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"a! er komi! haust og tími á umdæmis-
"ing. #ingnefnd og Ósfélagar á Hornafir!i 
hafa unni! hör!um höndum a! undir-
búningi. #a! stefnir í frábært "ing í ein-
stöku umhverfi. Á "ingi er liti! fyrir farinn 
veg, r$nt í "a! sem betur hef!i mátt fara, 
samgla!st yfir "ví sem vel hefur veri! 
gert. Horft er til framtí!ar, lagt á rá!in, 
n$ forystusveit valin og frædd og n$jar 
áherslur og markmi! líta dagsins ljós. En 
"egar allar ræ!urnar hafa veri! fluttar, 
öllum formsatri!um fullnægt, dagskráin 
tæmd, – hva! "á? Nota!ir "ú tækifæri! 
til a! endurn$ja gömul kynni og efna til 
n$rra? Endurnær!ist "ú og smita!ist af 
"eirri samkennd og eindrægni sem jafnan 

einkennir "ing? Sóttir "ú "ér "á fræ!slu 
og uppl$singu sem sta!festa ákvör!un 
"ína um a! hl$!a kalli til ábyr!garstarfa. 
Sta!festir "ú "átttöku "ína í gefandi Kiw-
anisstarfi á lands- og heimsvísu, á "ví a! 
"ú getir láti! gott af "ér lei!a og getir lagt 
"itt á vogarskálarnar? Sta!festir "ú "á 
sannfæringu a! í ví!asta samhengi Kiw-
anisstarfsins "á skipta allir máli. Sta!festir 
"ú a! "ú tilheyrir stærstu "jónustuhreyf-
ingu heimsins sem gert hefur "jónustu 
vi! börn a! forgangsverkefni. Sta!festir "ú 
a! hafa teki! "átt í a! breyta heiminum 
og getir "a! enn á n$. #etta hef ég gert, ár 
eftir ár, ekki bara á "ingum, heldur í marg-
breytilegu Kiwanisstarfi – Hva! me! "ig? 

Velkomin til umdæmis"ings.

Dagskrá 41. umdæmis$ings  
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Höfn Hornafir#i, 23. – 24. september 2011

Föstudagur 23 . september:
08:30 – 16:00 Afhending !inggagna og sala mi"a á lokahóf
08:30 – 09:15 Umdæmisstjórnarfundur (Hótel Höfn)
09:00 – 10:30 Fræ"sla ver"andi forseta

Fræ"sla ver"andi ritara og féhir"a
Fræ"sla ver"andi forseta, ritara og féhir"a frá Færeyjum

10:30 – 10:45 Kaffihlé
10:45 – 11:45 Kynning frá Styrktarsjó"i á n#ju heimsverkefni

!átttakendur: ver"andi svæ"isstjórar, forsetar, ritarar og féhir"ar allra klúbba.

11.15 – 12.10 Áhersluatri"i ver"andi umdæmisstjórnar
Ávarp ver"andi umdæmisstjóra
Ávarp frá Rá"gjafa KI -  Oscar Knight
!átttakendur: ver"andi svæ"isstjórar, forsetar, ritarar og féhir"ar allra klúbba

12:15 – 13:00 Hádegishlé – Matur í í!róttahúsi
13:00 – 14:00 Stefnumótun Kiwanishreyfingarinnar  2011 – 2016
14:00 – 14:15 Kaffihlé
14:15 – 15:30 A"alfundur Tryggingarsjó"s
14:15 – 15:15 Kiwanis í nútí" og framtí" - Hópavinna (Workshop)
15:20 – 16:15 Stutt samantekt úr hópavinnu

Ítarleg samantekt ver"ur send öllum svæ"isstjórum og kynnt á svæ"isrá"sfundum

20:00 – 21:00 $ingsetning í Hafnarkirkju
21:00 – 23:00 Opi" hús hjá Ós félögum, á Hótel Jökli 

fyrir #ingfulltrúa, maka, gesti og alla Kiwanisfélaga

Laugardagur  24. september:   
08:30 – 15:00 Afhending !inggagna og sala mi"a á lokahóf

09:00 – 12:00 $ingfundi framhaldi" 
• Sk#rslur umdæmisstjórnar og umræ"ur um !ær
• Fjárhagsáætlun 2011- 2012
• Reikningar 2009-2010 

11:30 – 12:30 Hádegishlé - Matur í í!róttahúsi

13:00 – 16:00 $ingfundi framhaldi"
• Sta"festing stjórnar 2011 – 2012
• Kosning kjörumdæmisstjóra 2012 – 2013
• Kosning sko"unarmanna reikninga
• Lagabreytingar
• Ávörp erlendra gesta
• Kynning á umdæmis!ingi 2012
• Sta"arval umdæmis!ings 2014 
• Árssk#rsla Styrktarsjó"s
• Landsverkefni - Hjálmaverkefni" / K-dagur 
• Önnur mál

16:00 $ingfundi fresta"

19:00 – 02:00 Lokahóf í í!róttahúsi. Fordrykkur, hátí"arkvöldver"ur, ávörp og vi"urkenningar, 
skemmtiatri"i, !ingslit, dansleikur.

Sunnudagur 25. September 
11:00- Umdæmisstjórnarskipti  (Hótel Höfn)

Umdæmisstjórnarfundur stjórnar 2011-2012
Birt me# fyrirvara um breytingar

Ágætu Kiwanisfélagar
Nú er sumari! senn á enda og Kiwanis-
starfi! kemst á fullt skri! aftur. Má í raun 
segja a! starfi! hefjist á Umdæmis"ingi 
sem a! "essu sinni er haldi! á Höfn í 
Hornafir!i og veit ég a! vi! eigum eftir a! 
eiga gott og farsælt "ing, "ar sem málefni 
Kiwanis ver!a rædd og örugglega eiga eftir 
a! fæ!ast "ar margar gó!ar tillögur sem 
vi! getum haft a! lei!arljósi í starfinu.
#etta bla! okkar er eingöngu "ingbla! 

og má segja "etta bla! snúist eingöngu um 
sk$rslur og fjármál. Ég hef persónulega 
veri! á móti a! gefa út bla! sem eingöngu 
er  gefi! út vegna "ingsins og engar fréttir 
eru af klúbbum e!a ö!ru tengt klúbba-
störfum. 

