Kiwanis
UMDÆMIÐ ÍSLAND-FÆREYJAR
		

www.kiwanis.is

HJ
ÁLP

S
SI N
UM B
ÖRNUM HEIM



RITSTJÓRAPISTILL
Ágætu kiwanisfélagar,
Nú er að fara í hönd einn
skemmtilegasti tími ársins,
sumarið þar sem við getum
aðeins slakað á í kiwanisstarfinu, hlaðið batteríin og
komið endurnærðir til baka
er hausta tekur. Þegar ég lít til
baka og skoða þetta starfsár þá
held ég að við megum nokkuð
vel við una. Okkur hefur tekist
að halda í við félagafjölda, þó
óskandi væri að félögum fjölg
aði meira. Við megum þó ekki
sofna á verðinum því í haust
þegar nýtt starfsár hefst þá
reynir á hvort um einhverja
raunfækkun verði að ræða.

Umdæmisstjórinn okkar hefur
verið duglegur við að heimsækja klúbba og verið nánast
á faraldsfæti í hverri viku. Því
miður hafa veikindi kjörumdæmisstjóra gert það að verkum
að hann hefur ekki getað beitt
sér, en vonandi kemur hann
sterkur inn í sumar. Nýlega var
haldin fræðsla fyrir verðandi
svæðisstjóra og forseta undir
sterkri stjórn Sæmundar formanns fræðslunefndar. Þá var
umdæmisstjórnarfundur hald
inn um miðjan síðasta mánuð
og þar kom fram að því miður
þá seinkar því að við fáum
hjálmana fyrir skólabörnin og
það verður mjög tæpt á því að

þeir verði komnir áður en skóla
lýkur.
Blaðið sem þið hafið nú í
höndum verður mitt síðasta
blað í bili a.m.k. þar sem ég tek
við starfi kjörumdæmisstjóra
á þinginu í Kópavogi í haust.
Okkur hefur tekist að fá til að
ritstýra blaðinu kjarnakonu
sem þekkir vel til þar sem hún
ritstýrði því um skamma hríð.
Þetta er Þyrí Marta Baldurs
dóttir úr Sólborgu og vil ég
bjóða hana velkomna til starfa
á nýjan leik.
Ég vil að lokum þakka öll
um fyrir samskiptin og óska
ykkur gleðilegs sumars.

Ragnar Örn Pétursson ritstjóri

Þurfum að stofna
nýja klúbba

Óskar Guðjónsson
Gleðilegt sumar góðir Kiwanisfélagar,
Þegar þessar línur ber fyrir augu ykkar eru
margir klúbbar þegar komnir í sumarfrí
eða eru að halda sína aðalfundi. Skýrslur
klúbba bera með sér að starfsárið hefur
verið jafn öflugt og undanfarin ár. Klúbb

ar eru almennt virkir og eru að vinna að
góðum málum í anda málstaðarins og
anda kjörorða okkar „Hjálpum börnum
heimsins“
Kreppan og margvísleg áhrif hennar
hafa sett minni svip á starfið en flestir
áttu von á. Gleðilegt er til þess að vita að
við þessar kringumstæður forgangsraðar
Kiwanisfólk okkar göfuga sjálfboðaliðsog líknarstarfi jafnhátt og raun ber vitni.
Ástandið fer ekki í manngreinarálit og
margir félagar vissulega orðið illa úti.
Aðdáunarvert er þó að vita til þess að
margir klúbbar hafa komið margvíslega til
móts við þessa ágætu félaga. Hvet ég embættismenn klúbba til að halda áfram vel
utan um félagana og þá sérstaklega þegar
nær dregur hausti því þá er hættan á brott
hvarfi mest. Samheldni og samhugur okk
ar Kiwanisfélaga er eitthvað sem við skul
um óspart státa okkur af.
Um svipað leiti árið 2003 voru klúbb

félagar rúmlega 1000. Nú 7 árum seinna eru
félagar 890. Á þessum tíma hafa 10 klúbbar
horfið af sjónarsviðinu en einn bæst við.
Með þessum klúbbum hafa horfið um 140
félagar. Þetta segir mér að við erum að vinna
frábærlega að félagafjölgun með „maður á
mann aðferðinni“ og verðum að halda því
áfram, en til að ná raunfjölgun verðum við
að stofna nýja klúbba og hlúa eins vel og
við getum að klúbbum í erfiðleikum. Um
þessar mundir er unnið að stofnun a.m.k.
tveggja nýrra klúbba í umdæminu. Mín
von er að stofnunin gangi eftir og að okkur
takist að snúa bökum saman og snúa vörn
í sókn. Ég sendi framvarðarsveit þessarar
eflingar baráttukveðjur, en vöxtur og viðgangur hreyfingarinnar er á ábyrgð okkarokkar allra!!!
Njótið sumarsins
Óskar Guðjónsson umdæmisstjóri
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Kiwanisumdæmið Ísland-Færeyjar
Óskar Guðjónsson umdæmisstjóri
Ragnar Örn Pétursson, Keilir
Laugardalurinn, ljósm. Rafn Hafnfjörð
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Slökun hjá Emblum
Árið 2010 hófst með árlegum slökunarfundi sem ekki veitir af á
þessum tímum. Margir félagar úr öðrum klúbbum hafa óskað
eftir að koma á þessa fundi en þetta hefur hingað til verið alveg
lokaður fundur. Sjáum til hvað síðar verður.
Eftir þetta hefur árið einkennst af gleði og glensi. Þorrafundi,
sameiginlegum fundi með Kiwanisklúbbnum Kaldbak, fundi með
svæðisstjóra, svæðisráðstefnum.
Margir félagar hafa verið heimsóknarvinir fyrir Rauða kross
inn. Farið er í heimsóknir til aldraðra annað hvort á Öldrunarheimilið Hlíð eða þá í heimahúsum. Nú á að hefja heimsóknir
með hunda. Við höfum unnið ýmis verk fyrir Rauða krossinn á
undanförnum árum.
Næsta starfsár eigum við Emblufélagar svæðisstjóra, hana
Láru Einarsdóttur og er hún þriðji svæðisstjóri okkar.
Nýlega var árlegur fundur með móðurklúbbi okkar, Súlum
Ólafsfirði. Var fundurinn haldinn hjá okkur á Akureyri. Það er
alltaf tilhlökkunarefni að hitta þessa félaga okkar á þessum fund
um sem haldnir eru til skiptis hjá okkur eða þeim. Fundirnir eru
með mökum og borðum við saman og eigum skemmtilega kvöldstund.

