur snillinga frá fyrirtæki sem heitir 
Netheimur. Þeir munu hýsa síðuna og vera 
tæknilegir ráðgjafar.

Það sem skipti miklu máli var að fá 
góðan og ábyrgan fjárvörsluaðila fyrir 
verkefnið og  hefur Landsbankinn tekið 
það að sér.  Skjárinn verður í ferðinni 
með 2 tökumenn og 1 hljóðmann, en 
þeir stefna á að sýna frá þessu ævintýri í 
opinni og vel kynntri dagskrá í  tveimur 
40 mín þáttum á Skjárgolf í haust. Eddu-
hótelin hafa komið inn í verkefnið með 
gistingu á flestum sínum hótelum á leið 
okkar til að hvíla liðið og sjá þeir eins 
og flestir alla þá möguleika sem verður 
í boði meðan á ferð hópsins stendur.   
Ýmsir byrgjar með mat og drykk hafa 
sýnt þessu verkefni mikinn áhuga , t.d. 
Ásbjörn Ólafsson,  O.J.og Kaaber, Innnes 
og Ölgerðin.  Nesradíó mun verða okkur 
innan handar með talstöðvar.  Mbl.is 
hefur sýnt áhuga og mun birta  all flest af 
því sem við sendum þeim.  Rúv og Stöð 2  
ætla að gera hvað þau geta og sama er að 
segja með útvarpstöðvarnar.  

Komnir eru tengiliðir í alla klúbba  og 
nánari upplýsingar um verkefnið, ráð-

Ánægðir með daginn
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stöfun söfnunarfjár og sjálf áheitabréfin 
eru komin í hendur þeirra.   Nú er aðeins 
fyrir Kiwanisfélaga að taka sig til og vera 
duglegir við að safna áheitum í styrktar-
sjóði  sína og reyndar hafa margir klúbbar 
þegar hafist handa. 

Leitið til  fyrirtækja  sem  þið starfið hjá 
og segið frá þessu  ævintýri sem þið eruð 
þátttakendur í og hefur aldrei áður verið 
gert.  Ef þíð fáið neitun á áheiti þá er það í 
lagi.   Þið hafið kynnt Kiwanis fyrir forráða-
mönnum fyrirtækisins og ég lofa ykkur 
að þeir munu eins og stór fjöldi Íslendinga 

fylgjast með þessu dagana 18. júni til  2. júlí.  
Verum stolt á að vera Kiwanisfélagar 

og  stöndum saman í  áheitasöfnuninni  og 
nota einstakt tækifæri til að kynna okkur 
og þá mun  Kiwanis standa ofarlega í huga 
manna þegar klúbbarnir eru að hefja störf 
í haust. 

Þetta á að vera skemmtilegt  og mjög 
áberandi ævintýri  sem allra flestir fá 
vitneskju um og fá jafnframt áhuga fyrir 
Kiwanis.  Þarna er því möguleiki á að 
auðvelda  klúbbum að standa að fjölgun í 
haust.  Jafnframt hjálpar kynningin í sept-

ember á Skjárgolf þegar klúbbarnir eru að 
vakna eftir sumarið.  Stöndum nú saman 
og höfum gaman í Kiwanis.

Virðingarfyllst og von um gott gengi 
Guðlaugur Kristjánsson,  

verkefnisstjóri

Sigurlið  Eldeyjar ásamt forseta 
sínum og spurningahöfundi/spyrli

Gulli mundar kylfuna en Óskar vísar 
veginn

Kaffipása í prufukeyrslu
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Vel heppnaður afmælisfundur.

Hátíðarfundur í tilefni af 40 ára afmæli 
Eldeyjar var haldinn föstudaginn 17. 
febrúar

Fimm stofnfélagar fengu gullstjörnu 
auk viðurkenningu fyrir 40 ára starf í Kiw-
anishreyfingunni. Einnig fengu þeir inn-
rammað afrit af stofnbréfi klúbbsins.  

Á fjölmennum fundi var margt góðra 
gesta, þar á meðal kjörumdæmisstjóri, 
svæðisstjóri, forsetar klúbba í Ægissvæði og 
svo auðvitað Eldeyjarkonur. 

Veislustjóri var Stefán R. Jónsson, fyrr-
verandi umdæmisstjóri.