Ég ver! nú a! breg!a a!eins út af hef! 
"ingbla!sins í "etta sinn "ar sem a! "ví 
mi!ur duttu ni!ur myndir sem áttu a! 
pr$!a grein Kiwanisklúbbsins Ós og vil ég 
enn og aftur bi!ja forseta Ós fyrirgefn-

ingar á "essum mistökum – "ví fannst 
mér vi! hæfi a! birta "essa grein aftur í 
"essu bla!i, "ar sem "a! eru Ósfélagar sem 
halda "ingi! í ár.

Næsta bla! sem kemur út er jólabla!, 
og "arf a! vera búi! a! skila inn efni í 
"a! bla! eigi sí!ar en 31. nóvember.  Vil 
ég endilega hvetja alla "á sem hafa frá 
einhverju a! segja a! senda inn efni. #a! 
má alltaf stækka bla!i! ef me! "arf. Vi! 
megum ekki gleyma "ví a! bla!i! er okkar 
málgagn út á vi!.  Enn einu sinni, vil ég 
minna félaga á a! tilkynna a!setursskipti 
til Umdæmisins svo a! bla!i! og allt "a! 
sem "arf a! senda frá Umdæminu komist 
til skila.

N$rri umdæmisstjórn vil ég óska allra 
heilla og hlakka til a! eiga samstarf vi! 
Ragnar og félaga á komandi starfsári – 
og um lei! "akka Óskari og hans stjórn 
farsælt samstarfs á li!nu ári.

A! lokum viljum vi! "akka öllum "eim 
sem lagt hafa hönd á plóginn vi! greinar-

skrif á starfsárinu, án ykkar kæmi ekkert 
bla! út.

Me! Kiwaniskve!ju
#yrí Marta Baldursdóttir

ritstjóri

Ritstjórapistill 

Ávarp umdæmisstjóra  
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II.   Fjölgun og efling
1012 fyrir 2012: 
Í október 2009 voru Kiwanisfélagar 882, 
nú 2 árum sí!ar eru "eir um 970. Í kjölfar 
áminningarbréfs heimsstjórnar 2008 um a! 
ná umdæmisstær! fyrir starfsári! 2012-13, 
var! „1012 fyrir 2012“ a! sérstöku fjölgun-
armarkmi!i. #a! er nú í seilingarfjarlæg!. 
Vi!snúningur hefur or!i! í n$klúbba-
stofnun, sem óumdeilanlega er kjarni 
vi!varandi raunfjölgunar sem ekki hefur 
or!i! í umdæminu til margra ára. Kiwanis-
klúbbarnir Var!a og Eldfell voru víg!ir á 
árinu og græ!lingsklúbburinn Dyngja og 
lykilklúbburinn Blámi eru or!nir a! veru-
leika. Fyrir hönd hreyfingarinnar "akka 
ég "ví kraftmikla, áræ!na og baráttugla!a 
bjarts$nisfólki, sem blés á m$tuna, axla!i 
ábyrg!ina og lét verkin tala. Gle!ilegt 
er líka til "ess vita a! fjölgun kvenna í 
umdæminu er umtalsver!. Kvennanefnd 
hefur ótvírætt lagt sitt á vogarskálarnar og 
umdæmi! loks komi! í hælfar Evrópuum-
dæma hva! kvennfélagafjölda var!ar.

N$klúbbastofnun vegur "ungt í eflingu 
umdæmisins, en meira "arf til. #ví mi!ur 
var! heimsstjórn ekki vi! erindi okkar um 
a! telja virka Sinawikfélaga til gjaldfrírra 
aukafélaga, en vi! gerum a!ra atrennu. 
Í mörgum klúbbum hefur or!i! veruleg 
fjölgun, í ö!rum minni en jákvæ!, margir 
klúbbar hafa sta!i! í sta! og einhverjir hafa 
ekki geta! fyllt í skör! horfinna félaga. 
Ma!ur á mann a!fer!in hefur duga! klúbb-
um til fjölgunar "ví Kiwanisstarf í flestum 
klúbbum er skemmtilegt og gefandi. Í 
ár hafa öflugar fjáraflanir og fjölbreytt 
styrktarverkefni einnig skila! óvenju 
miklu til samfélagsins. Hömpum gildum 
Kiwanisstarfsins: vináttu, "jó!félagslegri 
ábyrg!, "jónustu vi! börn og "á sem minna 
mega sín. N$tum me!byrinn til a! la!a 
n$ja félaga í okkar ra!ir Lykilatri!i! er a! 
spyrja! 100% "eirra sem ekki eru spur!ir, 
ganga ekki til li!s vi! okkur.

III.  Úr %msum áttum
Svæ#askipting
N$ svæ!askipan sem var sam"ykkt sam-
hljó!a á umdæmisstjórnarfundi vori! 2010, 
tekur gildi 1. okt. Breytingu sem fyrst var 
hreyft me! tillöguger! hausti! 2009 er or!-
in sta!reynd. Skipulega hefur veri! unni! 
a! innlei!ingu breytingarinnar. Svæ!isrá! 
og –stjórnir hafa funda! og teki! nau!syn-
legar stjórnskipulegar ákvar!anir og velt 
upp $msum hli!um á breytingunni. Um-
ræ!an, í grasrótinni, í klúbbum, svæ!um og 

á umdæmisfundum, hefur almennt veri! 
á afar jákvæ!um nótum og fali! í sér vi!-
urkenningu á, a! í ljósi breyttrar a!stæ!na 
í hreyfingu og "jó!félagi, sé nau!syn a! 
hrófla vi! 20 ára gömlu skipulagi. Mörgum 
spurningum er enn ósvara!, sérstaklega í 
svæ!um "ar sem breytingarnar ver!a hva! 
mestar. Í "essu verkefni hefur jákvæ!ni 
hinga! til veri! höf! a! lei!arljósi, ver!i 
hún "a! áfram ver!a álitaefnin töklu! af 
festu og sem lausir - ekki vandamál. 

