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RITSTJÓRAPISTILL
Fjölgun er forgangsverkefni
Á fundi framkvæmdanefndar
sem ég sat fyrir stuttu kom
fram að félagafjöldi okkar í
umdæminu er kominn niður
fyrir 900, en eins og kom fram
á síðasta þingi þá hefur hreyf
ingin erlendis áréttað það við
okkur að til að vera umdæmi
þurfi félagafjöldinn að vera yfir
1000.
Nú er það svo að í öllum
klúbbum er verið að vinna gott
kiwanisstarf, en í fámennari
klúbbum er oft erfitt að fjölga
félögum. Það hefur sýnt sig að
þar sem fjölgun hefur átt sér
stað er það oftast í fjölmennari
klúbbunum en fámennari.

Því er það rétt stefna nú
verandi umdæmisstjórnar að
vinna frekar að fullum krafti
í að stofna nýja klúbba en að
sjálfsögðu eru félagar áminntir
um að fjölga hver í sínum
klúbbi.
Þegar ég var formaður
nefndar um framtíðarsýn fyrir
nokkrum árum, í umdæmisstjóratíð Sigurðar Péturssonar,
lagði ég fram hugmyndir um
fjölgun og ég ræddi þá hugmynd aftur á síðasta framkvæmdanefndarfundi.
Hugmyndin gengur út
á að virkja kjörsvæðisstjóra
í hverju svæði og kjörforseta í hverjum klúbbi í fjölg
unarvinnu. Við vitum að þessir
aðilar eru að undirbúa sig í að
taka við embættum, en hafa

einnig rýmri tíma. Nú er flest
um haustsvæðisráðsfundum
lokið en í janúar verður fundur
í umdæmisstjórn og á þeim
fundi ætti að liggja fyrir áætl
un um þessa fjölgunarvinnu.
Daginn eftir er hægt að boða til
fundar með kjörsvæðisstjórum
og kjörforsetum sem myndu
ræða áætlun og verkferla um
fjölgun. Þessir aðilar fylgja svo
vinnunni eftir á svæðisráðs
fundum og á fundum í sínum
klúbbum, setja sér markmið,
jafnvel smá keppni á milli
svæða og einnig klúbba í
svæðinu.
Við gerum ráð fyrir að framkvæmdanefndin vinni þessar
hugmyndir áfram og vonandi
geta þær orðið að veruleika á
nýju ári.

Ég óska öllum kiwanisfélögum
og fjölskyldum þeirra gleði
legra jóla og farsældar á nýju
ári.
Ragnar Örn Pétursson ritstjóri

Alltaf nóg að gera hjá Elliða
Verkefnin taka hvert við af öðru þegar rýnt
er í starf Kiwanisklúbbsins Elliða. En allt
gengur þetta áfram án mikilla átaka. Það er
ljóst að hér er stór samrýmdur hópur í sín
um aðgerðum og vanur að vinna saman.
Fyrir mig, sem kom til liðs við þennan klúbb
á síðasta starfsári er umgjörðin sérstök um
margt. Það er ekki verið að deila um það á
fundum hver eigi að gera hvað, ekki verið
að dæma einn eða neinn til að taka að sér
ákveðin verk. Nei, hér aftur á móti taka
menn við verkefnum og framkvæma.
Hér ganga félagar frá fjárhagsáætlun í
byrjun starfsárs og síðan er ekki mikið
rætt um fjármál, allir borga án eftirgangsemi. Allavega er þetta ekki umræðuefni
á fundum. Fundir skemmtilegir, sem taka
tvær klukkustundir, það er svo gaman

Já og svo er það fundarstaðurinn sem oftar
en ekki er „Kotið“ eða Elliðakotið á Grens
ásvegi sem rúmar svona nokkurnveginn
klúbbinn, en ekki mikið meira.
Fjórir félagar bættust við í fyrra og tala fél
aga er komin í þrjátíu og þrír. Síðan mæta
svona tuttugu og fjórir til tuttugu og sjö á
fund og það hefur komið fyrir að allir þeir
sem ekki mættu létu vita af forföllum. Það
verður nú ekki betra.
En aftur af verkefnum klúbbsins. Fyrir
utan hefðbundin kiwanisverkefni eins
og hjálmaafhendingu og lyklasölu þá eru
verkefni klúbbsins þessi nú um stundir.

Sala á bókinni Söngperlur, sem hefur nú
gefið af sér um 5 milljónir króna og er
hún enn í sölu. Þeir fjármunir sem hafa og
munu koma inn fyrir þessa sölu fara allir
í verkefni sem unnin eru í samvinnu við
BUGL, barna- og unglingageðdeildina á
Dalvegi. Það er öllum ljóst að þar er unnið
mikilvægt starf til hjálpar ungu fólki og
hefur kiwanishreyfinginn komið við sögu
deildarinnar allt frá byrjun.
Fyrir hluta fjármunanna er verið að taka
saman 2 handbækur, annars vegar bók um
átröskun sem nýtist sjúklingum og leiðbeinendum og hins vegar leikja- og tómstundahandbók fyrir forelda barna sem
hafa dvalið á BUGLinu.
Þegar tekið er saman yfirlit um verk
in þá verður ekki litið fram hjá Villi-
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að hittast að margir eru komnir á
fundarstaðinn allt að einni klukkustund
áður en fundur byrjar.

Kiwanisumdæmið Ísland-Færeyjar
Óskar Guðjónsson umdæmisstjóri
Ragnar Örn Pétursson, Keilir
Við Elliðavatn, ljósm. Rafn Hafnfjörð
Prentsmiðjan Viðey ehf.

HJ

ÁL

PUM

I
MS
BÖRNUM HEI

NS

bráðarkvöldinu sem haldið var í 15. skipti
núna í lok október.
Tæplega 160 manns á Hótel Loftleiðum
gæddu sér á margskonar kræsingum og
skemmtu sér við sögur og söng hins ljúfa
útvarpsmanns Freys Eyjólfssonar, sem
kann að segja frá og ekki síður herma eftir
ýmsum kunnum Íslendingum.
Málverkauppboðið er hefðbundið og seld
ust 16 myndir, fyrir svona, eigum við ekki
að segja 2009 verð.
Happadrættið gaf vel af sér enda 30 veg
legir vinningar, verðmæti þeirra rúmlega
hálf milljón. Klúbburinn á marga góða vini,
það er augljóst því allir voru þessi vinn
ingar gefnir af velunnurum klúbbsins..

Alls var hagnaður af þessu kvöldi um 1.3
milljónir króna og eftir á að hyggja var
þetta ekki svo mikil vinna, eða er hún ekki
bara svona skemmtileg að enginn tekur
mikið eftir því. Auðvitað eru það nokkrir
klúbbfélagar sem hafa unnið mjög vel og
mikið af undirbúningi og til dæmis þá voru
17 félagar sem komu saman í Elliðakot eitt
kvöld og pökkuðu vinningunum.
Kannski er þetta ekkert sérstakt í starfsemi
kiwanisklúbbs, en mér finnst það og það er
eitt annað sem ég vil endilega minnast á í
þessari upptalningu. Aldrei á þessu rúma
eina starfsári sem ég hef verið félagi í Ell
iða hef ég orðið var við að það sé öðruvísi
en segir í sögunni um skytturnar þrjár. Hér
er einn fyrir alla og allir fyrir einn, enginn
klíkuskapur og enginn á sinn stað. Hér

ríkir samhugur og samheldni sem er langt
umfram það sem ég hef áður kynnst.
Mér finnst að ég geti sett saman svona grein
um kiwanisklúbb og það sem hann gerir
vel. Ég er nýbyrjaður og er raunverulega
fyrst og fremst að fylgjast með og læra.
Með því er ekki verið að kasta rýrð á neitt
annað sem unnið er af kiwanisfélögum og
klúbbum í landinu.
Eigið þið og fjölskyldur ykkar góða hátið
fyrir höndum og farsællt nýtt ár.
Björn Ágúst Sigurjónsson félagi í Kiwanis.