Kristinsmótið í keilu.
Kristinsmótið í keilu sem er haldið árlega 
til minningar um félagar okkar Kristinn 
Richardsson var haldið í Keiluhöllinni við 
Öskjuhlíð laugardaginn 31. mars.  

Mæting var góð og keppt var í flokki 
félaga annars vegar og gesta hinsvegar. 

Hrafn Sabir Khan vann í flokki félaga og 
fær nafnið sitt grafið á Kristinsbikarinn í 
fyrsta sinn. 

Það má til gamans geta þess að enn hefur 
enginn unnið Kristinsbikarinn oftar en 
einu sinni.

Rússlandsferð Eldeyjar
Fjölmargir Eldeyjarfélagar ásamt mökum 
eru að fara til St. Pétursborgar þann 9. maí  
og verða þar í fimm daga. Þéttskipuð dag-
skrá er mest allan tímann. 

Má þar nefna að skoðunarferð í Virki 
Péturs og Páls og að gröfum Romanov 
ættarinnar sem og skoðunarferð í  Vetrar-
höllina þar sem Hermitage safnið verður 
skoðað. 

Farið verður að minnismerkinu um 
900 daga umsátrið um Leningrad og 
gosbrunnagarðinn við sumarhöllina í 
Peterhof. 

Hátíðarkvöldverður verður í einni af 
höllum St. Pétursborgar.  Þar verður 40 
ára afmælisdagskrá með rússneskum 
skemmtikröftum.

Þessi upptalning er aðeins hluti af þeirri 
fjölbreytu dagskrá sem verður í þessari ferð 
sem verður vonandi öllum ógleymanleg.

Fundurinn með Muninn.
Skemmtileg hefð hjá Eldeyjarfélögum er 
að halda á hverju ári sameiginlegann fund 
með Lionsklúbbnum Muninn í Kópavogi. 

Að þessu sinni var hann haldinn hjá okkur 
og var Hjálmar Hjálmarsson leikari með 
meiru ræðumaður. Fór á kostum eins og 
við mátti búast. Spurningakeppni er líka á 

milli klúbbana á þessum fundum og auð-
vita unnum við eftir æsilega keppni. Þessi 
sameiginlegi fundur er góð tilbreyting í 
starfinu hjá okkur. 

Fréttir frá Eldey  

Stofnfélagar og makar heiðraðir

35 ára Kiwanisfélagar

Sigurlið Eldeyjar ásamt forseta sínum og spurningahöfundi/spyrli
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Það má með sanni segja að mikill 
kraftur og fjölbreytileiki hafi einkennst 
starf í Skjálfanda í vetur  -eins og undan-
farin ár. Frá því starfsárið hófst í haust eru 
fundir, verkefni, viðburðir, nefndastarf 
o.s.frv. nánast hverja viku og nóg um að 
vera. Sem vissulega gerir klúbbstarfið 
virkt, skemmtilegt og gefandi. 

Nýr félagi bættist í klúbbinn á jóla-
fundinum, sem er einn af árlegum við-
burðum þar sem félagar og makar koma 
saman og eiga góða kvöldstund. Fyrir 
jólin studdi klúbburinn eða styrkti fjöl-
skyldur með beinum peningastyrkjum 
og einnig voru gefnar 38 matarkörfur í 
gegnum Velferðarsjóð Þingeyinga. 

Í kringum áramótin var mikil vinna 
í kringum flugeldasölu og sýningar en 
þetta er langstærsti árlegi tekjupóstur 
klúbbsins. Og grundvöllur þess hve 
klúbburinn er öflugur þegar kemur að 
styrkveitingum til ýmissa verkefna – 
miðað við stærð hans.  Klúbburinn nýtur 
þess að hafa mikla reynslubolta innan 
sinna raða. Flugeldasalan gekk mjög vel 

núna sem er grunnur að áframhaldandi 
góðu og mikilvægu starfi styrktarsjóðs 
Skjálfanda á þessu ári.