K-dagur og K-lykill:
Verkefni! var fókus allt ári!, miki! í um-
ræ!unni, eftirvænting mikil. Söluátaki! 
í vor tókst me! ágætum og skilar umtals-
ver!urm fjárhæ!um til sam"ykktra 
styrktarverkefna. Ytri kynning verkefnisins 
var til fyrirmyndar og au!velda!i sölu. 
Verkefnisstjórn gerir nánari grein fyrir 
ánægjlegri ni!urstö!u seinna í dag, en ég 
vil nota tækifæri! og "akka K-dagsnefnd 
fyrir 3ja ára frábær og ómetnaleg störf a! 
einu af okkar stærsta og mikilvægasta 
styrktar- og fjáröflunarverkefni. 

Hjálmaverkefni#:
Á árinu var ger!ur 3ja ára samningur vi! 
Eimskip um áframhaldandi styrktara!ild 
fyrirtækisins. Samningurinn sk$tur 
sterkum rótum undir "etta einstaka for-
varnarverkefni, sem n$leg dæmi sanna a! 
á fyllilega rétt á sér. Á hverju ári koma upp 
$msir hnökrar á framkvæmdinni og sam-
starfinu. Opinberir eftirlitsa!ilar hafa t.d. 
haft óvenju mikinn áhuga á verkefninu, en 
"au mál hafa veri! farsællega til lykta leidd. 
Hnökrarnir eru til a! leysa "á og mega 
ekki skyggja á mikilvægi "eirra hagsmuna 
sem a! ve!i eru. Ég "akka verkefnisstjórn 
frábær og ómetnaleg störf a! framgangi og 
framkvæmd "essa mikilvæga landsverk-
efnis. 

Stefnumótun:
Undir forystu kjörumdæmisstjóra hefur 
veri! unni! a! n$rri stefnumótun umdæm-
isins til fimm ára. Drög voru send klúbbum 
til kynningar og "au ver!a rædd og vænt-
anlega sam"ykkt á umdæmis"ingi. Eigi 
"essi vinna a! skila sínu ver!ur a! tryggja 
a! framkvæmd stefnumarkandi a!ger!a, 
eftirfylgni og endursko!un á áherslum sé 
trygg! og a!hald félaga og klúbba sé á bor!i 
en ekki or!i.
   
Frétta- og uppl%singami#lun
Kiwanisfréttir komu tvisvar út á starfs-
árinu auk fyrirliggjandi "ingbla!s. 

Umdæmisstjóri sendi frá sér fréttabréf sem 
birtust á netinu og var dreift rafrænt til 
allra félaga. Efni! var fréttaflutningur af 
umdæmisvettvangi og hvatningi til félaga 
og embættismanna. Kiwanis.is hefur 
sanna! sig sem helsti uppl$singami!ill 
hreyfingarinnar og markvisst er unni! a! 
"ví a! a!laga hana breytilegum "örfum 
umdæmisins. Skemmtilegar n$jungar 
komu fram vi! n$justu uppfærslu. Ég hvet 
Kiwanisfélaga til a! heimsækja sí!una og 
reglulega senda inn efni á bá!a fréttami!la 
okkar.

Sumarbú#ir í Finnlandi
Í lok júlí fóru umdæmisstjórahjónin fyrir 
hópi 9 unglinga í vikulöngum Kiwaniss-
umarbú!um í Finnlandi. Bú!irnar fengu 
styrk frá Rá!herranefnd Nor!urlandará!s, 
sem stó! undir fer!akostna!i hópsins. 
Færeyingum stó! til bo!a a! senda "átt-
takendur, en rúmlega mána!ar fyrirvari 
var skiljanlega of stuttur a! safna li!i. 
Okkar hópur naut hinsvegar fyrri reynslu 
og mætti tilbúinn me! sín verkefni "ó 
fyrirvari væri naumur. Krakkarnir stó!u 
sig frábærlega og voru sjálfum sér og 
hreyfingunni til mikils sóma. Ávöxtur 
fyrri fer!ar var stofnun Lykilklúbbsins 
Bláma, en ávöxtur "essarar fer!ar ber e.t.v. 
ávöxt um áramót, en "a! er sá tími sem 
okkur var gefinn til a! kanna möguleika 
á slíkum bú!um á Íslandi. Skipu! hefur 
veri! nefnd til a! sko!a máli!. 

Eliminate – n%tt heimsverk-
efni KI
Styrktarsjó!ur mun hafa verkstjórn me! 
"essu n$ja heimsverkefni, sem nú hefur 
formlega veri! hleypt af stokkunum. 
Verkefni! ver!ur unni! í einhverju sam-
starfi vi! landsstjórnir Unicef og "egar 
hefur veri! haldinn kynningarfundur 
me! umdæminu og framkvæmdastjóra 
Unicef á Íslandi. Væntingar til verkefnisins 
eru miklar og á ég ekki von á ö!ru en a! 
vi! stöndum skil á okkar. Margir klúbbar 
hafa t.d. teki! áskorun styrktarsjó!s um 
regluleg framlög og eftir "ví sem fram-
vindur munu eflaust $mis verkefni og 
uppákomur líta dagsins ljós.  