Umdæmisstjórar 2006 – 2007
á heimsþingi í Nashville
og framlög frá félagasamtökum eins og
Kiwanis. Skólastjórinn er John Hamilton
kiwanismaður í Suður Nashville. Börnin
dvelja þarna allan daginn yfir sumar
tímann meðan foreldrarnir eru við vinnu
en yfir vetrartímann koma þau eftir skóla.
Ýmis afþreying er fyrir börnin, þau fara í
íþróttir, tölvuleiki af ýmsu tagi, og spila
einnig er boðið upp á að þau læri heima.
Það sem vakti athygli okkar var að þegar
við vorum að yfirgefa skólann var verið að
færa börnunum snarl. Skólastjórinn sagði
okkur frá því að börnin færu alltaf heim
með nesti því að sum þeirra fengju ekkert
að borða heima og næsta máltíð þeirra
væri þá í skólanum næsta dag. Einnig
vakti það athygli okkar að sum barnanna
vildu alls ekki fara heim þegar verið var að
sækja þau og var það greinilegt að þeim leið
mikið betur í skólanum en heima fyrir.
Um kvöldið var síðan farið á vínbúgarðinn
Beachaven Winery sem er í Clarksville,
klukkustundar akstur frá Nashville. Þar
var haldin vínkynning fyrir hópinn og
síðan snæddur kvöldverður.

Sú hefð hefur myndast að umdæmisstjórar 2006 – 2007 hittast á heimsþingum
og vinna að velferðarmálum og eiga svo
skemmtilega kvöldstund saman. Enginn
undantekning var á því nú og hittust umdæmisstjórarnir og makar þeirra á heims
þinginu í Nashville 24. júní sl. Al Porell

fyrrv. umdæmistjóri í Tennessee undirbjó
verkefnið og skipulagði daginn
Farið var í frístundaskóla í Nashville
„Boys and girls club of Nashville“ og
leikið við börnin. Þessi frístundaskóli er
rekinn fyrir framlög frá sveitarfélaginu

Allir héldu heim á leið í lok dags glaðir og
þakklátir fyrir að fá tækifæri il að taka þátt
í lífi barnanna.
					
Jóhanna og Andrés K. Hjaltason
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Kiwanisklúbburinn Hekla
í 45 ár
Í 45 ár hefur Kiwanishreyfingin verið starf
andi á Íslandi, en tímamótana var minnst
á afmælishátíð Kiwanisklúbbsins Heklu í
janúar sl. Þar sem Heklan er elsti klúbbur
á Íslandi þá fer saman afmæli klúbbsins og
kiwanisstarfs í landinu.
Fyrstu tvö árin var Hekla eini klúbburinn
að störfum á Íslandi og fór mestur tíminn
í að aðlaga starfið að íslenskum hefðum
og leggja drögin að frekari útbreiðslu. Kiwanishugsjónin hafði borist til Íslands frá
Bandaríkjunum, nánar tiltekið frá Kiwanis
klúbbnum í Capital City í Tallahassee,
höfuðborg Florida ríkis. Þar starfaði
íslendingur Hilmar Skagfield og hafði
hann verið félagi í Kiwanis um nokkurra
ára skeið, þegar Kiwanis International tók
þá ákvörðun að gera Kiwanishreyfinguna
að heimshreyfingu.
Hilmar var fljótur til verka og ákvað að
kynna hreyfinguna fyrir Íslendingum.
Hann komst í samband við Einar A. Jónsson hjá Sparisjóði Reykjavíkur og nágrennis
og kynnti honum starf hreyfingarinnar og
óskaði eftir því að hann tæki að sér forustu
um undirbúnig og framkvæmd. Einar var
dugnaðarforkur og átti marga kunningja
ekki síst í Oddfellow hreyfingunni. Hann
myndaði fljótlega hóp manna sem vann
með honum að því að stofna fyrsta klúbb
inn.
Stofnfundur var haldinn 14. janúar 1964
og formleg vígsla klúbbsins fór fram í maí
sama ár. Þar með hófst kiwanisstarfið á Íslandi. Heklan var níundi kiwanisklúbbur
inn sem stofnaður var í Evrópu.
Kiwanisstarf á Íslandi þessi 45 ár er óslitin
sigurganga vaskra manna og kvenna sem
stuðlað hafa að framgangi margvígslegra
verkefna í þágu þeirra sem minnst mega
sín og um leið unnið að því að víkka sjóndeildarhring félaganna, og skapa aukinn
skilning á skildum þeirra við íslenskt og
alþjóðlegt samfélag.
Kiwanisklúbburinn Hekla á sér merkilega sögu, þar var byggð undirstaðan
undir íslenskt Kiwanisstarf jafnframt því
sem þjónustustarf klúbbsins þróaðist í
árangursríkt starf samhentra félaga.

Hekla fagnar 45 ára afmæli.
víslegir styrkir til líknar- og heilbrigðisstofnana í formi tækjagjafa, og fjárstyrkja
til margvíslegra verkefna í þágu sjúkra.
Ég minnist fyrsta magaspeglunartækisins
sem kom til landsins og olli byltingu í leit
að krabbameini í meltingarfærum, tækjum
til fæðingardeildar Landspítalans, tækjum
til vinnuheimila fatlaðra svo eitthvað
sé nefnt. Stærsta verkefnið sem Kiwanisklúbburinn Hekla hefur unnið að allt frá
upphafi er margvíslegur stuðningur við
vistfólk Hrafnistu í Reykjavík og síðar
Hrafnistu í Hafnarfirði.
Árleg ferð með vistmenn um nágranna
byggðir Reykjavíkur, kvöldvökur og
flugeldasýningar fyrir vistfólk Hrafnistu í
Reykjavík og tækjakaup fyrir sjúkradeildir.
Svo sterk eru tengsl Kiwanisklúbbsins
Heklu við Hrafnistu að aldrei hefur komið
til greina að draga úr þessari þjónustu við
vini okkar sem þar dvelja.

Hekla hefur einnig styrkt verkefni í öðrum
löndum, þar á meðal heimsverkefni Kiwanis International, baráttuna gegn joðskorti og nýlega styrktum við verkefni í
Togo í Afríku þar sem íslendingar stjórna
þjónustu í þágu munaðarlausra barna.
Styrkur starfsins í Kiwanisklúbbum
byggist á samheldni félaganna það hefur
verið aðalsmerki Heklunnar. Það er okkar
hlutverk sem störfum í Kiwanisklúbbum
um allan heim að tryggja áframhaldandi
starf í þágu þeirra sem minna mega sín,
það tekst okkur aðeins ef eðlileg endur
nýjun á sér stað í klúbbunum. Ný kynslóð
tekur við og heldur fánanum á lofti. Þörf
in fyrir öflugt Kiwanisstarf hefur kannski
aldrei verið meiri en nú. Við skulum halda
inn í framtíðina full bjartsýni um að starfið
haldi áfram um ókomin ár.
Eyjólfur Sigurðsson
Fyrrv. forseti Kiwanis International

Undir kjörorði hreyfingarinnar börnin fyrst
og fremst hafa Heklu félagar stutt íþróttafélög fatlaðra og almenn íþróttafélög með
margvíslegum hætti.

Sú staðreynd að allmargir stofnfélagar eru
enn að starfi í klúbbnum staðfestir sam
heldni og árangur í starfi.
Ef litið er til baka og reynt að gera sér grein
fyrir hverju við höfum áorkað er af mörgu
af taka og verður því ekki gerð viðunnandi
skil hér. Það sem stendur upp úr eru marg
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Þingið styrkti klúbbinn í sessi
Í annað sinn á fjórum árum kom það í
hlut Setbergsfélaga að annast skipulag og
framkvæmd umdæmisþings. Það þekkja
allir sem tekið hafa þátt í þessari vinnu að
ekkert gerist af sjálfu sér. Þrotlaus vinna
og tugir funda þingnefndarmanna auk
umdæmisstjóra og kjörumdæmisstjóra og
eilífar peningaáhyggjur. Brotið var blað,
ef svo má segja, í sögu Kiwanis á Íslandi,
þegar samþykkt var að gefa út sérstakt blað
Kiwanisfrétta tileinkað 39. umdæmisþingi.
Þetta fyrirkomulag hafði í för með sér
mikla hagræðingu fyrir alla aðila og von
andi að framhald verði á. Ljóst má vera að
innra starf Setbergs smitaðist af öllu þessu
brambolti um þriðjungs félaga en að sama
skapi má segja að það hafi styrkt klúbb
inn í sessi og gert starfið enn virkara og
skemmtilegra. Reikna má þó með að ein
hverrar „Kiwanisþreytu” kunni að gæta
hjá félögum í kjölfarið og starfið fari rólega
af stað.
Setberg fagnar 35 ára afmæli á næsta
ári og mun það væntanlega hafa áhrif á
starfið í vetur. Stefnt verður að því að gera
sér dagamun, á einhvern hátt, eftir efnum
og aðstæðum. Á 25 ára afmælinu árið 2000
var farið í ferðalag til Þýskalands. Sú ferð
tókst svo vel að ákveðið var að fara eina
álíka ferð á hverju ári eftir það. Reyndin