Næsta stóra verkefni klúbbsins var 
árlegt Húsavíkurmót í boccia ásamt 
veitingu viðurkenninga til íþróttafólks, 
sem var 19. febrúar. Undirbúningur þessa 
árlega viðburðar hefst á haustin og fer 
svo á fullan gang eftir áramótin. Megin-
vinnan er í höndum mikilla reynslubolta 
úr klúbbnum í samstarfi við Bocciadeild 
Völsungs.  Mótið tókst í alla staði afar vel, 
met þátttaka eða í allt mættu til leiks 48 
sveitir sem sýnir enn einu sinni að bæj-
arbúar og fyrirtæki eru tilbúin að styðja 
við bakið á Bocciadeildinni með  þátt-
töku, en þetta er fjáröflun fyrir deildina í 
formi firmakeppni. 

Kiwanismenn  veittu Húsvísku íþrótta-
fólki viðurkenningar fyrir afrakstur 
liðins árs og lýst var kjöri „Íþróttamanns 
Húsavíkur 2011“.  Þetta var í 16. skipti 
sem Kiwanisklúbburinn heiðrar hús-
vískt íþróttafólk með þessum hætti, og 
23. bocciamótið sem Boccadeild ÍFV 
og Skjálfandi halda frá upphafi eða frá 

stofnun  Bocciadeildarinnar árið 1990! 
Félagar í klúbbnum hafa sem sagt óslitið 
og óþreytandi komið með virkum hætti 
að þessu mikilvæga starfi í rúma tvo ára-
tugi, ekki eingöngu með þessum árlega 
viðburði heldur stuðningi og vinnufram-
lagi við árlegar keppnisferðir utan héraðs 
og margt fleira.  

Við þetta tilefni afhenti Kiwanis-
klúbburinn Skjálfandi Fimleikadeild 
Völsungs kr. 75.000,- í styrk vegna ferðar 
deildarinnar næsta sumar í æfingarbúðir 
í Danmörku. Þá undirrituðu formaður 
Völsungs, Guðrún Kristinsdóttir og for-
seti Skjálfanda, Egill Olgeirsson, samning 
er kveður á um að Kiwanisklúbburinn 
Skjálfandi verði aðalstyrktaraðili „Kiw-
anismótsins á Húsavík í knattspyrnu 
yngstu iðkenda“ sem haldið verður árlega 
í lok ágúst fyrir börn í 6. og 7. flokki . 
Samningurinn gildir a.m.k. næstu 5 ár.

Þegar svokallaður þorrafundur 
Skjálfanda var undirbúinn var ákveðið 
að fela Ferða- og útivistarnefnd klúbbsins 
framkvæmdina.Nokkur leynd hvíldi yfir 
undirbúningi og skipulagi fundarins því 

Skjálfandi iðar af lífi  

Viðurkenningar til íþróttafólks
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Heilbrigðisstofnun Suðausturlands 
hefur borist höfðingleg gjöf frá  styrktar-
sjóði Kiwanis umdæmisins á Íslandi og 
Færeyjum  Er það heyrnarmælingatæki 
sem hægt er að flytja  á milli staða.Tækið 
er mjög handhægt og þægilegt í notkun 
og nýtist því  t.d  mjög vel bæði í  skóla-
heilsugæslu og  við heyrnamælingar 
yngri barna. 

Þökkum við  Kiwanisfélögum kærlega 
fyrir  gjöfina .

f.h Hssa 
 Ester Þorvaldsdóttir

Hjúkrunarstjóri heilsugæslu

nefndin gaf strax út að um óvissuferð 
yrði að ræða.  Það var því nokkur eftir-
vænting í fólki sem mætti í Kiwanis-
húsið á Húsavík seinni part einn í fyrri 
hluta febrúar. Félagar í klúbbnum 
ásamt mökum og auk þess góðir félagar 
úr Herðubreið.  Rúmlega 30 manns. Á 
leiðinni um Tjörnes var farið í heimsókn 
í Minjasafnið á Mánárbakka. Áfram var 
haldið að Skúlagarði í Kelduhverfi þar 
sem við áttum ánægjulegt kvöld Formlegi 
hluti fundarins var stuttur en því lengri 
og skemmtilegri samverustund.  

Sú nýbreytni var tekin upp í haust að 
hafa fastan dagskrárlið á fundum, sem 
kallaður er „Landinn“.  Þar kemur einhver 
félaginn með frjálst efni en dregið er á 
hverjum fundi hver er næstur. Reynslan 
af þessu í vetur er mjög góð, fjölbreytilegt 
efni eða nálgun og skemmtilegt. 