Emblur í slökun
Einn gestur hefur verið með okkur í vetur og vonumst við eftir
að fá hana til liðs við okkur fljótlega.
Með Kiwaniskveðjum,

Kvenlegt göngulag hjá
Sólborgarkonum
Ég vil byrja á að leiðrétta villu hjá mér úr
síðasta blaði. Þar vorum við sagðar 10 ára
en við urðum 15 ára og biðst ég velvirð
ingar á þessari villu.
Af okkur er allt gott að frétta og höf
um við fjölgað um 1 konu þar sem Birna
Guðjónsdóttir gekk í lið með okkur.
Bjóðum við hana hjartanlega velkomna og
eru félagar í Sólborg 25 talsins.
Starfið í vetur hefur verið gott og góð
fundarsókn. Við höfum verið með opna
fundi þar sem konum gefst tækifæri á að
kynnast hreyfingunni eru 2 konur sem
hafa mætt á fleiri en 2 fundi og virðast
hafa mikinn áhuga. Höfum við verið með
lítið happdrætti á fundum til að efla félaga
sjóðinn.
Fjáröflun okkar með kertaskreyting
ar fyrir jólin gekk frábærlega vel og eiga
fyrirtækin þakkir skyldar fyrir að styrkja
okkur með að kaupa af okkur skreytingar á
þessum erfiðu tímum. Fyrir jólin styrktum
við stúlku sem barðist fyrir forræði tveggja
bræðra sinna með gjafabréfum í versluninni
Fjarðarkaup og bættu verslunareigendur
veglega við þá upphæð. Í febrúar sáum við
um kaffi á þorramóti Fjarðar íþróttafélags
fatlaðra í boccia, en þetta verkefni höfum
verið með síðastliðin 14 ár.
Síðan ball fyrir fatlaða sem við höldum
með klúbbunum Eldborg, Hraunborg, Setberg og Eldey. Þetta er árvisst samstarf
klúbbanna en ballið veður haldið þann
16.maí í Kirkjulundi í Garðabæ. Hafinn er
undirbúningur fyrir afhendingu á hjálm
unum og vinna klúbbarnir í Hafnarfirði
saman að því verkefni.

Heiðar snyrtir ræddi um kvenlegt göngulag
18. mars fengum við frábæran ræðumann
á fund. Var það enginn annar en Heiðar
Jónsson snyrtir. Var þetta frábært kvöld
þar sem hann fór á skemmtilegan hátt að
fræða okkur um framkomu og kvenlegt
göngulag, las hann einnig úr skrift og
augum nokkurra kvenna og var ótrúlegt
hvað hann fór nærri sannleikanum um þær
og olli það miklum hlátri.
Við horfum fram á góða tíma og erum
bjartsýnar á frekari fjölgun í klúbbnum
Uppstillingarnefnd hefur lagt fram tillögu að stjórn næsta starfsár sem endanlega verður kosin á aðalfundi í maí. Er hún
þannig skipuð.

Forseti. P. Ragna Pétursdóttir, kjörforseti
Þyrí Marta Baldursdóttir, ritari Sigrún
Sigurðardóttir, féhirðir Inga S. Guð
bjartsdóttir, meðstjórnendur Erla María
Kjartansdóttir, Ástríður Hartmannsdóttir
og Guðbjörgn B. Pálsdóttir. Fráfarandi
forseti Dröfn Sveinsdóttir.
Með þessum orðum óskum við
Kiwnaisfélögum og fjölskyldum þeirra
gleðilegs sumars. Hlökkum til að sjá ykkur
hress á umdæmisþingi í september.
Erla María Kjartansdótti blaðafulltrúi.



Fyrsta verkefni VörðuNNAR
24. mars sl. fóru 8 Vörðukonur á Barna-
spítalann í sitt fyrsta verkefni en það fólst
í því að vera með matarveislu fyrir börnin
og aðstandendur þeirra, um 60 manns.
Þetta er sænsk hugmynd sem Brynjari
Péturssyni í Grindvík langaði til að yrði
að veruleika á Íslandi. Brynjar og Svan
hildur kona hans voru með son sinn Frank,
um margra mánaða skeið á Sjúkrahúsinu
í Lundi og þangað komu Kiwanismenn
einu sinni í mánuði og voru með mat fyrir
börnin og aðstandendur. Að þeirra sögn
var þetta mikil tilbreyting fyrir alla að fá
„venjulegan mat“ í stað sjúkrahúsfæðis
og skyndibita sem fólk neytir þegar börn
dvelja langdvölum á sjúkrahúsi. Það er
Umhyggja sem heldur utan um þetta nýja
verkefni en það eru síðan aðildarfélög
þess sem sjá um að fá líknarfélög til að
annast þetta hverju sinni. Brynjar hafði samband við Vörðukonur og óskaði eftir því að
Varðan mundi sjá þeim þetta verkefni fyrir
SKB – Styrktarfélag krabbameinssjúkra
barna. Varðan býr ekki yfir neinum sjóðum
svo að við þurftum að leita á náðir fyrir
tækja með að gefa okkur öll aðföng. Við
hittumst tvisvar sinnum á stuttum fund
um til að skipuleggja þetta. Á fyrri fundinum var samþykkt að fara í verkefnið og
hvernig við færum nú að þessu því stuttur
tími var til stefnu aðeins 10 dagar. Ákveðið
var að bjóða upp á kjúklingabringur með
hrísgrjónum, salati og karmellusósu, flott
skyldi það vera. Á seinni fundinum
var farið yfir hverjar gætu farið á Barnas

Vörðukonur að leggja á borð á Barnaspítalanum.

pítalann því dagsetning hafði breyst og hlut
irnir fínpússaðir. Á milli funda var farið
í Samkaup-Netto og Skólamat þar sem
okkur var einstaklega vel tekið og allir tilbúnir að gefa það sem til þurfti. SamkaupNetto gaf hráefni og Skólamatur eldaði
og flutti matinn fyrir okkur. Einnig lánaði
Skólamatur okkur allan borðbúnað sem
við fluttum með okkur á Barnaspítalann.
Það var mjög skemmtilegt og gefandi að
taka þátt í þessu verkefni og mikil upp
lifun fyrir nýja Kiwanisfélaga þar sem al-

Brynjar Pétursson upphafsmaður verkefnisins ásamt Vörðufélögum



lir voru svo ánægðir og þakklátir. Ein lítil
stúlka sagði við pabba sinn þegar við vor
um að leggja á borð og undirbúa matinn
„Pabbi, mér finnst eins og það sé hátíð“
og iljaði það Vörðukonum um hjartarætur.