Mynd frá 39. umdæmisþingi Kiwanis.
var að árið eftir var farið til Skotlands og
árið 2002 var haldið til Tékklands. Síðan þá
hefur verið erfitt að koma saman nægum
fjölda til framhalds en 4 félagar fóru á
Evrópuþingið í Austurríki 2008 og 5 á
þingið í Gent í Belgíu í sumar. Vonir stóðu
til að hægt yrði að flétta saman næsta þingi
á Sikiley og afmælisferð Setbergs, en þær
vonir eru nánast úr sögunni vegna falls
krónunnar.
Þess skal að lokum getið að í tengslum

við skrásetningu sögu Garðabæjar(hrepps)
og útgáfu bókar í því sambandi, hefur
okkur borist erindi um að koma sögu Set
bergs til ritstjórnar hennar. Sú saga, sem
fær rúm í þessu metnaðarfulla riti, er
merkileg og margbrotin, enda hefur klúbb
urinn verið fyrirferðarmikill í bænum í
gegnum árin.
Kiwaniskveðjur,
Guðmundur R. Þorvaldsson, forseti.

Evrópuþing Kiwanis haldið
á Sikiley 4. – 5. júní 2010
Ferðatilhögun
Flogið er með Icelandair frá Keflavík kl.
10:30 til Milanó laugardaginn 29. maí og
komið þangað 16:20 og haldið áfram með
Al Italia til Sikileyjar kl. 17:45 og komið
til Catania á Sikiley kl. 19:40. Frá flugvelli
til Taormina er um klst. akstur. Bærinn
Taormina stendur í brattri hlíð. Hótelið
okkar heitir Bristol Park Hotel. www.bristolparkhotel.com/ Þetta er 4 stjörnu hótel
og stendur um 150 metra upp í hlíðinni
á spennandi stað, miðsvæðis í Taormina
nálægt Grísku útileikhúsi frá tímum Grikk
ja á Sikiley og garðinum Duca di Cesarò.
Taormina er gullfalleg borg í hlíðum Tauro
fjalls. Taormina er ekki síður fræg fyrir fallegt borgarstæði og glæsilegt útsýni bæði
til Etnu og út með ströndinni og yfir hafið.
Við kynnum okkur eldfjallið Etnu sem
er eitt frægasta eldfjall heims. Etna gaus
síðast 2001 og 2002. Hægt er að keyra upp
í fjallið í 1900 metra hæð en fjallið er 3350
metra hátt.
Í hlíðinni er bærinn Nicolosi sem hefur
stundum verið nefndur Hliðið að Etnu.
Þaðan liggja leiðir margra upp í fjallið.
Borgin Siracusa er falleg borg og fornfræg.

Í borginni eru ýmsar minjar um mikilfenglega fortíð sem má reka allt til þess er
Kórinþumenn stofnuðu nýlendu þar árið
734 fyrir Krist. Miklar minjar eru í borginni
og má þar nefna Neapolis fornminjasvæðið
með Grísku útileikhúsi. Einnig Latomia
del Paradiso sem er stórt svæði með stórfenglegum fornminjum t.d. Rómverskt
hringleikahús og eyra Dionysosar sem er
manngerður hellir með 23 metra lofthæð.
Skoðunarferð verður farin til borg
arinnar Agrigento sem er við miðja sunnan
verða strönd Sikileyjar. Borgina reistu
grískir landnemar snemma á 6. öld fyrir
Krist. Náttúrufegurð er mikil á þessu svæði.
Annað sem dregur ferðamenn til borgar
innar er svonefndur Hofdalur þar sem
byggð voru mörg Grísk hof. Skoðaðar eru
einhverjar merkustu minjar sem fundist
hafa frá tímum Rómverja nálægt bænum
Piazza Armerin, þar er fyrrum sveitasetur
frá því snemma á fjórðu öld. Þar er að
finna 3500 fermetra gólf með einhverjum
mögnuðustu mósaík listaverkum sem
fundist hafa með margskonar myndefni.
Við höfum rútu allan tímann á Sardeníu.
Þar er borgin Alghero þar sem við gistum

í 3 nætur. Hótelið okkar er Hotel Calabona
4 stjörnu hótel, www.hotelcalabona.it/
Hótelið stendur utarlega í borginni niður
við sjó. Þar er lítil baðströnd fyrir hótelgesti.
Á austurströnd Sardiníu er vogskorin
strönd, sælureitur bátaeigenda. Tekin ferja
og komið er að landi í höfuðborginni Ajaccio á Korsíku. Ekið til Santa Teresa de Gallura. Við ökum eyjuna endilanga til borgar
innar Bastia og gistum Hótel Ostella, Bastia
www.hotelsclick.com
Siglt um nóttina og komið til Savona
á norður Ítalíu snemma morguns, ekið
til Milanó og flugið tekið heim frá Mal
pensaflugvelli og komið heim kl. 19:35
laugardaginn 12 júní. Nánari upplýsingar
gefur Björn Baldvinsson sími 694 7300 og
Diðrik Haraldsson sími 8991790



Hvatning og jólakveðja
Öll svæði hafa nú fundað í fyrsta skipti á
starfsárinu og náði ég að sitja alla fundina,
nema í Óðinssvæði. Samkvæmt beiðni
minni var svæðaskipting sett á dagskrá og
fram fóru málefnalegar umræður um kosti
þess og galla að breyta núverandi skipu
lagi. Mitt mat er að almenn samstaða sé um
að tími sé kominn á breytingar, en hverjar
þær verða eru félagar ekki á einu máli um.
Meðvitað var tillaga um skiptingu sem
fram kom á umdæmisþingi í senn djörf og
ögrandi. Djörf að því leiti að höggvið var að
rótum sterks svæðis og ögrandi að því leiti
að félagar verða að opna umræðuna, taka
afstöðu, leita lausna. Eftir fyrstu viðbrögð
hef ég nú sett fram aðra tillögu sem e.t.v.
er ekki eins róttæk, en umhugsunarverð.
Markmiðin eru eftir sem áður þau sömu:
Sterkari og fjölmennari svæði með fleiri
klúbbum, svipuð stærð svæða, lágmörkun
kostnaðar klúbba og umdæmis, sameining
Óðins- og Grettissvæða og Færeyjar verða
sérsvæði.
Klúbbskýrslur gefa til kynna að vetrar
starfið fari vel af stað. Félagar eru bjartsýnir
og hugur í þeim að „bretta upp hendur“ í
fjáröflunum, styrktarverkefnum og síðast

en ekki síst í liðssöfnun og liðsdöfnun,
þ.e. hvernig er hlúð að innra starfi. Þar eru
margir klúbbar að vinna fyrirmyndarstarf,
loka bakdyrum með öflugu félagsstarfi
og oftar en ekki með þátttöku maka og
fjölskyldna sinna. Útidyrnar hafa og
opnast fyrir nýjum félögum og jafnvel
hyllir undir að nýr klúbbur taki til starfa
á nýju ári. Meðmælendum nýrra félaga í
hreyfinguna þakka ég sérstaklega fyrir að
hafa tekið af skarið, talað við hugsanlegan
félaga, sagt honum frá Kiwanis, hvernig
og að hverju við störfum, hvað við stönd
um fyrir og innsiglað síðan samninginn
og boðið viðkomandi að ganga til liðs við
hreyfinguna. Við vitum að í kringum okkur
er fullt af góðhjörtuðu fólki með Kiwanis
hjarta, fólki sem vill láta gott af sér leiða í
þágu þeirra sem minna mega sín, tilbúið
að gefa af tíma sínum og reynslu og þekk
ingu til að gera þennan heim okkar betri
og mannvænni en hann er. Vandamálið
er að þetta fólk er ekki Kiwanisfélagar.
Staðreyndin er að 100% þeirra sem við
bjóðum ekki til starfa með okkur gera það
ekki. Ábyrgðin er okkar, ekki bara mín eða
þín, heldur okkar allra, svæðisstjóra, for

seta, embættismanna, hins almenna grasrótarfélaga. Okkar allra. Tökum af skarið,
verum tilbúin með svarið þegar einhver
spyr okkur: „Hvað er Kiwanis?“ Verum
stolt af því að vera í Kiwanis, stærstu þjón
ustuhreyfingu heimsins sem hefur gert
umhyggju fyrir börnum að meginmarkmiði sínu. Fáum fleiri hendur til að taka
með okkur á þeim brýnu verkefnum sem
bíða okkar. Göngum upp brekkuna og klíf
um fjallið Öxlum þá ábyrgð sem Kiwnia
félagar að tryggja vöxt og viðgang hreyfingarinnar. Hver gerir það ef við gerum það
ekki?
Ég og Konný færum öllum Kiwanisfélögum nær og fjær, fjölskyldum og vel
unnurum okkar ágætu hreyfingar, okkar
innilegustu jóla- og nýjárskveðjur og þökk
um liðnar samverustundir í leik og starfi.
Megi nýtt ár færa okkur gæfu, gengi og
endurnýjaðan kraft til að takast á við verk
efni framtíðarinnar. Guð blessi ykkur öll.
Óskar Guðjónsson
Umdæmisstjóri 2009-2010