Eitt af markmiðum í vetur var að halda 
upprifjun í félagsmálafræðslu og var 
Almannatengslanefnd falið verkefnið. 
Var þessu skipt upp í tvo hluta. Fyrri hlut-
inn var tekinn fyrir sem dagskrárliður á 

félagsmálafundi en þá var farið yfir ýmis-
legt varðandi skipulega og framkvæmd 
fundar. Og síðari hlutinn var kvöldstund 
þar sem farið var yfir upprifjun m ræður, 
að standa við ræðupúlt, framkomu og 
fleira. Að því loknu var “settur fundur” 
og allir viðstaddir tóku létta æfingu í að 
standa við ræðupúltið og tala óundir-
búnir um tiltekin málefni.

Það munu vera meira en tveir áratugir 
síðan að Kiwanis félagar byrjuðu árlegum 
viðburði, gjarnan í mars, að heimsækja 
íbúa á Dvalarheimilinu Hvammi og 
spila bingo. Það er félögum í klúbbnum 
ánægjuefni að geta með þessu bæði búið 
til skemmtilega dægrastyttingu fyrir 
íbúana og verið með þeim dagpart og 
átt góða stund saman. Að þessu sinni 
tóku rúmlega 50 manns þátt í bingoinu, 
íbúar og gestir.  Einnig voru 11 félagar í 
Skjálfanda á staðnum og voru til aðstoðar 
eftir þörfum, ásamt starfsfólki Hvamms. 
Félagar úr Skjálfanda sáu um að stjórna 
bingoinu og klúbburinn lagði auk þess til 
verðlaun.

Í lok mars fóru nokkrir félagar á fund í 
Herðubreið sem haldinn var í Fuglasafni 
Sigurgeirs í Mývatnssveit. Og nú í apríl 
fengum við tvo góða gesti með erindi á 
fund í klúbbnum. Árni Grétar Árnason, 
starfsmaður RARIK með aðsetur á Akur-
eyri, sagði frá ýmsu sem tengist fyrir-
tækinu. Einkum sem snertir Húsavík 
og nágrenni.  Evert Kr Evertsson, félagi í 
Eldey, (og fyrrum félagi í Skjálfanda) lýsti 
fyrir okkur fyrirhuguðu ferðalagi um 
landið með golfbolta í sumar. Mjög metn-
aðarfull hugmynd og krefjandi verkefni 
hjá Eldey!!

Og þegar þetta er skrifað er mikil dag-
skrá framundan í starfi klúbbsins, bæði 
nú í vor og sumar (m.a. útihátíðin) og 
strax farið að huga að verkefnum í haust. 

Klúbburinn setur reglulega inn fréttir 
eða mola á kiwanis.is/skjalfandi

Gleðilegt sumar!
Almannatengslanefnd Skjálfanda

Kiwanis gefur heyrnarmælingatæki 
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Ég er stundum spurður að því hvað er þetta Kiwanis? Staðlaða 
svarið sem mér finnst að allir Kiwanisfélagar ættu að kunna 
er auðvitað „Kiwanis eru alheimssamtök er hafa að markmiði 
að bæta heiminn með þjónustu í þágu barna“ ég sjálfur sleppi 
alltaf þessu þjónustu orði en hvað um það. En af hverju starfa 
ég með Keili? Það er bara svo gaman. Þegar við mætum til starfa 
að loknu sumarfríi er fyrst að nefna Lundakvöld en þar komum 
við félagarnir saman og heiðrum einstakling/einstaklinga sem 
okkur þykja hafa unnið gott starf í þágu bæjarfélagsins. Að þessu 
sinni fékk Lundann (viðurkenninguna), Hjálmar Árnason fram-
kvæmdarstjóri Keilis (nafna okkar sem er miðstöð vísinda, fræða 
og atvinnulífsins í Ásbrú). Síðan borðum við Lunda með tiheyr-
andi meðlæti og skemmtum okkur saman. Að loknu Lundakvöldi 
fer undirbúningurinn fyrir söluna á jólatrjám á fullt. Á liðnu ári 
snerist þó allt um það hvernig ætti að stafsetja nafnið á jólatré-
sölunni, fóru tugir tölvupósta í loftið og hefur ekki enn náðst 
endanleg niðurstaða, en mjög skemmtilegar umræður. Í byrjun 
desember byrja síðan börnin mín að spyrja hvenær hefst jólatrés-
salan því þau hafa mjög gaman af því að mæta með mér í jólatrjáa-
söluna og er þetta partur af undirbúningi jólanna á mínu heimili. 
Í byrjun janúar hittist síðan fullorðna fólkið á uppskeruhátíð og 
fagnar því sem safnaðist í styrktarsjóð. Alltaf góð skemtun í góðra 
vina hóp. Páskabarnabingó Keilis er alltaf á sínum stað mánudag 
fyrir páska. Þar mætum við með börnin okkar, sumir með börn og 