Annasamt ár hjá Keili
Starfið hjá Keili í vetur hefur verið með
ágætum og klúbburinn heldur sjó varð
andi félagafjölda, en vonandi verður hægt
að fjölga um 1-2 félaga áður en þessu starfsári lýkur.
Þá hafa nokkrir félagar í Keili verið
ötulir við að aðstoða nýjan klúbb, Vörð
una að komast á legg og þar hafa fremstir í
flokki farið Andrés fyrrverandi umdæmisstjóri og Arnar núverandi svæðisstjóri í
Ægissvæði. Nú erum um 17 konur virkar í
starfinu og það var ánægjulegt þegar Keili
barst ósk frá þeim um að klúbburinn yrði
móðurklúbbur Vörðunnar.
Gert er ráð fyrir því að stofnfundur
Vörðunnar verði í september og Keilir
hefur boðið þeim að funda í Kiwanishúsinu
við Iðavelli þeim að kostnaðarlausu.
Það er ljóst að september mánuður,
síðasti mánuður þessa starfsárs verður
mjög annasamaur hjá klúbbnum. Auk þess
sem hér að fram greinir þá fagnar klúbb
urinn 40 ára afmæli, en hann var stofnaður
30. september 1970. Í tilefni afmælisins
hefur verið ákveðið að gefa út veglegt
afmælisrit þar sem m.a. verður stiklað á
sögu Keilis þessi 40 ár undir leiðsögn Karls
Taylors eins af stofnendum klúbbsins
og núverandi gjaldkeri. Þá verður reynt
að vekja athygli og áhuga íbúa á Keili en
blaðinu verður dreift í rúmum 6000 ein
tökum inn á öll heimili í bænum. Ritstjóri
afmælisblaðsins er Ragnar Örn Pétursson
og með honum og Karli í afmælis-og ritnefnd eru Andrés K. Hjaltason og Benóný
Guðmundsson. Síðan má ekki gleyma umdæmisþinginu í Kópavogi í september.
Í þessari grein langar mig að minnast
á þrjá fasta liði í starfi okkar Keilisfélaga.
Fyrst er það okkar aðalfjáröflun sem er jólatréssalan og þessi fjáröflun gefur félögum í
klúbbnum mikla innspýtingu, án þess þó
að vera mjög íþyngjandi nema þá helst fyrir
undirbúningsnefndina. Árlega seljum við
yfir 500 jólatré til heimila á Suðurnesjum
og auk þess sjáum við um innkaup á stærri
trjám fyrir flest sveitarfélögin.
Síðan er það hin árlega uppskeruhátíð
sem haldin er annan laugardag í janúar, en
þar komum við saman ásamt okkar mök
um og gestum, gerum okkur glaðan dag og
fögnum góðum árangri í jólatréssölunni.
Mánudag fyrir páska er öllum börnum,
barnabörnum og barnabörnum Keilisfélaga boðið í barnapáskabingó þar sem
eingöngu er spilað um páskaegg. Í lokin
fá síðan öll börn páskaegg og enginn fer
því tómhentur heim. Við höfum fengið
stuðning frá fyrirtækjum Keilisfélaga sem
leggja til páskaeggin og gos og nammi í
hléi. Árlega koma um 100 manns á barna
páskabingóið.
Með sumarkveðju,
					
Ragnar Örn Pétursson fjölmiðlanefnd

Fjöldi barna mætir á barnapáskabingó Keilis.

Jólasveinninn er ómissandi þegar Keilir selur jólatré

Það er fríður og föngulegur hópur Keilisfélaga, maka og gesta sem mæta á uppskeruhátíð.
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Kiwanisklúbburinn JÖRFI
35 ÁRA
október og í mars sáum við svo um seinni
fundinn sem haldinn er með þessu sniði og
var ræðumaður kvöldsins Stefán Eiríksson
lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins.
Í mars héldum við okkar árlegu þjóð
hátíð og þá mættu nærri 40 manns og gistu í
Ölfusborgum en fórum svo til Þorláks
hafnar og áttum þar skemmtilegt kvöld
í félagsheimili Ölvers, þar sem snæddir
voru þjóðlegir réttir, eins og heit og köld
svið, hrossaket og hrossasperðlar með
viðeigandi meðlæti, en í forrétt var hrátt
tvíreykt sauðalæri.
Gönguklúbbur Jörfa hefur starfað frá því í
haust og var öllum Kiwanismönnum boðin
þátttaka og gönguáætlun birt bæði á heima
síðu Jörfa og Umdæmisins, en þátttaka
hefur verið dræm.

Jón Jakob Jóhannesson og kona hans Björk Emilsdóttir.
Starfið hjá Jörfa í vetur hefur gengið vel
og hafa félagarnir ekki látið krepputalið
draga úr sér mátt, heldur haldið sínu striki
undir einkunnarorðunum „Aldrei að hörfa
– áfram með Jörfa“.

okkar á jólafundinum, en þar mættu einnig
fulltrúar Umhyggju og afhentum við þeim
við það tækifæri ágóðann af sviðaveislunni
okkar. Þá tókum við þátt í sameiginlegum
fundi með Esju, Heklu, Höfða og Kötlu í

Fjáraflanir okkar eru nokkuð hefðbundnar,
sviðaveislan fyrsta vetrardag er komin til
að vera, við höfum gert þetta tvisvar og
hefur tekist vel, það eru margir sem enn
þá kunna að meta slík veisluföng. Þá höf
um við pakkað sælgæti og selt fyrir jólin,
fórum varlega af stað núna og pökkuðum
eina helgi því magni sem við töldum að
við gætum selt, en um hádegi á mánudeginum var það allt selt og gott betur, en
til að forða stórslysi tókst okkur að pakka
dálitlu í viðbót. Svo er það blómasalan
okkar fyrir konudaginn, hún er í nokkuð
föstum skorðum, nánast orðið áskriftar
kerfi en takmarkanir okkar þær helstar að
við verðum að geta keyrt þetta út og skilað
því á lofuðum tíma.

Fundarsókn hefur verið góð í vetur, eða
um 80% og höfum við reynt að hafa fund
ina fjölbreytta og skemmtilega. Fastir liðir
eins og Lífshlaupið, þar sem félagar segja
frá sjálfum sér og ljóð dagsins lífga upp á
fundina ásamt ýmsum gátuleikjum, og svo
höfum við fengið marga góða fyrirlesara
í heimsókn. Einu sinni á vetri höfum við
reynt að fara í fyrirtækjaheimsóknir og
nú fórum við í heimsókn til Landhelgis
gæslunnar og kynntumst starfseminni og
fengum að skoða tæki þeirra og tól. Við
slepptum því að kaupa mat þetta kvöld
en söfnuðum andvirði hans og afhentum
Rústabjörgunarsveit Landsbjargar pening
ana, en hún var þá nýkomin heim frá
Haiti.
Jörfamenn heimsóttu Ölver í Þorlákshöfn
og Búrfell á Selfossi og einnig fengum
við Búrfellsmenn í heimsókn. Við höfum
fengið Umdæmisstjóra og svæðisstjóra
Eddusvæðis í heimsókn og að venju var
Sr. Þór Hauksson í Árbæjarsókn gestur



Þrír stofnfélagar Jörfa, þeir Bragi Stefánsson, Ævar Breiðfjörð og Jón Þór Ragnarsson ásamt for
seta Jörfa Baldri Árnasyni.