Sumarhátíð Óðinssvæðis
Sumarhátíð Óðinssvæðis var haldin að Breiðumýri í Reykjadal í
júní í sumar
Þátttaka var mjög góð eða rúmlega 120 manns.
Það var ekki hægt að hugsa sér betra veður en við fengum alla
þrjá dagana sem við vorum þarna, sól og nánast logn.
Svæðið var opnað klukkan 14 á föstudag og hátíðinni slitið
upp úr hádegi á sunnudag.
Við fórum í ótal leiki til dæmis vítakeppni, húllahopp, krikket,
frísbí, plankagöngu og síðast en ekki síst var hoppikastali fyrir
börnin.
Á laugardagskvöldið var sameiginlegt grill þar sem komu
fram óvænt skemmtiatriði frá börnum félaga, og eftir það varð
eldur þar sem þátttakendur komu saman og sungu við undirleik
harmonikku í boði Pálma.
Stefán Jónsson fyrrverandi svæðisstjóri



Aldrei að hörfa – áfram
með Jörfa

Stjórnarskipti hjá Jörfa.
Það verður að segjast að starfið í Jörfa gengur mjög vel og fél
agar eru virkir í því sem unnið er að á hverjum tíma. Ekki má
gleyma að minnast sérstaklega á þá félaga sem sjá um og skipu
leggja þær ýmsu fjáraflanir sem klúbburinn vinnur að.
Jörfi hefur undanfarin ár lagt mikið upp úr vináttu og samheldni félaga og styrkt þar með innra starf í klúbbnum. Farið er í
sumarferð, leikhúsferð, á þorrablót og ýmislegt annað til að hlúa
að og örva samskiptin.
Félagar hafa verið einhuga um þau málefni sem unnið hefur
verið að í klúbbnum og hin ýmsu mál verið styrkt á liðnum árum,
bæði stór og smá.
Klúbbnum hefur tekist að viðhalda félagafjölda. Í dag eru 30
félagar skráðir í klúbbinn. Tekist hefur áfallalaust að raða í stjórn
og nefndir klúbbsins á réttum tíma sem og að leggja fram bæði
fjárhagsáætlun og reikninga klúbbsins.
Jörfi hefur tekið þátt í hjálma- og K-lykilsverkefnunum frá
upphafi og félagar unnið það af heilum hug og haft gaman af.
Blómasala á konudeginum og sælgætissala fyrir jól hafa verið
helstu fjáraflanir klúbbsins. Þá má ekki láta hjá líða að minnast á
sviðaveislu sem hefur tekist vonum framar en mikil vinna félaga
liggur þar að baki.
Þá styrkir Jörfi 2 börn í SOS barnaþorpum og er gaman að fylg
jast með uppvexti þeirra.
Laugardagskvöldið 26. september s.l. söfnuðust Jörfafélagar
saman til veislu á veitingastaðnum 19. hæðin í Turninum í Kópavogi. Þetta var glæsileg umgjörð um þann merka atburð sem
stjórnarskipti í Kiwanis eru ávallt. Safnast var saman kl. 19:00 og
var boðið upp á fordrykk meðan veislugestir komust í hátíðarskap. Það gekk eftir. Útsýnið er glæsilegt þarna uppi og salar
kynnin eins og best verður á kosið. Þótt strekk¬ingur væri úti varð
ekki vart neinnar sveiflu á turninum en ýmsir höfðu upplifað það
í fyrri heimsóknum. Svona er nú Jörfi fastur fyrir.
Forseti setti fundinn á slaginu kl. 20:00, bauð veislugesti velkomna, þá sérstaklega nýja umdæmisstjórann, Óskar Guðjónsson og konu hans Konný Hjaltadóttur. Bað hann formann
móttöku¬nefndar, Bjargmund Sigurjónsson, að skýra frá mætingu.
Mættir voru 20 félag¬ar með maka en tveir höfðu boðað forföll. Þá
voru þrír aðrir gestir, umdæmisstjórahjónin og Adda okkar, ekkja
Valdimars Jörgenssonar, Jörfafélaga og frammámanns í Kiwanis til
fjölda ára. Fól forseti síðan Sigursteini Hjartarsyni fundarstjórn.
Meðan beðið var eftir að matur yrði á borð borinn var félaga
tali klúbbsins dreift til félaga og maka og var lítillega farið yfir
innihald þess merka rits. Eftir það rabbaði fundarstjóri um eitt og
annað af fullkomnu alvöruleysi og fékk að auki liðsinni veislu
gesta sem komu í pontu og létu margt flakka. Og svo kom matur
inn.
Milli rétta, meðan aðalrétturinn var að setjast til og áður en
eftirrétturinn væri á borð borinn, veitti forseti viðurkenningar

fyrir framgöngu í klúbbnum á starfsárinu. Þetta er val fyrirmyndar
félaga og viðurkenningar fyrir 100 % mætingu á félagsfundum.
Forsætisnefndin, sitjandi forseti, Haraldur Finnsson og fráfarandi forseti, Jón Jakob, völdu fyrirmyndarfélaga ársins. Þeim
reyndist valið létt. Fyrirmyndarfélaginn er Ævar Breiðfjörð og var
honum færður bikarinn sem nafnbótinni fylgir. Konu Ævars, Ástu
Guðjónsdóttur, var færður fallegur blómvöndur.
Leifur Ásgrímsson, fyrirmyndarfélagi fyrra árs, lét bikarinn af hendi en var leystur út með platta til minningar um
þennan heiður. Er það mál manna að vel hafi tekist til um val á
fyrirmyndarfélaga.
Sjö félagar fengu viðurkenningu fyrir 100% mætingu. Það voru
þeir Ævar Breiðfjörð, Björn Úlfar Sigurðsson, Baldur Árnason, Jón
Jakob Jóhannesson, Leifur Ásgrímsson og Friðrik Hafberg ásamt
forseta, Haraldi Finnssyni.
Þegar eftirréttinum hafði verið gerð skil og kaffið ilmaði í
bollunum ávarpaði fráfarandi forseti fundinn. Hann hóf mál sitt
með því að minnast Valdimars Jörgenssonar og gleðjast yfir því
að konan hans, Arndís Jónsdóttir, skyldi sjá sér fært að vera með
okkur þótt það kostaði hana talsvert umstang. Þá gat hann þess
að Baldvin Hermannsson hefði hætt í klúbbnum. Hann gladdist
yfir því að klúbbnum bættust þrír nýir félagar á starfsárinu, þeir
Ingólfur Helgason, Gunnar Kvaran og Ingi Viðar Árnason.
Að loknu ávarpi fráfarandi forseta fól fundarstjóri fundinn í
hendur umdæmisstjórans, Óskars Guðjónssonar, sem skipti um
stjórn með hefðbundnum hætti. Honum til aðstoðar var Guðmundur Helgi Guðjónsson, enn einn margreyndur Jörfafélaginn.
Umdæmisstjórinn ávarpaði fundinn velvöldum orðum. Hann
gat þess sérstaklega að klúbburinn hefði, ásamt nokkrum öðrum,
orðið fyrir¬mynd¬ar¬klúbbur á síðasta ári eins og reyndar mörg
undanfarin ár. Að loknum stjórnarskiptunum þakkaði hann fráfarandi stjórn vel unnin störf og óskaði þeirri nýju velfarnaðar í
starfi og klúbbnum til hamingju með nýja stjórn.
Þá tók Baldur Árnason, hinn nýi forseti Jörfa, við stjórninni
og ávarpaði fundinn. Hann þakkaði umdæmisstjóra fyrir stjórnarskiptin, hlý orð og árnaðaróskir og færði honum fána Jörfa að gjöf.
Konu hans Konný Hjaltadóttur færði hann fallegan blómvönd.
Baldur þakkaði fyrri stjórn og lýsti sig reiðubúinn að takast á við
verkefnin sem framundan eru. Baldur hefur valið sér einkunnar
orð:
-Aldrei að hörfa – áfram með JörfaFjölmiðlafulltrúar Jörfa
Guðm.Helgi Guðjónsson
Sigursteinn Hjartarson

Kræsingarnar ekki af verri endandum.