barnabörn (börnin vilja nefninlega mæta þó þau séu orðin full-
orðin) og frænkur og frændur. Í vinning eru síðan páskaegg, ekki 
af smærri gerðinni. Þetta styrkja fyrirtæki félaga í klúbbnum. Allir 
fá síðan lítið páskaegg í lokin þannig að enginn fer tómhentur 
heim. Næst á dagskrá er síðan óvissuferðin. Erfitt verður að toppa 
ferð síðasta árs en þá blandaðist gosið í Grímsvötnum í leikinn 
og jók enn meir á óvissuna sem þó var næg fyrir. Síðan má ekki 
gleyma Umdæmisþinginu sem haldið verður í Reykjanesbæ 14.-
16. september en þar munu félagar í Keili taka höndum saman til 
að gera allt sem glæsilegast. Mér hefur alltaf þótt gaman að sækja 
fundi og takast á um hin ýmsu málefni, það hefur alltaf einkennt 
starfið í Keili að menn takast á um málefnin í pontu en ganga út af 
fundinum sem góðir félagar. Á liðnum árum standa samt upp úr 
minningar um styrkveitingar til þeirra sem þurftu á því að halda, 
ásamt skemtilegum ferðum með góðum félögum. Má þar nefna 
margar ferðir á umdæmisþing, ferð til Króatíu, kajak siglingu, 
fjórhjólaferð, lundaveiði í Bjarnarey, og svo margar aðrar. Næst 
þegar ég verð spurður af því hvað er þetta Kiwanis er ég ákveðin í 
að svara „Kiwanis það er svona gaman saman“ svo læt ég stöðluðu 
útgáfuna fylgja á eftir.

Með Kiwaniskveðju
Benóný Arnór

Fjölmiðla og netnefnd Keilis

Allir kátir í Keili  

Páskabingó



Jörfafréttir apríl 2012  

Stöðugleiki og festa samfara lífi og 
hugmyndaauðgi lýsa Kiwanisklúbbnum 
Jörfa vel. Fastir liðir eru eins og venju-
lega; klúbbfundir, stjórnarfundir og 
störf nefnda. Flutningur frá Engjateigi 
11 í Glersalinn við Salaveg í Kópavogi 
er afbrigði en þótt húsakynnin séu ný 
er veitingaviðurgjörningurinn sá sami 
því klúbburinn fékk inni hjá Sigurði 
sem var veitingamaður í Engjateigi 
11 svo stöðugleikanum er við haldið. 
Jörfafélagar gefa sér tíma til ýmissa 
aukasnúninga svo sem að búa til vinnu-
reglur, endurskoða lögin, endurbæta 
merki Jörfa, svíða svið og halda sviða-
veislur til ágóða fyrir styrktarsjóðinn. 
Jörfafélagar halda Þjóðhátíð austur í 
Ölfusi þar sem félagar og makar dvelja 
eina helgi í góðu yfirlæti í Ölfusborgum 
og halda prúðbúin til veislu í Kiwanis-
húsinu í Þorlákshöfn á laugardeginum. 
Þar er notið góðra veitinga, góðs félags-
skapar og skemmtilegra gesta sem færa 
ferskan blæ með uppátækjum sínum, 
frásögnum og kveðskap. Stjórnarskipti, 
stjórnarkjör og jólafundir eru hátíðar-
samkomur með mökum. Fjölskyldu-
fundur sem haldinn er í lok október er 
með öðru sniði. Ungdómurinn setur 
annan blæ á samkomuna auk þess sem 
veislumaturinn breytist úr lambasteik 
með brúnni sósu í pizzur og kók sem 
unga fólkið kann vel að meta. Það var 
þó ekki annað að sjá en að virðulegu 
jakkaklæddu mennirnir gætu vel torgað 
matnum og elskulegar frúrnar brostu 
við ungviðinu enda þeirra eigin hópur. 
Þessir fundir fara afburða vel fram og 