Hekla og hreyfingin 50 ára:

14. janúar 2014 fagnar umdæmi! 50 ára 
afmæli Kiwanisklúbbsins Heklu. Erindi 
vegna tímamótanna var sent Einherjum 
í fyrra og "eir be!nir a! koma a! hátí!ar-
höldum í samvinnu vi! Heklufélaga og 

Sk%rsla umdæmisstjóra  

Me!fylgjandi starfssk$rsla er greinar-
ger! um "a! helsta sem veri! hefur á 
bor!um umdæmisstjórnar  á annasömu 
og óvenjulegu starfsári. Óvenjulegt a! 
"ví leyti a! umdæmisstjóri sat nú í anna! 
ár. Og e!lilega gafst lítill tími til undir-
búnings n$rra stefnumála og áherslna. 
Stefnumótun, kjöror! og markmi! 
starfsársins 2009-2010 voru hins vegar 
valin af yfirvegun og kostgæfni og ur!u 
"ví skiljanlega áframhaldandi lei!arljós. 
Vonandi hefur tekist a! skerpa á "eim 
og a! koma anda "eirra til betri skila. Ég 
geng sáttur frá bor!i, "reyttur en ekki 
úrvinda. Margt er óunni!, en heilmiklu 
hefur veri! áorka!, arfleif!in óflekku!. 
Jákvæ!ni og bjarts$ni á hlutverk okkar 
hefur skoti! d$pri og n$rri rótum og 
persónulega vona ég a! hafi ég valdi! 
"eirri ábyrg! og trausti sem fólst í vali 
ykkar á mér til umdæmisstjórastarfsins 
anna! ári! í rö!.

Minnigaror#
Á hverju ári falla jafnan gó!ir Kiwanis-
félagar í valinn. Vi! stöldrum vi!, hugs-
um um "eirra margvíslegu og gó!u verk, 
hei!rum minningu "eirra og geymum "á 
í hugarskoti okkar. En lífi! heldur áfram. 
Á starfsárinu hafa óvenjumörg skör! 
veri! hoggin í ra!ir okkar, veikinda-
fréttir og dau!sföll Kiwanisfélaga nánast 
daglegt brau!. #etta er eitthva! sem vi! 
rá!um litlu um, en sendum "eim í Kiw-
anisfjölskyldunni sem eiga um sárt a! 
binda vegna veikinda e!a fráfalls, maka, 
ættingja, vinar e!a félaga, hugheilar sam-
ú!ar- og baráttukve!jur.
 
I.   Fundir og heimsóknir
Umdæmisstjórnarfundir:
Haldnir voru fjórir umdæmisstjórnar-
fundir á árinu, ".a. tveir me! öllum 
embættismönnum. Sérstakur síma-
fundur var og haldinn til sta!festingar 
umdæmisins á frambo!i Andrésar Hjalta-
sonar til heimsstjórnar. Fundirnir voru 
málefnalegir, K–dagsumræ!a tók sinn 
tíma auk umræ!u um framvindu n$rrar 
svæ!askiptingar. Reglulega var funda! 
í framkvæmdará!i, "ar sem fjalla! var 
um helstu umdæmismál lí!andi stundar. 
Gó!ir og nau!synlegir uppl$singafundir 
oft me! sitjandi embættismönnum og 
ver!andi framkvæmdará!sfólki. 

Svæ#isrá#sfundir: 
Framkvæmdará!sfulltrúar sátu svæ!is-
rá!sfundi í öllum svæ!um og fleiri en 
einn í "eim flestum. Ég vil hrósa svæ!is-
stjórum fyrir gó!a og vel skipulag!a 
fundi og félögum fyrir gó!a mætingu 
og almenna og málefnalega "átttöku í 
umræ!um. Sérstaklega ánægjulegt var 
a! sitja sameiginlegan fund #órs- og 
Eddusvæ!is "ar sem formsatri!i vegna 
sameiningar svæ!anna voru afgreidd 
á l$!ræ!islegan og lögformlegan hátt. 
Reglulega var svo lagt á rá!in me! svæ!-
isstjórum um n$ja svæ!askiptingu.

Klúbbaheimsóknir:
Heimsóknaskyldu umdæmisstjóra var 
sinnt eftir megni. Klúbbar voru heimsótt-
ir, $mist sér e!a sameinginlega. Í heim-
sóknum sannreyndi ég "a! sem sk$rslur 
klúbbana bera me! sér, vaxandi virkni, 
gó!an félagsanda og jákvæ!ni, fjölbreytt-
ar og árangursríkar fjáraflanir, ó"rjótandi 
styrktarverkefni, gó!a fundasókn og 
ákve!na ó"olinmæ!i og eftirvæntingu 
vegna yfirvofandi landsverkefna. Á sinn 
hátt voru allar heimsóknirnar ánægju-
legar, en uppúr standa fer! og frábær 
fundur  hjá Öskju á Vopnafir!i me! 5 
klúbbum úr Ó!inssvæ!i. og heimsókn 
okkar Konny til Færeyja í sameiginlega 
50 ára afmælisveislu Tórshavn (30 ára) og 
Rósan (20 ára). Öllum félögum "akka ég 
frábærar móttökur og skemmtilega fundi. 
Allssta!ar hef ég mætt fádæma velvild og 
gestrisni sem seint ver!ur full"ökku!. 

Evrópumál: 
Umdæmisstjóri sækir fundi Evrópu-
rstjórnar og -"ing. Í ár var funda!i í tví-
gang í Munchen og á Evrópu"ingi í Haag 
í Hollandi. Vegna nefndarformennsku í 
fjölgunarnefnd KI-EF var umdæmisstjóra 
bo!i! á undirbúningsfundi vegna KI-EF 
starfsárins og sí!an á fjölgunarrá!stefnu 
í Munchen ásamt ö!rum embættis-
mönnum. Umdæmisstjórar ásamt full-
trúa styrktarsjó!s sátu sérstakan kynn-
ingarfundur á n$ja heimsverkefninu 
í Prag í vor. Vi! sama tækifæri funda! 
umsjónarma!ur gagnagrunns me! 
kollegum í Evrópu. Umræ!an á fundum 
Evrópustjórnar er jafnan margbreytileg, 
en í ár má segja a! tvennt standi uppúr. 
Á febrúarfundi var undirrita! „sögulegt 