Eldey með athyglisverðasta
styrktarverkefnið
Seinni part sumars árið 2006 fóru nokkrir
Eldeyjarfélagar ásamt mökum til Pottenstein í Þýskalandi til að taka þátt í golfmóti
sem Kiwanisklúbburinn Bayreuth-Obermain hélt til styrktar börnum sem þurfa á
líffæraflutningi að halda. Þeir hafa haldið
slík mót frá stofnun klúbbsins árið 2000 og
valið mismunandi styrktarverkefni hvert
ár. Í þessari ferð var strax farið að ræða
hvort við í Eldey gætum nýtt okkur þessa
hugmynd og höfðum við því augu og eyru
opin til að reyna að læra af hinum skipu
lögðu þýsku félögum okkar í Kiwanis
hreyfingunni.
Undanfarin ár hefur fjáröflun okkar í Eldey
samanstaðið af nokkrum frekar smáum
verkefnum. Stöðugt er leitað leiða til að
finna verkefni sem skilað geta meiri fjármunum í styrktarsjóð og ýmislegt verið
reynt en ekki hefur tekist að festa í sessi
stórt árlegt verkefni. Þarna þóttumst við
sjá leið til að bæta við fjáröflun klúbbsins
og ekki spillti fyrir ef hægt væri að gera
það með verkefni sem snerist í kringum
áhugamál einhverra klúbbfélaga.
Það er skemmst frá því að segja að haust
ið 2007 var ákveðið að láta slag standa
og skipuð var sérstök nefnd til að undirbúa verkefnið. Á þessum tíma fannst
okkur ótrúlegt annað en að auðvelt yrði
að finna styrktaraðila til að standa straum
af kostnaði við að leigja aðstöðu og leggja
til verðlaun. Þá var enn góðæri á Íslandi
og fyrirtæki höfðu undanfarin ár verið
dugleg að styrkja góð málefni. Eins og
allir vita fór hinsvegar að halla undan fæti
um þetta leyti og þrátt fyrir þokkaleg viðbrögð í upphafi varð okkur ljóst þegar fór
að líða á veturinn að róðurinn yrði þyngri
en við höfðum talið. Með mikilli vinnu og
aðstoð góðra manna tókst þó að finna aðila
sem tilbúnir voru til að leggja til vinninga,
teiggjafir og annað sem þarf til að halda
sæmilega veglegt golfmót.
Fyrsta Góðgerðargolfmót Eldeyjar var
svo haldið 14. júni 2008. Rúmlega 60 þátt
takendur mættu til leiks í blíðskaparveðri
og við bestu aðstæður á Vífilstaðavelli,
golfvelli GKG. Keppnisfyrirkomulag var
Texas Scramble og keppt var um veglegan
farandbikar sem gefinn var af Ísspor ásamt
fjölda annarra vinninga sem gefnir voru af
velviljuðum fyrirtækjum. Framkvæmdin
tókst mjög vel, ýmislegt sáum við sem
hægt væri að gera betur, en það sem skipti
mestu máli var að okkur tókst að klára
verkefnið og að skila framlagi í styrktar
sjóð af svipaðri stærðargráðu og önnur fjár
öflunarverkefni klúbbsins.
Við upphaf starfsársins 2008-2009 var aftur
skipuð nefnd til skipuleggja góðgerðar-



golfmót. Þó að horfur um árangur í að afla
styrktaraðila hafi versnað eftir því sem leið
á starfsárið 2007-2008 keyrði nú um þverbak þegar horfast þurfti í augu við banka
hrun. Við vorum þó staðráðnir í að gefast
ekki upp því við vorum að horfa til þess að
búa til fjáröflunarverkefni sem hægt yrði
að endurtaka árlega og töldum að mikið
væri á sig leggjandi til að missa ekki úr ár.
Eitt af því sem við töldum okkur hafa lært
af fyrstu tilraun var að vænlegra væri að
ákveða styrktarverkefni fyrirfram og höfða
þannig sérstaklega til þeirra sem láta sig
það málefni varða. Þetta er sú aðferð sem
lærifeður okkar í Bayreuth hafa notað og
sennilega ekki að ástæðulausu. Margar
hugmyndir að málefnum voru viðraðar
og ræddar á nefndar og félagsfundum en
að lokum varð niðurstaðan sú að ganga til
samstarfs við Blátt áfram, sjálfstæð félaga
samtök sem vinna að því að efla forvarnir
gegn kynferðislegu ofbeldi á börnum á
Íslandi. Í samráði við við samtökin var
svo ákveðið að ágóði af styrktarmótinu
skyldi verja til að bjóða kennurum leik og
grunnskóla í Kópavogi að sækja námskeið
hjá þeim. Samstarfið við Blátt áfram var
mjög ánægjulegt í alla staði og hefur styrkt
okkur í þeirri trú að happasælast sé að velja
fyrirfram ákveðið styrktarverkefni.
Þrátt fyrir erfitt árferði tókst að halda
góðgerðargolfmót Eldeyjar í annað sinn og
meira að segja jókst fjöldi þátttakenda og
var nú 72. Afraksturinn varð líka meiri en

árið áður en Eldeyjarfélögum fannst ekki
nóg að gert og því bætti styrktarsjóður við
upphæðina og á almennum fundi þann
2. september s.l. var Sigríði Björnsdóttur,
forsvarsmanni Blátt áfram, afhentur
styrkur sem dugar til að bjóða 60 grunn og
leikskólakennurum í Kópavogi á námskeið
hjá samtökunum.
Í mörgum golfmótum er þátttakendum
boðin hressing meðan á leik stendur. Hún
getur verið í ýmsu formi og á fyrsta mótinu
okkar tókst að fá fyrirtæki til að bjóða upp
á drykki og samlokur. Það gekk ekki eins
vel nú í sumar en þá var brugðið á það ráð
að leita til Eldeyjarkvenna og fá þær til að
smyrja samlokur og sjá um að hressa kepp
endur. Þetta mæltist mjög vel fyrir og má
segja að heimatilbúin hressing afhent með
brosi á vör hafi slegið í gegn.
Á Umdæmisþingi í Reykjavík í september 2009, kom viðurkenning umdæmisins
fyrir athyglisverðasta styrktarverkefnið
í hlut Eldeyjar. Sú viðurkenning verður
okkur hvatning til að halda áfram með
þetta verkefni og að gera enn betur að ári.
Gaman væri að sjá fleiri þátttakendur úr
Kiwanishreyfingunni!
Með Kiwaniskveðju úr Kópavogi,
Konráð Konráðsson, forseti Eldeyjar.
Heimasíða Blátt Áfram:
www.blattafram.is


Matthías umdæmisstjóri afhendir forseta Eldeyjar Magnúsi S. Magnússyni viður
kenningu fyrir athyglisverðasta styrktarverkefni ársins. með þeim á myndinni er
Margrét Tómasdóttir eiginkona Matthíasar.