Við höfum í vetur veitt styrki til Um
hyggju, félags til styrktar langveikum
börnum, til Ljóssins, endurhæfingar og
stuðningsmiðstöðvar krabbameinssjúkra
og til Systkinasmiðjunnar, félags til styrktar
systkinum barna með sérþarfir. Þá höfum
við aðstoðað flóttamannafjölskyldu frá
Kólombíu og svo eins og áður höfum við
styrkt SOS börnin okkar í El Salvador og
á Haiti og létti okkur nokkuð þegar við
fengum bréf frá stúlkunni okkar á Haiti
eftir hamfarirnar þar. Að venju söfnuðum
við svo fyrir jólin vörum sem fóru í matar
körfur sem afhentar voru þurfandi fjöl
skyldum í Árbæjarsókn og er það gert í
samstarfi við sóknarprestinn þar.
Á 35 ára afmæli klúbbsins 28.maí n.k.
verður svo HL-Stöðinni formlega afhent
vegleg gjöf, tæki sem þegar eru farin að
berast stöðinni. HL stöðin var stofnuð
1989, en að stofnun hennar stóðu Lands
samtök hjartasjúklinga, Sambands Ís
lenskra berklasjúklinga og Hjartavernd en
stöðin er rekin sem sjálfseignarstofnun og
hafa margir Jörfafélagar sótt þangað styrk
og endurhæfingu.
Við höfum verið að koma okkur upp
verklagsreglum varðandi ýmsa þætti í
klúbbstarfinu, til að auðvelda og einfalda
starfið. Þær eru samdar af markmiða- félagsmála og laganefnd klúbbsins, en í
henni sitja þrír síðustu forsetar. Reglurnar
eru svo teknar fyrir á félagsfundi og settar

inn á heimasíðuna okkar þegar þær hafa
verið afgreiddar. Þetta framtak hefur vakið
athygli og gæti verið öðrum klúbbum til
eftirbreytni. Við höfum lagt metnað okk
ar í að hafa heimasíðuna okkar lifandi og
virka, þannig að þar séu ávallt réttar upp
lýsingar og svo eru birtar frásagnir og
myndir af viðburðum klúbbsins.
Við héldum stjórnarkjörsfund síðasta
vetrardag á Grand Hótel, sem jafnframt
var 35 ára afmælisfundur með mökum
og þar kynnti Valur Helgason kjörforseti
nýja stjórn sem var lýst réttkjörin. Við
það tækifæri voru félagar sæmdir aldursviðurkenningum, en í dag eru fjórir af
stofnfélögum ennþá félagar í Jörfa. Þá
var einum Jörfafélaga veitt silfurstjarna
styrktarsjóðs Kiwanis fyrir frábær störf
í þágu klúbbsins, en það var Jón Jakob
Jóhannesson kjörsvæðisstjóri Eddusvæðis.

Eiginkonum okkar var svo þakkaður
stuðningurinn í gegn um árin með snoturri
Kiwanis nælu.
Starfið í vetur hefur gengið vel og félagar ávallt verið reiðubúnir þegar þurft
hefur að gera eitthvað og hefur sú vinna
eflt samkennd og vináttu félaganna. Gott
innra starf í klúbbunum er nauðsyn, bæði
til að halda félögum og ekki síður til að afla
nýrra félaga og erum við vongóðir um að
okkur takist að fjölga í klúbbnum á starfsárinu.
Framundan er gróðursetning í Heið
merkurlundinum okkar og sumarferð í
Borgarfjörðinn.
Baldur Árnason
Forseti Jörfa

Kiwanishjálmarnir
koma til landsins
31. maí.

Jörfafélagar í heimsókn hjá Landhelgisgæslunni.



Höfði fagnar 20 ára afmæli

Stjórn Byggjendaklúbbsins með umdæmisstjóra.

Þann 17. apríl síðastliðinn fagnaði Kiwanis
klúbburinn Höfði 20 ára afmæli sínu. Eins
og hjá unga fólkinu er þetta heilmikill
áfangi. Og eins og unga fólkið þá erum við
fullir af fjöri og starfsorku enda meðalaldur
okkar lágur, allavega á mælikvarða Kiwanis. Klúbburinn hefur styrkst og þroskast
mikið á þessum 20 árum og félagarnir og
fjölskyldur þeirra tengst sterkari og sterk
ari vináttuböndum. En það er því miður
ekki hægt að segja um Höfða, frekar en
marga aðra klúbba, að hann hafi stækkað
frá stofnun hans. Þvert á móti hefur orðið

lítilsháttar fækkun í klúbbnum. Við gerum
okkur þó vonir um að fjölgun verði aftur
á næstunni, því 2 heiðursmenn hafa mætt
á fundi hjá okkur undanfarið og vonumst
við til að þeir gangi í okkar raðir áður en
langt um líður.
Í gegnum tíðina hefur aðeins eitt dauðsfall orðið meðal klúbbfélaga, því á síðasta
ári féll frá kær vinur okkar, Jónas Teitsson,
í blóma lífsins. Er hans sárt saknað.
Dagskrá afmælisdagsins var þéttskipuð. Hófst hún við leiði Jónasar heitins
um morguninn. Um daginn var sérstök

Afmælisdagskrá Höfða hófst við leiði Jónasar heitins Teitssonar.



afmælisdagskrá í sal Sjálfstæðisflokksins í
Grafarvogi og um kvöldið snæddum við
hátíðarkvöldverð á Hótel Holti með konum
okkar. Mjög margir heimsóttu okkur um
daginn og þáðu veitingar sem eiginkonur
okkar útbjuggu af miklum myndarskap.
Þessum aðilum er hér með þakkað kærlega
fyrir þeirra þátt í því að gera daginn eftir
minnilegan.
Fjáraflanir og styrkveitingar klúbbsins
hafa verið margar og misstórar í gegnum
tíðina. Á seinni árum hefur flugeldasalan
verið okkar langstærsta fjáröflun. Af
rakstur hennar hefur verið misjafn en í
heildina mjög góður. Sú fjáröflun er líka
mjög skemmtileg og hefur þátttaka félaganna í því verkefni verið allt að 100%. Það
hefur valdið okkur smá vandræðum gegn
um tíðina að finna hentugt húsnæði undir
söluna og hafa viðskiptavinir okkar því
oft orðið að „leita okkur uppi“ ef svo má
segja. En við eigum mjög góðan og
stækkandi kúnnahóp því fleiri og fleiri
vilja frekar styðja við bakið á okkur til
góðra verka, heldur en styðja einhvern í
þeim stækkandi hóp manna sem ruðst hafa
inn á þennan markað og nýta hagnaðinn
í eigin þágu. Grafarvogsbúar hafa að sjálfsögðu verslað mikið við okkur enda er
Grafarvogurinn okkar heimavöllur ef svo
má segja. Eins hafa margir aðrir Kiwanis
menn keypt sína flugelda hjá okkur. Þess
um aðilum kunnum við að sjálfsögðu
okkar bestu þakkir fyrir stuðninginn.
Eins og ég vék að áðan, hafa styrktar
verkefni klúbbsins verið mjög mörg
og misstór. Til fjölda ára studdum við
barnaheimilið að Geldingalæk, eða allt
þar til heimilið var lagt niður fyrir fáum
misserum. Við höfum stutt ýmis félaga
samtök, stofnanir og einstaklinga í Grafarvogi og víðar. Meðal styrkþega má nefna
Grafarvogskirkju, Hjúkrunarheimilið Eir,

Borgarholtsskóla og Engjaskóla, en þangað
kom forvarnarfulltrúi frá Marita og hélt 3
fyrirlestra fyrir krakkana og einn fyrir for
eldra þeirra. Fyrir örfáum dögum færðum
við síðan Heilsugæslustöðinni í Grafarvogi
skjávarpa að gjöf. Margir einstaklingar
hafa einnig notið okkar stuðnings, oftar en
ekki börn. Þessir einstaklingar hafa af ýms
um ástæðum átt um sárt að binda. Fyrir
hver jól færum við u.þ.b. 25 fjölskyldum
í Grafarvogi og Grafarholti matarkassa að
gjöf. Kirkjan hefur aðstoðað okkur við það
verkefni og er enginn vafi á því að þessar
matargjafir hafa komið þessum fjölskyldum
mjög vel. Að sjálfsögðu höfum við einnig
lagt okkar af mörkum við hjálmaverkefnið
og K-daginn
En Kiwanis er líka fyrir fjölskylduna.