skjal“ sem 
innsigla!i sjálf-
stæ!i Evrópu 
um stjórnun 
eigin mála, en 
me! skilyrtum 
fjárhagsstu!n-
ingi frá KI. Hitt 
var a! svo bar 
til tí!inda á 
Evrópu"ingi 
a! reikningar starfsárins 2009-2010 
voru kolfelldir, "egar kröfu "ingheims 
um haldbærar sk$ringar á um 80 "ús. 
evra halla var ekki sinnt. Framkvæmda-
stjórn sá "ó a! sér og bo!a!i sérstakan 
stjórnarfundur á heims"ingi. #ar var 
ákve!i! a! setja á laggirnar sérstaka rann-
sóknarnefnd til a! kryfja reikningana. 
Atli #órsson mun ver!a einn af "remur 
fyrrverandi umdæmisféhir!um sem 
vinna "a! verk og skila sk$rslu í septem-
berlok. Evrópuforseti næsta árs var út-
nefndur Paul Inge Paulsen frá Noregi, en 
sjálfkjörinn kandidat í Evrópuforseta var 
Marie-Jeanne frá Frakklandi.

Heims$ing:
Heims"ing var haldi! í Genf í Sviss í 
byrjun júlí. 15 atkvæ!isbærir umdæmis-
félagar sátu "ingi!.  Fer!anefnd efndi 
til "ingfer!ar og tóku 26 manns "átt í 
henni. #ingi! var fámennt og tí!inda-
líti!, engar lagarbreytingar, engar álykt-
anir en a! venju fræ!sla og vinnustofur. 
Eliminateverkefninu var formlega $tt 
úr vör og uppl$st a! "egar hafi safnast 
$4mil. A! venju voru embættakosningar 
á dagskrá. Vi! bi!um me! mikili eftir-
væntingu eftir kosningu um laust sæti í 
heimsstjórn, "ar sem Andrés Hjaltason 
var í frambo!i. Bjarts$ni ríkti um gó!a 
kosningu, fólk var jákvætt í hans gar! og 
stu!ningslofor! borist ví!a a!. Í tilfelli 
sem "essu er "ó greinilega ekki á vísan 
a! róa, "ví Andrés var! undir í kosningu 
"riggja frambjó!enda. Me! Hönnu sér 
vi! hli! stó! hann sig hetjulega og "ó a! 
ekki hafi fari! sem skyldi, er viss sigur 
fólginn í "ví a! hafa yfirleitt gefi! kost 
á sér. Umdæmisstjóri var forma!ur kjör-
bréfanefndar á "inginu og "eirrar ánægju 
a!njótandi a! fá a! kynna frambo! Andr-
ésar. N$r heimsforseti er Íslandsvinurinn 
Alan Penn, Gunter Gasser frá Austurríki 
var kosinn sem heimsforseti 2013-2014. 
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Ég var n$komin úr náttúrusko!unar-
fer! til Sviss "egar Óskar vi!varandi 
umdæmisstjóri hringdi í mig og spur!i 
hvort ég væri til í a! vera umdæmis-
féhir!ir í eitt ár í vi!bót. Ég minnti á a! 
samningurinn sem var ger!ur for!um 
í bílfer!ini hljó!a!i bara upp á eitt ár. 
En eftir koníaksfund me! "áverandi 
umdæmisféhir!ir "á ákva! ég a! slá til. 
Undirbúningur umdæmisféhir!is fyrir 
starfsári! 2010-2011 tók mjög skamman 
tíma, "ar sem fyrrverandi umdæmis-
féhir!ir var mjög hjálpsamur. #á kom 
ég einnig a! undirbúningi fræ!slu fyrir 
svæ!isstjóra, komandi forseta og á um-
dæmis"ingi.

Í október 2010 tók ég sí!an vi! 
embætti umdæmisféhir!is af Atla #órs-
syni kalla!ur Tumi. Tók ég "ar vi! mjög 
gó!u búi, sem mér hefur vonandi tekist 
a! halda vi!. Samkvæmt rá!leggingu 
frá fyrrverandi umdæmisféhir!ir "á 
ákva! ver!andi umdæmisféhir!ir a! 
bi!ja Ómar Hauksson, Skildi Siglufir!i, 
a! halda áfram a! færa bókhaldi! fyrir 
umdæmi! 2010-2011. Vil ég nota "etta 
tækifæri a! "akka fyrir sérdælis gó!a 
samvinnu og vi!kynningu. #á var einnig 
ákve!i! a! bi!ja Sparisjó! Siglufjar!ar 
um a! sjá áfram um bankavi!skiptin. #ví 
eins og spekingurinn sag!i for!um „#a! 

er ó"arfi a! finna hjóli! upp a! n$ju“.
Reikningar vegna 60% umdæmis-

gjalda og Kiwanisfrétta voru sendir út 
í október og vegna 40% í apríl. #egar 
"etta er skrifa! "á á einn klúbbur eftir 
a! grei!a 60% og Kiwanisfréttir. Veittur 
var 40% afsláttur af erlendu gjöldunum 
eftir a! greiningardeild umdæmisins 
sendi frá sér ví!amiki! álit til KI um 
rökstu!ning fyrir lækkun á erlendum 
gjöldum. Mi!a! vi! vi!brög! KI vi! 
"essu áliti ver!ur "a! a! teljast harla 
líklegt a! "essi afsláttur ver!i veittur 
aftur. Á árinu tókst a! láta klúbbana 
hreinsa upp gamlar syndir hva! var!ar 
grei!slu á erlendum gjöldum "ví annars 
hef!u "eir átt á hættu a! vera hreinsa!ir 
út af félagaskrá KI. Tveir klúbbar eiga 
eftir a! gera upp sín gjöld "egar "etta er 
skrifa!.

Á "riggja mána!a fresti var skila! 
uppgjöri til fjárhagsnefndar umdæmis-
ins og höfum vi! Óskar sloppi! vi! a! 
vera kalla!ir fyrir. Ég tel nau!synlegt a! 
hafa fjárhagsnefnd til a! fylgjast me! 
fjármálum umdæmisins, "a! hefur veitt 
mér öryggi í mínum störfum. Vil ég 
"akka nefndarmönnum fyrir mjög svo 
ánægjulegt samstarf. Peningaleg sta!a 
umdæmisins er mjög gó! og er sta!an á 
veltureikningum "egar "etta er skrifa! 
4,5 milljónir kr.. Hefur veri! hægt a! 

borga alla reikn-
inga á réttum 
tíma.