Lundinn veittur í áttunda sinn

Ragnar Örn Pétursson formaður Lundanefndar og Bergsteinn
Jónasson forseti Keilis afhenda Karenu viðurkenninguna
Samhliða Lundakvöldi Kiwanisklúbbsins Keilis var ákveðið að
árlega yrði veittur gripur til einstaklings sem að mati nefndar hef
ur látið gott af sér leiða og/eða unnið óeigingjarnt starf í þágu
bæjarbúa og/eða bæjarfélagsins Reykjanesbæjar.
Verðlaunagripurinn er uppstoppaður Lundi á steini ásamt
verðlaunaplötu og skjali. Nefndinni bárust fjölmargar tillögur
um einstaklinga sem allir voru vel að því að komnir að fá þessi
verðlaun í ár.
Lundakvöld Keilis var haldið fyrir stuttu í KK salnum og var
húsfyllir, en þar gæða menn sér á reyktum lunda ásamt meðlæti.
Nefndin var sammála að Lundann 2009 hljóti Karen J. Sturlaugsson aðstoðarskólastjóri Tónlistarskóla Reykjanesbæjar. Karen
fæddist rétt fyrir norðan Boston í Bandaríkjunum og faðir hennar

er vestur Íslendingur, en íslenskir foreldrar hans fóru vestur um
haf í kringum 1920. Karen er með háskólapróf í tónlist og stærðfræði og ólst upp í mjög músíkalskri fjölskyldu en faðir hennar
er trompetleikari og lúðrasveitarstjórnandi. Karen fluttist hingað
til lands 1978 og byrjaði að kenna við Tónlistarskólann í Keflavík
1988. Karen stofnaði hið vinsæla Big band sem síðar fékk nafnið
Léttsveit og hún er stjórnandi Lúðrasveitarinnar.
Lundinn var fyrst afhentur árið 2002 og þá hlutu hann þeir Vil
hjálmur Þorleifsson og Óskar Ívarsson starfsmenn áhaldahúss
Reykjanesbæjar sem höfðu unnið í áratugi við að fegra bæinn.
Árið 2003 hlaut Lundann Ólafur Oddur Jónsson heitinn,
sóknarprestur í Keflavíkursókn sem í mörg ár hélt uppi umræðum
og fræðslu gegn sjálfsvígum.
Tómas Knútsson hlaut Lundann árið 2004, en Tómas setti á
fót Bláa herinn sem hefur unnið ötullega við að hreinsa strand
lengjuna og þá hefur hann stjórnað Sportköfunarskóla Íslands.
Steinþór Jónsson hótelstjóri á Hótel Keflavík og bæjarfulltrúi
hlaut Lundann fyrir árið 2005.
Steinþór hefur látið margt gott af sér leiða og unnið óeigin
gjarnt starf fyrir bæjarfélagið. Steinþór var upphafsmaður að lýsingu Bergsins og síðan hátíðinni Ljósanótt sem fylgdi í kjölfarið.
Nefndin var sammála um að Lundann 2006 skyldi hljóta Sigfús B. Ingvason prestur í Keflavík.
Nefndin var sammála um að Lundann 2007 skyldi hljóta
Erlingur Jónsson. Erlingur hefur látið til sín taka á árinu í
forvarnarstarfi í Reykjanesbæ og hefur ritað ófáar greinar um
skaðsemi eiturlyfja.
Nefndin var sammála að Lundann árið 2008 skyldi hljóta,
Ragnheiður Sif Gunnarsdóttir forstöðumaður í Björginni –
Geðræktarmiðstöð Suðurnesja.
Ragnar Örn Pétursson
form. Lundanefndar Keilis

Klukka aflar fjár til
líknarmála
Vegfarendur um Hafnargötu í Reykja
nesbæ hafa án efa tekið eftir tignarlegri
turnklukku sem nú prýðir hringtorgið á
mótum Hafnargötu og Aðalgötu. Klukkan
var formlega tekin í notkun á Ljósanótt í
byrjun september en hún er í eigu Kiwanis
klúbbsins Keilis.
Keilismenn hafa um tíma unnið að
því að koma klukkunni upp. Um styrktar
verkefni er að ræða því á hliðum klukk
unnar eru auglýsingagluggar sem leigðir
verða út. Tekjur af auglýsingunum munu
síðan renna til þeirra líknarmála sem
klúbburinn styður.
Nú er búið að selja auglýsingar á klukk
una fram á næsta vor.
Klukkan er tileinkuð minningu Ævars
Guðmundssonar, sem lést þann 3. október
á síðasta ári en hann var einn af stofn
félögum klúbbsins og var alla tíð mjög
virkur í starfi hans. Fjölskylda Ævars kom
einmitt myndarlega að verkefninu en
klukkan er smíðuð í Þýskalandi þaðan sem
hún var keypt.

Það var Guðrún Eyjólfsdóttir ekkja Ævars Guðmundssonar sem vígði klukkuna og með
henni á myndinni eru Árni Sigfússon bæjarstjóri og Bergsteinn Jónasson forseti Keilis



Afhentu rafknúinn hjólastól
í tilefni af 10 ára afmælinu
Á vordögum tókum við inn tvo nýja fél
aga en það eru þær Jóhanna María Einarsdóttir og Hafdís Ólafsdóttir. Þær þekkja
hreyfinguna vel þar sem þær eru báðar
giftar Kiwanisfélögum, þeim Andrési K.
Hjaltasyni fyrrverandi umdæmisstjóra og
Guðjóni Guðnasyni fráfarandi svæðisstjóra
Ægissvæðis. Það er mikill fengur í þessum
tveim konum.

veitti Sólborgarkonum mikla gleði, að geta
glatt þessa yndislegu stúlku og það sannar
bara hvað það er gefandi að vera félagi í
Kiwanishreyfingunni.
Þá var öllum stofnfélögum sem eru enn
starfandi í klúbbnum átta að tölu, heiðraðar
með silfurstjörnu styrktarsjóðsins.
Dansleikur fyrir fatlaða var haldinn
þann 10.maí en þetta er eitt af þeim styrktar
verkefnum sem klúbbarnir í Hafnarfirði,
Garðabæ og Kópavogi halda ár hvert,
tókst það frábærlega vel að vanda.
Afhending hjálma fór fram í Kiwanis
húsinu að Helluhrauni í frábæru veðri,
þangað mættu sjúkra-, slökkviliðs- og

sem fengið hafði hjálm frá okkur varð fyrir
bíl. Stúlkan slasaðist á kjálka en höfuðið
slapp, en foreldrarnir og lögreglan töldu
að hjálmurinn hafi bjargað henni. Foreldrarnir voru mjög þakklátir fyrir framlag
Kiwanishreyfingarinnar að gefa börnum
hjálma, en þar sem hjálmurinn eyðilagðist
við slysið fékk hún nýjan hjálm að gjöf.
Að venju voru Sólborgarkonur mættar á sumarhátið Ægissvæðis sem haldin
var að Hellishólum dagana 19.-21.júní.
Mæting var mjög góð frá flestum klúbbum
og skemmtu allir sér vel, börn jafnt sem
fullorðnir. Veðrið lék við okkur alla helgina
þar sem sólin lét sig ekki vanta.

Elísa Sól Sonjudóttir tekur við nýja
hjólastólnum.
Við héldum kúrekaball sem tókst vel í alla
staði og er það von okkar að þetta sé orðinn
fastur liður í okkar starfi.
Þann 5.maí héldum við upp á 10 ára
afmæli klúbbsins. Af því tilefni var hæsti
styrkur sem Sólborg hefur nokkru sinni
afhent, veittur Elísu Sól Sonjudóttur sem
er ellefu ára gömul og er með hrörnunar
sjúkdóm. Þessi sjúkdómur leggst á tauga
og ónæmiskerfið, en hún var aðeins 6 ára
þegar hún var komin í hjólastól.
Sólborgarfélagar færðu henni hjólastól
sem er rafknúinn og gleðin sem ríkti í
andliti Elísu leyndi sér ekki þegar hún
settist í hann í fyrsta skipti. Þessi stund

Það var fjör á sumarhátíð Ægissvæðis.
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Nýjir félagar þær Elín Björnsdóttir og Hjördís Diljá Beck.
lögreglubíll sem börnin fengu að skoða að
vild. Sumir fengu mynd af sér með löggu
húfu, einnig fengu þau að setja sírenurnar í gang. Að lokum fengu allir svala og
pylsu ásamt smá nammi áður en heim var
haldið. Það var ekki liðin vika eftir að
hjálmarnir voru afhentir, þegar ein telpa