Félagsstarfið hefur verið öflugt hjá okkur
í gegnum tíðina. Við höfum farið í ýmsar
stuttar og langar ferðir með fjölskyldum
okkar, bæði innanlands og utan. Við höf
um að auki haft ýmsar uppákomur með
eiginkonunum s.s. föndurdaga, leikhús
ferðir, þorrablót o.fl. Þetta hefur enn frekar
eflt félagsandann í klúbbnum.
Höfði er móðurklúbbur Byggjenda
klúbbsins í Engjaskóla og höfum við stutt
krakkana með ráðum og dáð frá stofnun
hans. Erum við sérlega stoltir af því starfi
og vonumst til að þarna sé á ferðinni upp
rennandi Kiwanisfólk. Fundur okkar þann
5. nóvember sl. var sérlega ánægjulegur,
en þá kom Byggjendaklúbburinn í heimsókn til okkar ásamt nokkrum foreldrum
barnanna og Guðrúnu Kristjánsdóttur,

tengilið okkar við klúbbinn. Þess má til
gamans geta að Byggjendaklúbburinn kom
óbeint við sögu þegar Söngvakeppni framhaldsskólanna var haldin fyrir skemmstu.
Sigurvegari keppninnar, Kristmundur
Axel Kristmundsson, var einn af stofn
félögum Byggjendaklúbbsins og 2. forseti
hans. Kristmundur heiðraði okkur félag
ana á afmælisdeginum með söng sínum.
Núverandi forseti Byggjendaklúbbsins
heitir Sandra Ýr.
Ég vil að lokum óska ykkur og fjöl
skyldum ykkar gleðilegs sumars.
Guðni Walderhaug,
fjölmiðlafulltrúi Höfða

Ágæt mæting í fræðsluna
Fræðslunefnd umdæmisins er skipuð eftir
töldum kiwanisfélögum:
Sæmundur H. Sæmundsson Elliða Reykjavík formaður.
Finnbogi G. Kristjánsson Elliða Reykjavík
Árni H. Jóhannsson Kötlu Reykjavík.
Ákveðið var í samráði við kjörumdæmisstjóra að hafa nefndina óbreytta frá fyrra
ári og að fræðsla verði á svipuðum nót
um og verið hefur. Starf nefndarinnar á
líðandi starfsári hefur gengið mjög vel og
sú nýbreytni að hafa fræðsluna á þinginu
sameiginleg með öllum verðandi embættis
mönnum hefur mælst vel fyrir og verður
því sama fyrirkomulag á fræðslunni á
þinginu í haust eins og var á síðasta þingi.
Nokkur svæði hafa óskað eftir að fræðslu
nefnd heimsæki svæðisráðstefnur og hafi
þar stutt en markvist spjall um það sem við
teljum nauðsynlegt fyrir embættismenn að
kunna. Eftirtalin svæði hafa verið heimsótt: Ægissvæði, Þórssvæði og Eddusvæði
og til stendur að heimsækja nokkra klúbba
í Óðinssvæði.
Kiwanisklúbburinn Sólborg óskaði
eftir heimsókn frá fræðslunefnd, en því
miður voru allir nefndarmenn uppteknir,
þegar kallið barst, þannig að við verðum
að heimsækja Sólborgu síðar. Viljum við í
nefndinni þakka sýndan áhuga á spjalli frá
fræðslunefnd og sýnir það okkur kannski
að ef efnið er haft á léttari nótunum er
meiri áhugi fyrir að fá okkur í heimsókn og
ræða kiwanismálefni.
Fræðslan í ár er eftirfarandi: Breyting var frá því í fyrra og ákveðið að halda
sameiginlegan stóran fræðslufund 17. apríl
síðastliðinn í Kiwanishúsinu við Engjateig
11 í Reykjavík.
Kl: 8:00 mættu svæðisstjórar til fræðslu

Verðandi svæðisstjórar og forsetar saman í fræðslu

og voru til kl: 11:00 en þá bættust forsetar
klúbbanna við og var fundað til kl:16:00 að
sjálfsögðu með matar og kaffihléum.
Hugmyndin með að hafa alla saman
hluta úr deginum gerir það að verkum að
forsetar, svæðisstjórar og aðrir embættismenn komandi starfsárs kynnast betur og
geta vonandi undirbúið sitt starf betur en
ella, þar sem kynni milli fólks er upphaf að
góðu samstarfi.
Að lokinni fræðslu á laugardeginum 17.
apríl var öllum sem þátt tóku í fræðslunni
boðið út að borða á veitingahús í miðborg
Reykjavíkur, þar sem við gátum borið
saman bækur okkar og skoðað árangur
dagsins og aukið kynni kiwanisfélaga sem
ætla að leiða hreyfinguna til aukins vaxtar
og virðingar á komandi ári og árum.

Mætingin í fræðsluna var ágæt, það
mættu allir svæðisstjórarnir og 21 fulltrúi
frá klúbbum í forsetafræðsluna, 4 boðuðu
forföll og klúbbarnir frá Færeyjum mættu
eðlilega ekki, þannig að 6 klúbbar létu
ekki frá sér heyra. Við vonum að mæting
í fræðslu á þinginu verði enn betri. Þetta
er í stórum dráttum það sem fræðslu
nefnd er að gera og ætlar að gera á næstu
mánuðum.
Nefndin sendir öllum kiwanisfélögum
baráttukveðjur og von um öflugt kiwanisstarf á næstu árum, sem hingað til
Fyrir hönd fræðslunefndar
Sæmundur H. Sæmundsson formaður.