Undirrita!ur 
var kalla!ur 
til starfa til a! 
sko!a reikninga 
KIEF og mun 
"a! vera gert 
í Lúxemborg 
seinnipart 
ágústmána!ar.

Á starfstímabilinu hef ég fari! í marg-
ar heimsóknir bæ!i í klúbba og svæ!is-
rá!stefnur sem ég hef haft mjög gaman 
af. #á hef ég haft samstarf vi! fjöldan 
allan af Kiwanisfélögum og sjaldan bar 
skugga á. Vil ég "akka alveg sérstkalega 
fyrir skemmtileg kynni og gott vi!mót. 
#á vil ég "akka Óskari umdæmisstjóra 
og Hjördísi umdæmisritara alveg sér-
staklega fyrir samstarfi!. #au starfsár 
sem ég hef gengt starfi umdæmisféhir!is 
hafa veri! einstaklega ánægjuleg og sé 
ég ekki eftir hinu snögga svari sem ég 
gaf Óskari fyrir fjórum árum sí!an. Nú 
mun ég snúa mér a! "ví a! a!sto!a vi! 
uppbyggingu á n$jum og öflugum Kiw-
anisklúbb sem heitir Eldfell.

Takk yfir mig.
Atli #órsson

Umdæmisféhir!ir 2010-2011

umdæmisstjóra næstu ára. Óformleg 
vinna er einnig hafin a! "ví a! skrá sögu 
hreyfingarinnar, en klúbbar munu koma 
inn í "á vinnu á einhverjum nálægum 
tímapunkti.
 
Frambo# til kjörum-
dæmisstjóra
Svo brá vi! a! enginn frambjó!andi til 
embættis kjörumdæmisstjóra 2012-2013 
haf!i gefi! sig fram "egar umsóknar-
frestur rann út. Eftir ítreka!ar áskoranir og 
ófá samtöl umdæmisstjóra vi! kjörbæra 
félaga, gaf mjög svo frambærilegur félagi 
sig fram, Dröfn Sveinsdóttir, Sólborgu. Ég 
fagna "ví. Af samtölum mínum fæ ég hins 
vegar rá!i! a! félagar veigra sér vi! fram-
bo!i vegna óskilgreinds kostna!ar sem 
embættinu ku fylgja.  Fælir umræ!a und-
anfarinna ára um milljónakostna! fólki 
frá "ví a! bjó!a sig fram til ábyrg!arstarfa 
fyrir umdæmi!? Var ég "á, umdæmisstjóri 
til tveggja ára, óbreyttur borgarstarfs-
ma!ur á lúsarlaunum, ófær um a! sinna 
embættisskyldum mínum af "ví a! ég 
festi mig  ekki í skuldafeni? #vert á móti. 
Eini verulegi fórnarkostna!urinn sem ég 
fann fyrir var frítími minn og sumarleyfi. 

Hann met ég ekki til fjár heldur fórna!i 
gó!fúslega fyrir a! hafa fengi! a! sinna 
óumræ!ilega gefandi og skemmtilegu 
starfi. Ég vi!urkenni samt a! ég geng stór-
skuldugur af vaktinni, en "ær skuldir eru 
fyrst og fremst "akkarskuldir!

Lokaor#
Vi! óvenjulegar a!stæ!ur fyrir ári sí!an, 
var viss ábyrg! lög! á her!ar mér. Hana 
axla!i ég hiklaust, vitandi a! frábært og 
reynslumiki! samstarfsfólk væri tilbúi! í 
a!ra vegfer!. Nú er komi! a! lei!arlokum 
og a! framan hefur veri! stikla! á "ví 
helsta sem "essi hópur hefur veri! a! s$sla 
vi! á starfsárinu. Í mörg horn var a! líta og 
a! mörgu a! hyggja, en vonandi ber sk$rsl-
an "ess vitni  a! hér var starfssöm stjórn a! 
verki. Hjálparhellurnar mínar, "au Hjördís 
og Atli stó!u vaktina í mót- og me!byr, 
úrræ!agó! og "rautseig. Ekki bar skugga á 
"á samvinnu. Ragnar kjörumdæmisstjóri 
kom sterkur a! stjórnarbor!inu, ólíkt 
sí!asta ári "á dreif!ist ábyrg!in meira 
núna. Vi! óskum honum og stjórn hans 
velfarna!ar og sty!jum "au til allra gó!ra 
verka. Embættismönnum umdæmisins 
færi ég kærar "akkir fyrir gó! og sam-

viskusamleg störf. Svæ!isstjórum "akka 
ég gó!a samvinnu og alú! "á og ræktar-
semi sem "eir hafa s$nt svæ!um sínum 
og klúbbum og "á ábyrg! sem "eir hafa 
s$nt í allri sinn framgöngu. Umdæmi! er 
félagarnir, klúbbarnir og svæ!in og me! 
áhuga- og samviskusama svæ!isstjóra 
innanbor!s hljótum vi! a! sigla heil í 
höfn. Eldeyjarfélögum "akka ég áfram-
haldandi einlægan stu!ning. Konu minni 
"akka ég alla hennar "olinmæ!i, tillits-
semi og jákvæ!ni í 7 ára umdæmisbjástri. 
Án umbur!arlyndis, stu!nings hennar og 
hvatningar hef!i ég aldrei lagt í "ennan 
framhaldslei!angur. Efst eru mér "ó í huga 
"akkir til allra til "eirra Kiwanisfélaga 
sem stutt hafa mig og lei!beint, félaga 
sem ég hef hitt í leik og starfi, án "eirra 
fórnfúsu handa, hl$hugar og Kiwnis"els, 
væri hreyfingin ekki "a! sem hún er í dag. 
- Stærsta "jónustuhreyfing í heimi sem 
hefur a! markmi!i a! bæta heiminn me! 
"jónustu í "águ barna –  Ábyrg!in á "ví er 
okkar – okkar allra!!! Megi gu! og gæfan 
fylgja ykkur og Umdæminu Íslandi– Fær-
eyjar um ókomin ár.