Í haust komum við galvaskar aftur til
starfa og vel endurnærðar eftir gott sumarfrí. Síðasti fundur starfsársins 2008-2009
var gestafundur, þar sem konum var
boðið að koma og kynna sér starf hreyfingarinnar. Stjórnarskiptin voru haldin
þann 3.október með klúbbunum Eldborg,
Hraunborg og Setberg. Nú er hafinn undirbúningur fyrir okkar árlegu fjáröflun sem
eru aðventuskreytingar sem við gerum
sjálfar og seljum í fyrirtæki hér í bænum
og víðar. 12.nóvember tókum við inn tvo
nýja félaga, þær Elínu S. Björnsdóttur og
Hjördísi Diljá Beck, en ein bíður eftir því
að vera tekin inn í klúbbinn. Einnig var
Óskar Guðjónsson umdæmisstjóri við
staddur og aðstoðaði hann Hildisif
Björgvinsdóttur kjörsvæðisstjóra við inn
setninguna.
Megi hátíð ljóss og friðar gefa Kiwanisfélögum og fjölskyldum þeirra gleðileg jól
og farsælt nýtt ár.
Erla María Kjartansdóttir.
Blaðafulltrúi Sólborgar

Byggjendaklúbburinn í
heimsókn
Höfði hóf starfsárið með krafti eins og vana
lega en að þessu sinni í skugga andláts
kærs félaga og vinar, Jónasar Teitssonar.
Jónas féll frá langt um aldur fram sl. sumar
og er hans sárt saknað.
Eins og venja er til, voru stjórnarskiptin
haldin utan höfuðborgarsvæðisins. Að
þessu sinni á hótelinu á Flúðum, þann 10.
október sl. Ný stjórn undir forystu Sigurðar
Svavarssonar tók þar við völdum. Eins og
vanalega voru nokkrum félögum veittar
viðurkenningar fyrir vel unnin störf. Góð
mæting var og gistu flestir í eina eða tvær
nætur í góðu yfirlæti og nutu góðs matar
og ánægjulegrar samverustundar þessa
helgi.
Þann 20. október var sameiginlegur
fundur þeirra klúbba sem funda að Engja
teigi 11, þ.e. Heklu, Jörfa, Kötlu, Esju og
Höfða. Fyrirlesari á fundinum var Loft
ur Altice Þorsteinsson verkfræðingur og
vísindakennari. Umdæmisstjóri, Óskar
Guðjónsson var einnig gestur fundarins.
Var þetta fjölmennur og góður fundur með
mjög áhugaverðum fyrirlestri.
Fundur okkar þann 5. nóvember var
sérlega ánægjulegur en þá kom Byggjendaklúbburinn í Engjaskóla í heimsókn ásamt
nokkrum foreldrum og Guðrúnu Kristjánsdóttur tengilið okkar við klúbbinn. Höfði
er móðurklúbbur Byggjendaklúbbsins og
höfum við stutt krakkana með ráðum og
dáð frá stofnun hans. Erum við sérlega
stoltir af því starfi. Sigurður Pétursson
forseti Heklu var einnig gestur fundarins
og gaf hann forseta Byggjendaklúbbsins,
Eyglóu Freyju Þrastardóttur, forsetakeðju,
sem hann hafði útbúið. Byggjendaklúbb
urinnn var stofnaður í umdæmisstjóratíð
Sigurðar (2004-2005).
Eins og vanalega er desember anna
samasti og jafnframt skemmtilegasti

mánuðurinn í starfi okkar. Hæst ber þar
að sjálfsögðu flugeldasöluna sem er okk
ar aðal fjáröflun í styrktarsjóð. Það hefur
oft verið áhyggjuefni hjá okkur að finna
hentugan sölustað. Það var því mikið lán
fyrir okkur að fá afnot af sama húsnæði
og við höfðum í fyrra en það er að Gylfa
flöt 5. Það er ánægjulegt frá að segja að
stór og stækkandi hópur viðskiptavina
okkar heldur við okkur tryggð, og kemur
ár eftir ár. Í þeim góða hópi er að sjálfsögðu
margt Kiwanisfólk. Ég vil ég að sjálfsögðu
nota þetta tækifæri og hvetja allt Kiwanisfólk, fjölskyldur þeirra og vini, til að
kaupa flugeldana hjá okkur og efla þar
með styktarsjóð okkar til góðra verka.
Við erum að sjálfsögðu með sérstakan
jólafund með mökum. Þá fáum við
fyrirlesara, höldum pakkauppboð og hlust
um á guðsorð. Þessir fundir hafa í gegnum
tíðina verið vel sóttir og mjög hátíðlegir.
Eftir áramót verður að sjálfsögðu þorra
blót hjá okkur með mökum. Þess má geta
að klúbburinn verður 20 ára í apríl nk. og
til stendur að halda veislu á þeim tíma
mótum.
Ég hef hér stiklað á stóru í starfi Höfða
undanfarna mánuði. Það er eitt markmiða
nýrrar stjórnar að fjölga félögum í klúbbnum, en við erum núna 29. Vonum við að
það takist. Við höfum verið u.þ.b. 30 félagar
í klúbbnum undanfarin ár. Nokkuð marg
ir hafa byrjað í klúbbnum og aðrir hætt
eins og gengur og gerist. Þess má geta að
svæðisstjóri Eddusvæðis þetta starfsárið,
er Jakob Marinósson Höfðafélagi.
Ég vil að lokum óska öllum Kiwanisfélögum og fjölskyldum þeirra gleðilegra
jóla og farsældar á nýju ári.
Guðni Walderhaug,
fjölmiðlafulltrúi Höfða

seti.

Steindór og Valgeir for

Guðni og Valgeir forset

i.

Það var sungið hraustlega á stjórnaskiptum hjá Höfða.
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Líflegt starf hjá Básum
Starfið hjá Kiwanisklúbbnum Básum hefur
verið líflegt að undanförnu eins og oftast
endranær. Þótt félagarnir séu einungis 17
er þetta harður kjarni og mætingar á fundi
eru mjög góðar.
Básafélagar tóku upp þá nýjung að
halda sjávarréttakvöld 30. apríl síðastliðinn
og heppnaðist það með ágætum, vel sótt af
bæjarbúum enda fengum við listakokkinn
Magnús Hauksson, sem stýrir hinu vinsæla
Tjöruhúsi á Ísafirði að sumrinu, til liðs við
okkur. Félagar söfnuðu öllu hráefni, sem
til þurfti, þannig að góður hagnaður varð
af kvöldinu, sem að hluta rann í styrktar
sjóð klúbbsins. Við höfum hug á að þetta
verði árlegur viðburður og stefnt er að því
að það verði haldið 30. apríl m.a. vegna
þeirrar vissu okkar að flestir eigi frí daginn
eftir, sem er 1. maí.

Í nóvember hélt Þorgeir Pálsson framkvæmdastjóri
Atvinnuþróunarfélags
Vestfjarða mjög fróðlegan fyrirlestur um
sóknaráætlun fyrir Vestfirði. Á sama
fundi var kynningu á klúbbnum og
hreyfingunni fyrir gesti.
Með Kiwaniskveðju
Kristján G. Jóhannsson, forseti Bása

HJ
I NS
ÁLP
UM BÖRNUM HEIMS

Um margra ára skeið hefur klúbburinn
tekið að sér brautarvörslu í Óshlíðar
hlaupinu og höfum orðið góða þekkingu
og reynslu á framkvæmd þess. Hlaupið
nýtur sívaxandi vinsælda og voru þátt
takendur á þessu ári fleiri en nokkru sinni.
Styrktarverkefni í þágu barna
Básafélagar aðstoðuðu við endurbætur
á barnaleikvelli við Skipagötu á Ísafirði
síðastliðið sumar, tyrfðu félagar völlinn
og settu niður fallvarnir, en áður hafði
Ísafjarðarbær endurnýjað tæki á vellinum.
Auk þess lagði klúbburinn til málningu á
tæki vallarins. Félagar lögðu til 50 vinnu
stundir við þetta verkefni, sem fellur vel að
markmiðum okkar um starf í þágu barna.

Fólk tók vel til matar síns á sjávarréttakvöldinu hjá Básum.