Fréttir af starfi
Hraunborgar
Starf okkar Hraunborgarfélaga hófst með hefðbundnum hætti og
þó, því við útbjuggum og dreifðum til stjórnar og nefndaformanna
„Handbók Hraunborgar” sem eru starfsreglur embættismanna,
stjórnarmanna og nefnda ásamt ýmsum handhægum upplýsingum
og stefnumótun sem sjá má nánar á heimasíðu Hraunborgar.
Einnig tókum við upp í dagskrá hvers fundar eitt atriði undir „Áhersla
dagsins” að fara yfir kjörorð, markmið umdæmisins og grunngildi
Kiwanishreyfingarinnar samtals á 12 fundum. Einnig hafa verið
gefin út fréttabréf og uppsett ný heimasíða. Starfið hefur verið
mjög fjölbreytt að vanda og helstu viðburðir voru.
Villibráðardagur Hraunborgar var laugadaginn 7. desember og
um 210 ánægðir veislugestir skemmtu sér vel og gæddu sér á
einu flottasta Villibráðarhlaðborði landsins og þó víðar væri leitað
sem matreiðslusnillingurinn Francios L. Fons og hans lið galdraði
fram. Guðni Ágústsson f.v. ráðherra var heiðursgestur og fór hann
á kostum, Magnús Axelsson sá um málverkauppboð og dregið
var um fjölda glæsilegra vinninga, forseti afhenti Elísabetu Valgeirsdóttur formanni Mæðrastyrksnefndar styrk að upphæð 275
þúsund. Óskar umdæmisstóri var einnig gestur okkar og má sjá
hversu ánægður hann var því hann skrifaði um Villibráðardaginn
í jólablaði KI € Flash.
Jólafundurinn var haldinn 16.des. Gestur fundarins var rit
höfundurinn Ólafur Haukur Símonarson sem las úr bók sinni
Fuglalíf á Framnesvegi og náði hann að fanga hug gesta, tvær
söngkonur sungu hugljúf jólalög og félagi okkar séra Gunnþór
Ingason flutti okkur góða jólahugvekju. Forseti heiðraði þá fél
aga okkar sem hafa verið tvisvar forsetar með silfurstjörnu frá
Styrktarsjóði umdæmisins. Einnig var þeim félögum sem höfðu
átt stórafmæli færðar gjafir. Rakel Róbertsdóttir forstöðumaður
sambýlisins að Hverfisgötu 29 var afhentur flatskjár að verðmæti
200 þúsund. Það voru 62 Kiwanisfélagar og gestir á fundinum.

Gylfi forseti og Geir Jónsson formaður styrktarsjóðs afhenda Rakel
Róbertsdóttur forstöðumanni Sambýlisins að Hverfisgötu 29 flatskjá.

Helstu styrktarverkefnin, Mæðrastyrksnefnd. 275 þús., Sambýlið
Hverfisgötu flatskjár að verðmæti 200 þús. Kvennadeild Hauka
230 þús. Flensborgarkórinn 35 þús. og Styrktarsjóður umdæmisins 100 þús. samtals 840 þús.
Leikhúsferð, farið var í Borgarleikhúsið til að sjá Gauragang og
fóru 30 félagar og makar.
Fréttabréf Hraunborgar, Gefin hafa verið út 5 tbl. og send til klúbbfélaga, sett inn á heimasíðuna og á heimasíðu umdæmisins
Heimasíðan var uppfærð í sama formi og heimasíða umdæmisins.
Ræðumenn, hafa verið á öllum almennum fundum og hefur
Gísli G. Gunnarsson formaður dagskrárnefndar haft veg og
vanda að útvega þá, Finnbogi Jónsson frá. Nýsköpunarsjóði,
Guðni Ágústsson f.v. alþm. Gísli Gíslason lögfr. um rafbíla. Ólafur
H. Símonarson rithöf. Einar Bollason frá Íshestum, Einar Bárðarson
umboðsm. Steindór Andersen rímnaflytjandi, Siv. Friðleifsdóttir
alþm, Þór Saari alþm. auk Óskars Guðjónssonar umdæmisstj. og
Arnars Ingólfssonar svæðisstjóra Ægissvæðis. Næstu verkefni eru
hjálmaverkefnið saman með klúbbunum í Hafnarfirði og dans
leikur fyrir fatlaða, sem er samstarfsverkefni, Eldeyjar, Setbergs,
Eldborgar Hraunborgar og Sólborgar.
Nú þegar langt er liðið á starfsárið og sumarið á næsta leyti þá
óskum við Hraunborgarfélagar Kiwanisfélögum og fjölskyldum
þeirra gleðilegs sumars og þökkum fyrir gott samstarf í vetur.
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Gylfi forseti Hraunborgar afhendir Elísabet Valgeirsdóttur formanni
Mæðrastyrksnefndar Hafnarfjarðar styrk.

F.v. Sigurður kjörforseti og silfurstjörnuhafarnir, Gísli G. Gunnarsson,
Jón A. Karlsson, Konráð Jónsson og Hans Hafsteinsson. Síðan Magnús
og Gylfi.

Undirbúningur K-dags
gengur vel
Á Umdæmisþinginu á Sauðárkróki 2008
var samþykkt að halda áfram með K-dags
verkefnið og styðja áfram geðverndarmál.
Starf K-dagsnefndar hefur verið vaxandi
og á enn eftir að aukast en nefndina skipa.
Gylfi Ingvarsson formaður, Hraunborg,
Emelía Dóra Guðbjartsdóttir, Sólborg, Pál
V. Sigurðsson, Elliða, Alfred Styrkársson,
Eldey og Hörður Baldvinsson, Mosfelli,
fundað er einu sinni í viku.
Markmið nefndarinnar er í fyrstu að virkja
Kiwanisfélaga í undirbúningi, bréf sent
til forseta klúbba 16. jan. og óskað eftir til
nefningu tengiliða við K-dagsnefndina og
9. febrúar var sent bréf til svæðisstjóra og
að þeir verði einnig tengiliðir við K-dags
nefndina og að á Svæðisráðsfundum verði
málefni K-dags tekið fyrir og var útbúinn
spurningarlisti sem lagður verði fyrir
fundi og svör send nefndinni til úrvinnslu:

• Öll svæði umdæmisins hafa tekið fyrir

•

K-dagsverkefnið og unnið í hópvinnu
þar sem leitað er svara við ákveðnum
spurningum sem K-dagsnefndin mun
síðan vinna úr.
K-dagsnefndin hélt samráðsfund með
fulltrúum Kiwanisklúbbanna í Reykjavík 13. mars og mættu þar 3 fulltúrar frá
hverjum klúbb og þar var einnig unnið
í hópvinnu, ákveðið var að stofna samstarfsnefnd klúbbanna um verkefnið,
undirbúning og framkvæmd á K-degi
og er Páll V. tengiliður við starfshóp
klúbbanna.
Það verður að segjast eins og er að
viðbrögð á fundunum hafa verið mjög
góð og bindum við vonir við að hér sé
um öfluga byrjun á góðu starfi í undirbúningi og framkvæmd.

•

Önnur verkefni eru.
Formleg beiðni til Dómsmálaráðu
neytisins var sent 17. mars um heimild
til fjársöfnunar

• Svar með heimild barst
um fjársafnanir.

19. mars og lög

• K-dagur verður 10. – 14. maí 2011
• Bréf var sent 9. apríl til forseta Íslands

fyrir sponsora. Ritstjóri er Páll V. Búið er
að fá heimild KI fyrir notkun á myndum í
kynningu. Einnig í Kiwanisfréttum, heima
síðunni og fésbókinni og kynningarform til
fjölmiðla.
Fjármögnun, framundan er gerð fjár
hagsáætlunar, öflun fjármagns til að standa
straum af kostnaði.

hr. Ólafs Ragnars Grímssonar þar sem
leitað er eftir því að hann verði verndari
Landssöfnunar Lykill að lífi 2011 og
einnig að frú Dorrit komi að verk
efninu.