Umdæmisstjórinn ykkar
Óskar

Eitt af verkefnum umdæmisritara er 
a! leggja fram sk$rslu sem unnin er úr 
uppl$singum sem koma fram á mán-
a!arsk$rslum frá klúbbunum í umdæm-
inu. #essi sk$rsla sem ég legg fram núna 
nær frá upphafi starfsárs til enda maí. 
Hjá flestum klúbbum hafa sk$rsluskil 
veri! mjög gó! í vetur. Umdæmisritara 
hafa borist 259 sk$rslur á "essu tímabili 
en 19 sk$rslur vantar. Flestir ritararnir 
voru a! standa sig mjög vel, skilu!u 
alltaf á réttum tíma og fylltu sk$rsluna 
samviskusamlega út. #eir sendu jafnvel 
me! punkta um "a! helsta sem var a! 
gerast hjá klúbbnum "eirra í hverjum 
mánu!i fyrir sig. Mig langar a! "akka 
"essum riturum fyrir "ví "a! skiptir 
svo miklu máli a! sk$rslurnar berist 
umdæminu á réttum tíma og a! "ær séu 
rétt útfylltar, svo hægt sé a! fylgjast me! 
stö!u klúbbana. Eins vil ég hvetja ver!-
andi ritara til "ess a! mæta í fræ!sluna 
sem haldin ver!ur í tengslum vi! "ingi! 
"ar sem fari! ver!ur yfir hvernig á a! 
fylla mán!arsk$rsluna rétt út.

Í Umdæminu Ísland – Færeyjar voru 
í upphafi starfsárs 34 klúbbar en í vetur 
bættust tveir klúbbar vi!, Kiwanis-
klúbburinn Var!a í Reykjanesbæ og Kiw-
anisklúbburinn Eldfell í Kópavogi. 

Samkvæmt sk$rslunum voru Kiw-
anisfélagar í umdæminu 932 í upphafi 
starfsárs en samkvæmt maí sk$rslum 
voru félagar 961. Á "essu tímabili hafa 
74 gengi! til li!s vi! hreyfinguna en 
45 hafa hætt e!a falli! frá. Til gamans 
má geta "ess a! í sk$rslu umdæmis-
ritara sem lög! var fram á "ingi fyrir ári 
sí!an kemur fram a! félagar voru 882 
"ann 1. október 2009. Kiwanisfélögum 
hefur "ví fjölga! á tveimur árum um 79 
félaga og "essu ber svo sannarlega a! 
fagna "ví "a! er bæ!i nau!synlegt fyrir 
hreyfinguna og gaman a! fá n$tt fólk til 
li!s vi! okkur. 

Nánast allir klúbbarnir eru a! n$ta sér 
félagatali! á heimasí!unni "ar sem "eir 
skrá sjálfir inn n$ja félaga, hætta félaga 
e!a breytingar á heimilisföngum e!a 
ö!ru. Miklu máli skiptir a! allar uppl$s-
ingar um félaga séu rétt skrá!ar og "a! 

borgar sig a! fara 
yfir "essar upp-
l$singar á hverju 
ári. Ef heimilis-
föngin eru ekki 
rétt fá Kiwanis-
félagar t.d ekki 
Kiwanisfréttir 
og fleira sem 
sent er til félaga 
sem er ekki gott. 
Mig langar a! hvetja ritarana til "ess a! 
skrá inn netföngin hjá félögum "ví oft 
er veri! a! senda uppl$singar til félaga 
í tölvupósti frá umdæminu.  Taka skal 
fram a! allar uppl$singar sem sendar eru 
Kiwanisfélögum me! tölvupósti eru líka 
sendar forsetum klúbbanna. Til "ess a! 
"eir geti komi! uppl$singum áfram til 
"eirra sem ekki eru nettengdir.

Á sk$rslunum kemur fram a! flestir 
klúbbarnir eru me! tvo fundi í mánu!i 
og nánast allir eru me! tvo stjórnar-
fundi. Klúbbar gera miki! af "ví a! fá til 
sín skemmtilega og fræ!andi fyrirlesara 
á almennum fundum og ræ!a svo klúbb-

Sk%rsla umdæmisritara  

starfi! á félagsmálafundum. Töluver!ar 
heimsóknir eru á milli klúbba, fari! er á 
svæ!isrá!sfundi og $msar skemmtanir. 
#a! er greinilegt a! "a! er líf og fjör hjá 
nánast öllum klúbbum í umdæminu.

Mætingin er mjög gó! en me!al-
mætingarprósenta hjá "eim klúbbum 
sem hafa skila! mér sk$rslum á "essum 
8 mánu!um er um 73%. Samt er ekki 
miki! um a! mætingavi!urkenningar 
komi fram á sk$rslum. Í lok maí voru 
66 Kiwanisfélagar í leyfi frá Kiwanis-
starfinu.

Kraftmiki! og öflugt starf er "a! sem 
má lesa út úr sk$rslunum á "essu tíma-
bili. Klúbbarnir hafa safna! í styrkar-
sjó!i sína um 32,5 milljónir kr. og á sama 
tíma hafa "eir veitt styrki fyrir rúmar 
23 milljónir kr. Kiwanisfélagar hafa 

unni! í samtals 19.349 klukkutíma, en 
"etta segir okkur hva! starfi! er öflugt 
og hva! Kiwanisfélagar eru tilbúnir a! 
legga miki! á á sig í "águ hreyfingar-
innar. #a! sést svo sannarlega á "essu 
a! fátt er eins gefandi og a! láta gott af 
sér lei!a. Vi! megum vera stolt af "ví a! 
vera Kiwanisfélagar.