verður ekki amalegt að fá þetta prúða en 
líflega fólk í raðir Kiwanis þegar þar að 
kemur. Fulltrúi frá Rauðakrossinum, Þór 
Gíslason kynnti starfsemi Rauðakross-
ins. Jörfafélagar njóta líka góðs félaga-
sskapar þegar þeir vinna saman. Verkin 
verða skemmtun. Það er gaman að vera 
í hópnum þegar hann pakkar sælgæti í 
kassa, undirbýr sviðaveislu, eða pakkar 
góðgæti í matarkörfur fyrir jólin og fer 
með það til fjölskyldna sem geta þá gert 
sér dagamun. Útkeyrsla á blómum sem 
félagar hafa selt fyrir konudaginn hefst 
með því að félagar hittast í félagsheim-
ilinu í Hraunbænum sem er bílskúrinn 
hans Jóns Jakobs. Þar skipa menn sér 
niður á bíla og fá hver sitt hverfi til að 
fara í með blómin. 

Hér átti að koma klausa um áberandi 
klúbbfélaga...... en því er sleppt. Þegar 
betur er að gáð eru allir meira og minna 
höfundar, hvatar eða framkvæmendur 
að öllu því sem er að gerast og ógerlegt 
að draga einhvern sérstaklega fram í 
sviðsljósið. 

Þetta starfsár nýtur klúbburinn 
styrkrar stjórnar Péturs Sveinssonar. 
Hann og stjórn hans tók við þann 1. 
október af stjórninni sem Valur Helga-
son stýrði. Jón Jakob fyrrverandi svæðis-
stjóri sá um stjórnarskiptin. Þeir Guð-
mundur Helgi og Baldur Árnason hlutu 
viðurkenningu fyrir frábær störf og 
Bragi Stefánsson var heiðraður í tilefni 
af 80 ára afmælinu. Ingólfur Helgason 
var útnefndur fyrirmyndarfélagi Jörfa. 
Ragnari Kr. Guðmundssyni veitinga-
manni voru færðar sérstakar þakkir fyrir 
stuðning hans við klúbbinn. Jörfa hafa 

bæst tveir félagar þeir Svanberg Guð-
mundsson og Bernhard Jóhannesson og 
eru þeir boðnir velkomnir. 

Í nóvember komu þeir Snjólfur 
Fanndal svæðisstjóri Freyjusvæðis og 
Sigurjón Pálsson svæðisstjóri Óðins-
svæðis í heimsókn. Snjólfur sagði frá 
starfi klúbba í Freyjusvæði og frá síðustu 
svæðisráðstefnu. Sigurjón sagði frá 
starfinu í Óðinssvæði. Fyrirlesarar hafa 
komið víða að. Magni Már Bernharðsson 
hnikkir hélt fyrirlestur sem vakti marga 
til umhugsunar um hvort rétt væri 
staðið að heilsuvernd þeirra sjálfra. Einn 
félaginn sagði frá því sem vitað er um 
væntanlega vegáætlun og um vegi og 
vegagerð hér og þar með miklum fjölda 
mynda. Þorvaldur Friðriksson frétta-
maður sagði frá þeim aragrúa íslenskra 
orða sem eiga sér ekki sýnilegar hlið-
stæður í norrænu málunum en smell-
passa við orð í keltnesku sem oftast hafi 
sömu merkingu og þau íslensku. Hanna 
Birna Kristjánsdóttir kom með ferska 
sýn á stjórnmálin og sagði frá því hvern-
ig henni finnst stjórnmálamenn eiga að 
starfa - sameiginlega að hag þjóðarinnar 
- ekki að hindra framgang góðra mála af 
því þau komi úr ranni “andstæðinga”. 
Hún virtist sjá þá sem samverkamenn 
með aðrar skoðanir en ekki sem and-
stæðinga. Var gerður góður rómur að 
fyrirlestrunum og voru fyrirlesararnir 
spurðir spurninga sem þeir greiddu 
greiðlega úr. Félagsmálafundir eru 
annar hver fundur Jörfa og er þar fjallað 
um innri mál Jörfa og hreyfingarinnar. 
Styrkir til einstaklinga og stofnana eru 
sífellt á dagskrá. Sumt er eyrnamerkt. 
Þar er þrjú SOS börn fyrst að nefna, svo 
matarkörfurnar fyrir jólin og ágóðinn af 
sviðaveislunni sem rennur til Umhyggju 
félags langveikra barna. Annað er veitt 
samkvæmt vali hverju sinni. Í ár hafa 
til þessa þrír einstaklingar fengið styrk, 
tveir þeirra fatlaðir en einn alvarlega 
veikur. Framundan er stjórnarkjörsfund-
ur sem haldinn verður í Glersalnum 
í Kópavogi á sama stað og venjulegir 
fundir Jörfa. Þar verður margt á dagskrá 
en það er framtíð, að því verður vikið 
þegar það er orðið fortíð. 