Styrktarverkefni, leitað er eftir ábendingu
um styrktarverkefni, komin er ein ábending, frá klúbbum í Óðinssvæði. Stefnt er að
við upphaf lokakynningar liggi fyrir hvaða
styrktarverkefni á að styrkja.

efninu og það sem safnast þar fari til
styrktar geðverndarmálum þar.Einnig
er horft til þess að ef þeir verða með þá
að fá t.d. Lögmann Færeyja til þess að
vera verndari verkefnisins í Færeyjum.

Við í K-dagsnefndinni leggjum metnað
í undirbúning og leggjum áherslu á að
kalla alla Kiwanisfélaga að verkefninu og
ef framhaldið verður í takt við viðbrögð
Kiwanisfélaga þá stefnum við að góðum
árangri.

• Stefnt er að Færeyjar verði með í verk

K-dagsnefndin hefur samþykkt tillögu
Harðar um K-lykil og stefnt er að lykillin
verði kominn til landsins í upphafi árs.
Lykillinn verður óskorinn en kaupandi get
ur síðan látið skera hann að sinni skrá og
þar með kominn með lykil að sínu heimili.

Markmið okkar er að ná fram hámarks
árangri með lágmarks tilkostnaði.

Unnið er að Kynningarmálum, Stefnt
er að kynningarbæklingi (flyer) sem inni
heldur kynningu á verkefninu til að leggja

F.h. K-dagsnefndar Kiwanisumdæmisins.

Því markmiði náum við ef við Kiwanis
félagar leggjum okkur alla fram og það
ætlum við okkur að gera.

Gylfi Ingvarsson formaður

Kiwanis
Umdæmið Ísland-Færeyjar

kiwanis.is

Landssöfnunin Lykill að lífi K- dagur 10. – 14. maí 2011

Undirbúningur K-dags gengur vel
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Á Umdæmisþinginu á Sauðárkróki 2008 var samþykkt að halda áfram með K-dags verkefnið og styðja áfram

Sáð til fjölgunar
Eins og flestir ykkar vita hefur KI sett sér
það markmið að telja 1 milljón félaga á
100 ára afmæli hreyfingarinnar árið 2015.
Býsna háleitt takmark sérstaklega í ljósi
þess að í dag eru Kiwanisfélagar einungis
um 600 þúsund. Hér verður ekki lagður
dómur á hvort markmiðinu verði náð eður
ei. Ég ætla mér hinsvegar að ræða nýjar
áherslur í nýklúbbastofnun sem orðið hafa
samhliða þessari djörfu markmiðssetningu
í félagafjölgun. Staðreyndin er reyndar sú
að á heimsvísu hefur félögum fækkað jafnt
og þétt undanfarin 15 ár og tími til kominn
að grípa til nýrra og ögrandi aðferða við
félagafjölgun og nýklúbbastofnun. Mikil
áhersla er nú lögð á „fjölgunarráðstefnur“
hjá KI. Þar er embættismönnum umdæma
stefnt saman til skrafs og ráðagerða um
hvernig skuli bregðast við og til hvaða
aðgerða skuli grípa til að spyrna við fótum.
Hugmynd er að efna til slíkrar ráðstefnu í
okkar umdæmi í haust.
Græðlingsklúbbar
Ein af hugmyndum KI að nýklúbba
stofnun sem hefur fengið mikla athygli í
þessari umræðu, eru svonefndir „satellite“
klúbbar eða „græðlingsklúbbar“ eins og
ég hef kosið að nefna þá. En hvað er þá
græðlingsklúbbur?
Dæmi A - Raunverulegt dæmi sem
unnið er að þessa dagana er stofnun
Helgafell á græðlingi á Reykjavíkur
svæðinu. Stærsti klúbbur í Evrópu getur
því stækkað. Grunnur klúbbsins verður
væntanlega fyrrverandi Helgafellsfélagar
sem endurnýja þannig tengslin við sinn
gamla klúbb án þess að flytja til Eyja. Þeir
eiga sér sameiginlegan bakgrunn sem teng
ir þá, þekkjast eflaust vel og hafa jafnvel
starfað saman áður. Frábær jarðvegur fyrir
græðlingsklúbb. Ekki þarf marga félaga
til að stofna græðlingsklúbb. 6+ væri góð
byrjun. Félagarnir verða félagar í Helga
felli, borga sín gjöld til þeirra og forseti
Helgafells er forseti græðlingsins og Helga

Með græðlingsgrein.
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Umdæmisstjóri og frú á sumardegi
fell ábyrgðarklúbbur hans. Hópurinn
heldur hinsvegar fundi sína fjarri Eyjum,
velur sér tengilið við Helgafell og ræður
sínum fjáröflunum og styrktarverkefnum.
Félgarnir hefja strax virkt Kiwanisstarf
með þeim formerkjum sem við þekkjum
öll. Er þetta klúbbmynstur sem hugnast
gæti einhverjum klúbbi? Hvað segja Gríms
eyingar, Siglfirðingar?
Dæmi B - Klúbbur út á landi á í vand
ræðum. Félögum fer sífellt fækkandi. Við
blasir að klúbburinn verði aflagður. Ekki
eru allri félagarnir sáttir við það. Undir
þessum kringumstæðum gætu þeir sem
halda vildu áfram stofnað græðlingsklúbb,
t.d. útfrá viðkomandi móðurklúbbi.
Kiwanisstarf héldist áfram á svæðinu, verk
efnum eins og K-degi og hjálmaverkefni
yrði sinnt og þörfinni fyrir það að láta gott
af sér leiða og rækta áralöng vinartengsl
væri fullnægt
Dæmi C, D, E,...... - Margir klúbbar hafa
sett sig á móti því að verða blandaðir
klúbbar. Er hægt að stofna græðlingsklúbb
eiginkvenna Kiwanismanna í þeim klúbb
um? Gætu klúbbar úti á landi stofnað
græðlingsklúbba í nágrannabyggðalögum,
Drangey, t.d. Hofsós, Blönduós, Skaga
strönd, Hvammstangi. Til eru ungir menn

ekki tilbúnir að ganga til liðs við klassískan
Kiwanisklúbb vegna þess að þeim finnst
aldursmunurinn of mikill? Mætti virkja
þá til starfa með græðlingsklúbbi manna
og jafnvel kvenna á svipuðum aldri? Þeir
myndu síðan væntanlega afla klúbbnum
nýrra félaga og áður en varir er tilskilinn
félagafjöldi nýstofnunar klúbbs á borðinu.
Þá er tími til kominn að skera á nafla
strenginn, nýr klúbbur af rótgrónum meið
verður til!!! Ég trúi því að þetta sé hægt.
Af hverju græðlingsklúbb?
Með slíkri klúbbstofnun gefst verðandi
Kiwanisfélögum tækifæri til að hefja virkt
starf löngu áður en til formlegar stofnunar
nýs klúbbs kemur og lágmarks fjölda stofn
félaga er náð. Að finna og virkja 20 nýja félaga getur tekið langan tíma og tilhlökkunin
og ásetningurinn dvín því lengar sem frá
líður. Með stofnun græðlingsklúbbs er
áhuganum og eftirvæntingunni viðhaldið.
Einnig gefur slík klúbbstofnun möguleika
á að hefja Kiwanisstarf á stöðum þar sem
fyrirsjáanlegt að einhvern tíma taki að afla
tilskilins fjölda félaga.
Kiwaniskveðja
Óskar

frá umdæmisstjórnarfundi
í apríl s.l

STYRKTARSJÓÐUR
Kiwanishreyfingarinnar Ísland - Færeyjar

Ávallt úrval af
Kiwanisvörum
til á lagernum
Hafið samband!