Nýársfagnaður eldri borgara
Svo lengi sem elstu menn muna hefur
Kiwanisklúbburinn Básar séð um nýárs
fagnað fyrir eldri borgara fyrsta sunnudag
á nýju ári og er hann haldinn í samkomusal
Hlífar, en þar eru íbúðir fyrir eldri borgara
á Ísafirði.
Fagnaðurinn hefur alltaf verið vel sótt
ur, yfirleitt um 60 – 70 manns, sem koma
saman og er kaffihlaðborð á boðstólum,
upplestur, nemendur og kennarar Tónlistarskóla Ísafjarðar sjá um tónlistaratriði
og síðan er sungið saman og fólkið fær
sér snúning þegar harmonikkuleikararnir
mæta á staðinn.
Stjórnarskipti í Básum
Svæðisstjóri Þórssvæðis, Jón Eiríksson,
kom vestur á Ísafjörð 8. október og sá um
stjórnarskipti hjá okkur Básafélögum með
miklum myndarbrag. Nokkuð hvessti
eftir að svæðisstjóri kom vestur, sem varð
til þess að heimför hans seinkaði nokkuð
vegna óhagstæðrar veðráttu til flugs. Á
endanum komst hann nú aftur suður.
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Básafélagarnir Sigurður Ólafsson, Gunnar Veturliðason og Gunnlaugur Gunnlaugsson
að tyrfa leikvöllin við Skipagötu.

Velheppnað Kiwanisþing
Kiwanisþing okkar fór fram í september s.l. í Reykjavík og þótti takast mjög vel. Mikið var um fróðlegar upplýsingar og tóku fulltrúar
virkan þátt í starfi þingsins. Matthías G. Pétursson lét af starfi umdæmisstjóra í lok september og tók Óskar Guðjónsson við starfi
umdæmisstjóra næsta starfsár.
Við látum hér fljóta með nokkrar myndir sem Tómas Sveinsson hirðljósmyndari okkar tók.
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Fjölgum konum í Kiwanis
Fyrr á þessu ári skipaði Evrópustjórn Kiwanis (KIEF) nefnd sem ætlað er að leita
allra leiða til að fjölga Kiwaniskonum í
Evrópu. Umdæmisstjórn fékk konur úr
Sólborgu til þess að fylgja þessum málum
eftir í okkar umdæmi og starfa með Kvenna
nefnd Evrópu.
Í Kiwanisumdæminu Ísland – Færeyjar
eru nú aðeins 45 konur, þessu verðum
við að breyta og fá fleiri konur til liðs við
okkur því á undanförnum árum hefur
fækkað í hreyfingunni og þörfin fyrir nýj
ar hugmyndir og nýja krafta er brýnni en
nokkru sinni fyrr. Af öllum Evrópulönd
um Kiwanis eru langfæstar konur í okkar
umdæmi.
Með þetta markmið að leiðarljósi hóf
Kvennanefnd umdæmisins vinnu strax í
haust að loknu sumarfríi enda kraftmiklar
og áhugasamar konur sem skipa nefndina.
Ákveðið var að byrja að vinna með Sólborg
sem var með gestafund um miðjan sept
ember, sá Kvennanefndin um að auglýsa
fundinn með því að senda út bréf til Kiwanisfélaga í klúbbunum í Hafnarfirði,
Garðabæ og Kópavogi. Í bréfinu voru félagar hvattir til þess að segja sem flestum
konum frá því að Kiwanisklúbburinn Sólborg væri með gestafund og um leið hvetja
þær til að mæta og kynna sér hreyfinguna
og klúbbinn.
Á gestafundinn var vel mætt af áhuga
sömum konum og nýlega gengu tvær
konur inn í klúbbinn og tvær eru í aðlögun.
Fleiri konur hafa sýnt áhuga á að mæta
aftur á fund Sólborgar og skoða starfið bet
ur. Til gamans má taka það fram að í Sólborg eru núna fjórar konur Kiwanismanna
og vonandi verða þær bara fleiri þegar
fram líða stundir.

Kynningarfundurinn í Reykjanesbæ.
starfandi Kiwanisklúbburinn Smyrill.
Önnur landssvæði verða tekin fyrir og
ætlum við að hafa samband við klúbba til
þess að fá upplýsingar og hugmyndir um
hvað við munum taka fyrir.
Kæru Kiwanisfélagar hvetjið eiginkonur
ykkar, vinkonur, frænkur, dætur eða aðrar
konur til að kynna sér Kiwanis og mæta
á fundi hjá þeim klúbbum sem eru opnir
konum.
Segið þeim að vel verði tekið á móti þeim
og hverri konu sem hefur áhuga á að skoða
starfið er tekið fagnandi. Í umdæminu
eru þrír kvennaklúbbar í dag, Embla á
Akureyri, Sólborg í Hafnarfirði og Rósan
í Færeyjum. Básar á Ísafirði er blandaður
klúbbur og eins Eysturoy í Færeyjum.

Næsta
verkefni
nefndarinnar
var
kynningarfundur sem haldinn var ásamt
umdæmisstjóra í Reykjanesbæ í lok októ
ber. Send voru út bréf til eiginkvenna
Keilis- og Hofsfélaga og þeim boðið á
kynningarfundinn. Auglýsing í tölvupósti
var einnig send út á margar stofnanir í bæn
um og á fundinn mættu síðan sex konur.
Allar mjög áhugasamar og sýndu strax
mikinn áhuga á að stofna kvennaklúbb
í bænum og ætla þær að leggjast allar á
eitt í að fá fleiri konur í lið með sér og fer
þeim fjölgandi. Þær eru búnar að hittast
nokkrum sinnum og ræða málin og ætla
þær sér að stofna klúbb undir forystu
Jóhönnnu Maríu Einarsdóttur Sólborgar
félaga sem búsett er í Reykjanesbæ. Þessu
ber að fagna og vonandi sem fyrst fáum við
nýjan kvennaklúbb í umdæminu okkar.
Fljótlega ætlar nefndin að taka þátt í
kynningarfundi í Borgarnesi en þar var
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Kántrýball hjá kvennanefnd.

Þið vitið að aðal ástæðan fyrir því að
konur eru svona fáar í hreyfingunni er sú
að þær vita ekki að Kiwanis er fyrir þær.
Það er kominn tími til að við breytum
þessu, gerum konur í hreyfingunni sýnilegri og segjum öðrum konum frá Kiwanis.
Tökum höndum saman byggjum upp fjölmenna og kraftmikla hreyfingu, segjum
fólki frá hvað Kiwanis stendur fyrir og
hvað það er gaman, gefandi og þroskandi
að starfa í svona alþjóðahreyfingu eins og
Kiwanis er.
Kvennanefnd umdæmisins
Hjördís Harðardóttir
Guðbjörg Pálsdóttir

Kiwanishreyfingarinnar Ísland - Færeyjar

Ávallt úrval a
Kiwanisvörum
til á lagernum
Hafið samband!

ÁSKORUN
Munið gull
og silfur stjörnurnar
og styrktarsjóðsmerkin
Með kaupum
á gull- og silfurstjörnum
og vörum kiwanislagersins
gefur það okkur tækifæri
til að láta verkin tala.
Minna á að við erum hreyfing sem
lætur sér börn heimsins varða.

Sigurður / Sveinn
Sími 5883244 • Fax 58832
isspor@mi.is

Er það ekki það sem við viljum?

LOFORÐ
Að aðalverkefni hreyfingarinnar
varðandi velferð barna
sé haldið á lofti.
Er það ekki það sem við viljum?
Styrktarsjóður íslenska Kiwanisumdæmisins.
Sjóðurinn hefur nú starfað í tæp 10 ár og styrkt ýmis verkefni. Honum er ætlað að taka við
og afgreiða styrkbeiðnir sem koma til umdæmisins og höfða til allrar hreyfingarinnar.
Á þessu ári varð sú breyting að tengiliður við Kiwanis International Foundation er um leið
formaður stjórnar styrktarsjóðsins. Áfram verður samt gætt að aðskilnaði á milli þessara sjóða.
Stjórn sjóðsins hefur verið að skoða ýmsar nýjar leiðir til að afla honum fjár.
Má þar nefna útgáfu á minningarkortum sem yrðu til sölu í öllum klúbbum umdæmisins.
Eitt af verkefnum sem rædd hafa verið er að allir klúbbfélagar sleppi því að borða á einum
fundi á ári og gefi andvirði máltíðarinnar til sjóðsins. Svipað verkefni er á vegum
alþjóðasjóðsins og heitir þar upp á ensku „skip a meal“. Stjórnin mun ræða þessi hugmyndir
við kiwanisfélaga áður en ákvörðun verður tekin.

STYRKTARSJÓÐURINN
SAMEIGINLEGT VERKEFNI OKKAR ALLRA
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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

Sendum öllum Kiwanisfélögum
og fjölskyldum þeirra
bestu óskir um gleðileg jól
og farsælt komandi ár

Ljósm. Rafn Hafnfjörð
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