Sigursteinn Hjartarson 
fjölmiðlatengill Jörfa
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Frá Óðinssvæðinu  

Síðastliðinn laugardag 21. apríl hélt 
kiwanisklúbburinn Embla upp á 20 ára 
afmæli klúbbsins, með miklum glæsibrag 
í golfskálanum Jaðri Akureyri og var 
veisla mikil og skemmtileg dagskráratriði.  
Svæðisstjóri afhenti þeim af þessu til-
efni peningjagjöf í styrktarsjóð frá öllum 
klúbbum í Óðinssvæði. Þá verður svæðis-
ráðsstefna Óðinssvæðis haldinn á Siglu-
firði laugardaginn 28. apríl n.k. og þennan 
sama dag verður árlegt síldarkvöld Kiw-
anisklúbbsins Skjaldar haldið um kvöldið 
í Bátaminjasafni Íslands. Umdæmisstjóri, 
umdæmisritari og Andrés Hjaltason hafa 
boðað komu sína.  Daginn eftir sunnudag 
fer svæðisstjóri í heimsókn til Kiwanis-
manna í Gími  Grímsey, en það er síðasti 
klúbburinn sem svæðisstjóri heimsækir í 
svæðinu, fyrir utan stjórnarskiptafundi all-
ara klúbba í svæðinu.  Þessar heimsóknir 
hafa verið mjög ánægjulegar og hafa sýnt 

að mjög öflugt kiwanisstarf er unnið í 
öllum klúbbum svæðisins, hvort sem 
klúbburinn er fámennur eða fjölmennur. 
Þá má geta þess að fjölgað hefur Kiwanis-
félögum í svæðinu á þessu starfsári, og 
hafa 16 félagar bættst við hreyfinguna 
og hefur Kiwanisklúbburinn Skjöldur 
fjölgað mest, en 11 félagar hafa komið þar 
inn á þessu starfsári.    Hjálmaafhending 
fer væntanlega frá  í fyrstu viku maimán-
aðar.  Laugardaginn 5. maí verður síðasti 
fundur Herðubreiðar fyrir samarleyfi, 
haldinn í fuglasafni Sigurgeirs við Mývatn 
og þangað er stefnt sem flestum félögum 
í öllum klúbbum í svæðinu, en að þessu 
tilefni afhendir svæðisstjóri gjafabréf frá 
öllum klúbbunum svæðisins, fjársöfnum 
til styktar fuglasafnsins að upphæð 500 
þúsund í tilefni þess að Sigurgeir sem var 
mjög virkur og góður Kiwanismaður hefði 
orðið 50 ára á þessu ári og lagði hann allan 
sinn metnað í þetta glæsilega fuglasafn. Þá 

má geta þess að sumarhátíð Óðinssvæðis 
verður haldinn að Breiðumýri í Reykjadal 
dagana 15., 16. og 17 júní.

Þetta er það helsta sem er að gerast í 
Óðinssvæði.  

Með kiwaniskveðju 
Sigurjón Pálsson 

svæðisstjóri Óðinssvæðis 



www.eimskip.is

Eimskipafélag Íslands og Kiwanishreyfingin færa öllum grunnskóla- 
börnum í 1. bekk reiðhjólahjálm að gjöf undir yfirskriftinni Óskabörn 
þjóðarinnar. Átakið er unnið í góðu samstarfi við grunnskóla landsins. 

Stuðlum að öryggi barnanna okkar í umferðinni með því að láta þau 
vera með hjálm þegar þau hjóla út í sumarið.

Óskabörn í fyrsta bekk 
fá hjálm frá Eimskip og Kiwanis 
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