Munið gull og silfur stjörnurnar
og styrktarsjóðsmerkin

Sigurður / Sveinn
Sími 5883244 • Fax 5883246
isspor@mi.is
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Stórafmæli hjá Þyrli á
Akranesi
Kiwanisklúbburinn Þyrill á Akranesi er 40 ára á þessu ári. Tíma
mótanna var minnst með afmælishátíð 15. maí s.l. Það voru 30
ungir og knáir menn, sem hleyptu af stokkunum kiwanisstarfi
á Akranesi með veglegri vígsluhátið klúbbsins 2. maí 1970 og
ennþá eru 7 þeirra starfandi í klúbbnum. Móðurklubburinn
Hekla veitti góðan stuðning í byrjun, sem klúbburinn hefur búið
að síðan. Ekki er ætlunin að rekja söguríka starfsemi klúbbsins
hér en þess í stað að greina í nokkru frá því helsta sem hefur
verið að gerast á þessu starfsári undir forystu Halldórs Fr. Jónssonar, forseta.

Að tillögu styrktarnefndar hefur klúbburinn þegar ákveðið að
veita slíka styrki í tilefni 40 ára afmælisins, sem ekki verður nánar
greint frá hér, en óhætt er að fullyrða að þeir verða rausnarlegir.
LÍFLEGIR FUNDIR
Mæting á fundi hefur verið með betra móti í vetur og hefur
sú nýbreytni verið tekin upp að beita rafrænum boðskiptum
til félaga í sambandi við fundi og viðburði. Einnig hefur verið
unnið að því að bæta heimasíðu klúbbsins hjá Kiwanis.is og lofar
þetta góðu. Þegar hafa fimm ágætir fyrirlesarar verið á fundum
á starfsárinu, sem fjallað hafa um ólík efni, allt frá líkamsrækt til
fyrningarleiðar.
Þess má ennfremur geta að umdæmisstjóri,
Óskar Guðjónsson ásamt Atla Þóirssyni, umdæmisféhriði, mættu
á fund 1. mars og var það hin gagnlegasta heimsókn.
Tveggja funda er ennfremur ástæða til að geta. Árlegur jólafundur
fór fram 12. des. í nýju veitingahúsi „Gamla kaupfélaginu" hér í
bæ.
Venja er að bjóða eiginkonum félaga og látinna félaga til þessa
fagnaðar og sátu hann 24 félagar og alls 31 gestur þ.á. m. Jakob
Marinósson, svæðisstjóri , sem heiðraði klúbbinn með nærveru
sinni og færði í ávarpi sínu fram kveðjur og árnaðaróskir. Sér
stakir gestir á jólafundinum var hinn kunni sagnaritari og bóka
útgefandi, Bragi Þórðarson ásamt eiginkonu Elínu Þorvaldsdóttur
og flutti hann frásöguþátt úr nýútkominni bók sinni.

F.v. Halldór Jónsson forseti, nýr félagi Sæmundur Ólason, Guðni
Tryggvason og Guðmundur Vésteinsson ritari.
FJÖLGUN UPP Í ÞRJÁTÍU
Fækkun félaga í klúbbunum hefur verið áhyggjuefni , sem Þyrill
hefur ekki farið varhluta af . Gleðileg breyting hefur orðið, því
nýr félagi, Sæmundur Ó. Ólason, ver tekinn í klúbbinn í janúar. Í
okt. s.l. gekk einnig í raðir Þyrils fyrrum félagi í Drangey, Ingimar Hólm Ellertsson, sem flutt hefur til Akraness. Þyrilsfélagar
vænta góðs af þessum liðsauka, sem færir félagatöluna aftur upp
í 30, eins og var í upphafi þó vanti verulega í það að ná upp í
það sem var þegar félagar voru flestir. Vonandi verður það á 5.
áratugnum!

Á Þorrafund 1. febrúar komu í heimsókn 11 félagar frá Mosfelli
og 2 frá Drangey. Við tilhlýðilegar veitingar fór mjög vel á með
kiwanismönnum þessara þriggja klúbba. Ólafur Ingi Jónsson,
fyrsti forseti Þyrils nýtti tækifærið og rakti nokkra viðburði í 40
ára sögu Þyrils og greindi frá tildrögum að stofnun hans á sínum
tíma , en hann var frumkvöðull að því hér heima fyrir. Enn
fremur fól forseti undirrituðum að lesa upp bréf dags. 7. janúar
(ísl. þýðing) frá heimsforseta Kiwanishreyfingarinnar, Poul Palaz
zola, sem hafði að geyma heillaóskir, þakkir og hvatningu til félaga í Kiwanisklúbbnum Þyrli í tilefni 40 ára afmælisins.
Guðmundur Vésteinsson
-ritari Kiwanisklúbbsins Þyrils

GÓÐUR GANGUR Í FLUGELDASÖLU
Lengst af starfstíma Þyrils hefur flugeldasala verið helsta fjáröflun
styrktarsjóðs og sú eina síðustu ár. Árangur hefur yfirleitt verið
það góður að klúbburinn hefur látið af hendi rakna myndarlegan stuðning til góðra málaefna í bænum. Síðustu ár hefur
tekist góð samvinna við Knattspyrnufélag ÍA um söluna og hafa
liðsmenn beggja unnið ötullega að því að ná sem mestum ávinn
ingi, sem skipst hefur jafnt á milli aðila. Um síðustu áramót kom
í hlut Þyrils 800 þúsund krónur. Flugeldanefnd klúbbsins hefur
staðið mjög vel að þessu verki fyrir hönd klúbbsins.
STUÐNINGUR STYRKTARSJÓÐS
Eins og jafnan áður veitti klúbburinn í desember s.l. styrki til
velferðarmála, að þessu sinni vegna fjárhagslegra erfiðleika hjá
mörgum fjölskyldum , alls 400 þúsund krónur sem skiptist jafnt
milli Mæðrastyrksnefndar og Styrktarsjóðs Akraneskirkju.
Þyrilsfélagar hafa haft þann hátt á að leggja til hliðar hluta af
fjáröflun styrktarsjóðs og veita á 5 og 10 ára afmælum klúbbsins
hærri framlög í þágu tiltekinna menningar- og mannúðarmála.

14

Frá afhendingu á styrkjum til mæðrastyrksnefndar og kirkjunnar. f.v.
Stefán Lárus Pálsson, Aníta Gunnarsdóttir, Halldór Jónsson, séra
Eðvarð Ingólfsson og Guðmundur.

Skemmtun
fyrir alla
fjölskylduna
OPIÐ
6:45 - 2:00 virka daga
8:00 - 18:00 um helgar

Frítt fyrir börn
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