
 

KIWANIS  klúbburinn Katla
    

Fréttabréf 1.tbl. 1.árg.                                   1.janúar 2011 
Ábyrgðarmaður: Sigurbergur Baldursson, fjölmiðlafulltrúi Kötlu; sigurbal@islandia.is  

 

45 ára afmæli Kötlu 

Á þessu ári verður Katla 45 ára 

þann 31.mars og mun allt starf 

hennar þetta tímabils miða að því 

að haldið verði góð afmælishátíð 

30.mars sem er miðvikudagur og 

er fundardagur 

Kötlu

 
13. nóv. 1965 var haldin fyrsti 

undirbúnings fundur Kötlu. Var 

Katla annar Kiwanisklúbbur á 

Íslandi og var formlega 

stofnfundur 31.mars 1966 Var 

klúbburinn 25. klúbburinn í 

Evrópu og var móður klúbbur 

Hekla. Fyrsti forseti Kötlu var  

Páll H. Pálsson. 

 

Desember í Kötlu 

1069 fundur Kötlu var 1.des. þetta 

var aðalfundur og heimsótti okkur 

ræðumaður frá Slysavarnar  félagi 

Landsbjargar. Fór hann víða og 

fræddi okkur um uppbyggingu 

skipastóls landsins. 

Kötlufélagar efndu til sölu á 

jólasveinum, (eru þó allir Kötlu 

félagar óseldir í dag). 

Voru smíðaðir litlir segulplattar 

með jólasveinunum þrettán. 

Reyndist þetta hin besta hugmynd. 

Sennilega með betri hugmyndum í 

langan tíma. Áttu þeir Ásmundur 

Jónsson og Ólafur Sigmundsson 

veg og vanda á þessu uppátæki. 

Og með hjálp félaga seldist vel og 

aflaði vel í styrktarsjóð okkar. 

 

 

1070 fundur Kötlu 15 des. var 

jólafundur. Var mæting góð og 

man ég ekki eftir eins fallega 

skreyttum sal á jólafundi. Komu 

þar að nýju rekstraraðilar okkar að 

Engjateig. Eiga þeir þakkir fyrir. 
Árna H. Jóhannssyni var veitt 

viðurkenning og þakkir fyrir 

þrjátíu ára starf í Kötlu. Er Árni 

vel að þessu kominn. Er hann 

traustur og frábær félagi, tryggur 

drengur með stóra KiwanisSÁL. 

Söngkona, Jakobína Valgeirsdóttir 

söng fyrir okkur nokkur sérstök 

jólalög sem ekki eru algeng hér. 

Var söngur hennar góður og 

fallegur. Róbert St. einn nýi félagi 

okkar varð 40 ára 12.des. og fékk 

forseti honum blómvönd einnig 

fleiri góðum gestum fundarins. 

Þrátt fyrir þessi ár Róberts 

lækkaði meðal aldur Kötlufélaga 

er hann bættist í hópinn.:-) 

Sérstakur gestur fundarins var 

Séra Sigurður Arnarsson prestur í 

Kópavogi. Flutti hann okkur jóla 

hugvekju  og tók svo á móti 

gjafabréfum til bágstaddra. 

Þakkaði hann fyrir og sagði að 

mikil þörf væri fyrir þessi jól því 

margir ættu lítið fyrir. 

 

Skötuveisla 

Fjáröflunar og skemmtinefnd 

reyndi einu sinni enn að halda 

skötuveislu á Þorláksmessu  með 

þjóðlegum  mat, skötu og saltfisk. 

Fáir mættu en gestir nutu matarins 

í góðum félagskap Kiwanisfélaga.  

Söngvarar og meðlimir frá 

Samhjálp sungu jólalög og léku á 

hljóðfæri fyrir gesti.  

 

 

 

 

 

Árið 2010 

Margar góðar minningar koma upp í 

hugann um liðið ár. Það hefur verið 

okkur gjöfult og innkoma yngri félaga 

hefur verið okkur til góðs, eflt 

félagsandann og virkni klúbbsins. 
Sumarferðir Kötlu voru vel sóttar og 

frábærar þó veðrið hafi ekki verið 

okkur í alla staði velviljað. 

 

Andlát í Kötlu.  

Því miður tekur lífið alltaf sinn toll. 

Með hækkandi aldri klúbbsins og 

félaga okkar verðum við að lúta 

lögmáli lífsins og taka á móti sorginni. 

Þrír góðir vinir og góðir Kötlufélagar 

yfirgáfu þessa jarðvist á árinu. 

 

Ólafur Finnbogason 

F.14.12.1918.  

Ólafur gekk í Kötlu 1967.  

Stofnandi Nes klúbbsins á 

Seltjarnarnesi 1971.  

Er sá klúbbur var lagður niður  

gekk hann aftur í Kötlu 2007 

 

Jón Trausti Eyjólfsson 

F.22.11.1927 

Jón Trausti gekk í Kötlu 1967 

 

Guðmundur J. Kristjánsson, 

F.2.8.1929 

Guðmundur gekk í Kötlu 1982 

 

Minning þeirra er ljós sem lifir. 
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