Önnur verkefni umdæmisritara er a! 
vinna og gefa út Félagatal Umdæmisins 
í samvinnu vi! tengili! vi! gagnagrunn-
inn. #a! er alltaf ótrúleg vinna sem fer 
í "a! a! safna uppl$singum frá klúbb-
unum eins og um næstu stjórn og mynd 
af forseta. #essar uppl$singar eiga a! 
berast me! maí sk$rslum en vir!ist oft 
gleymast hjá mörgum.

Umdæmisritari situr alla fundi fram-
kvæmdará!s og umdæmisstjórnar og 

skrifar fundarger!ir. Fundager!irnar frá 
umdæmisstjórnarfundum eru settar inn 
á heimasí!una og vil ég hvetja sem flesta 
a! lesa "ær og fylgjast "annig me! "ví 
sem er a! gerast hjá hreyfingunni.

Ég hef nú starfa! sem umdæmisritari 
í "rjú starfsár og "egar ég lít til baka 
"á hefur starfi! veri! mjög gefandi og 
skemmtilegt. Ég er reynslunni ríkari, hef 
kynnst fullt af gó!u fólki um land allt og 
eignast gó!a vini. Mig langar a! "akka 
öllum "eim sem ég hef átt samskipti vi! 
fyrir gott samstarf og skemmtileg kynni. 

Me! Kiwaniskve!ju
Hjördís Har!ardóttir

umdæmisritari

Sk%rsla umdæmisféhir#is 2010-2011 
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Fjölgun í Sögusvæ#i
#a! má segja a! klúbbarnir í Sögusvæ!i 
hafi gefi! hinni miklu fjölgunarleysisum-
ræ!u Kiwanishreyfingarinnar langt nef. 
Félögum í svæ!inu hefur fjölga! um 29 
á starfsárinu og auk "ess bí!a 7 félagar í 
Helgafelli eftir "ví a! ver!a teknir form-
lega inn í klúbbinn, en "a! ver!ur gert 
á árshátí! klúbbsins í haust. #á bættust 
6 n$ir félagar í Kiwanisklúbbinn Ölver í 
#orlákshöfn - á Gelluhátí!inni "eirra um 

mi!jan mars og 2 bí!a eftir "ví a! ver!a 
teknir formlega inn í klúbbinn.. Svæ!is-
stjóri fór á Gelluhátí! "eirra Ölvers-
manna og sá um inntöku n$ju félaganna 
og átti me! Ölversfélögum og gestum 
"eirra, frábært kvöld.

Búrfell og Ós slógu saman sínum 
stjórnarskiptafundum og héldu hann 
á Kirkjubæjarklaustri. #ar minntust 
Búrfellsfélagar "ess a! li!in voru 40 ár frá 
stofnun klúbbsins og voru "eim fær!ar 

gjafir af "ví tilefni. 
Tel ég a! "essir 
annars fámennu 
klúbbar hafi "ar 
fundi! lei! til 
a! gera stjórnar-
skiptaathafnirnar 
skemmtilegri. Öl-
versmenn héldu 
sinn stjórnarskipta-
fund í Rá!húsinu 

Starfi! í Ó!inssvæ!i hófst me! hef!-
bundnum stjórnarskiptum og gengu "au 
vel me! gó!ra manna hjálp og var gaman 
a! heimsækja klúbbana og sjá hva! "eir 
eru misjafnir og hefur hver klúbbur sín 
sérkenni. Ég haf!i uppi gó! áform um a! 
heimsækja alla klúbba í svæ!inu aftur 
en "a! ná!is ekki. Fór "ó me! Skjálfanda-
félögum og heimsótti Öskju og var Óskar 
umdæmisstjóri me! í för og 4 félagar úr 
Her!ubrei!, Kaldbak og Emblu og var "etta 
gó! fer!. #á fór ég me! Emblufélögum og 
heimsótti Súlur í Ólafsfir!i en "eir áttu 35 
ára afmæli 31. mars. #ar mættu einnig fé-
lagar úr Skildi og áttum vi! saman ánægju-
lega kvöldstund me! afmælisbarninu. Ég 
heimsótti líka Kaldbak og Emblu en "a! 
voru nú frekar óformlegar heimsóknir.

Einn fundur var haldinn í svæ!isstjórn 
en "eim mun fleiri símafundir. Ég hef 
seti! tvo umdæmisstjórnarfundi en gat 
"ví mi!ur ekki mætt á sí!asta fund. #rír 
svæ!isrá!sfundir voru haldnar á árinu 
og var gó! mæting á "á alla en "ó vanta!i 
uppá a! fulltrúar mættu úr öllum klúbb-
um en allir skilu!u sk$rslum. Tveir fundir 
voru haldnar á Akureyri og en sí!asti 
fundurinn var haldinn á Siglufir!i og var 

sameiginlegur me! Grettissvæ!i sem nú 
ver!ur lagt ni!ur og fáum vi! Drangey og 
Skjöld í Ó!inssvæ!i og ver!a "á 9 klúbbar 
í svæ!inu og félagar um 156 og finnst mér 
a! menn séu almennt ánæg!ir me! "essa 
breytingu. Margt var rætt á "essum svæ!is-
rá!sfundum. Sam"ykkt var a! kjörssvæ!is-
stjóri 2011-2012 kæmi úr n$ju klúbbunum. 
Ákve!i! var a! klára sameginlegt verkefni 
svæ!isins me! gjöf til Barnadeildar FSA, 
en "a! er anna! vöktunartæki af tveim og 
ver!a trúlega bæ!i komin í notkun "egar 
"etta bla! kemur út. En fyrra tæki! var 
formlega afhennt eftir svæ!isrá!sfund 5 
febrúar. 

Forsetafræ!sla fyrir Nor!urland fór fram 
á Akureyri í ár og var "a! gott framtak 
og vel heppna! og ver!ur vonandi meira 
af slíku. Í maí var komi! a! sameigin-
legum verkefnunum og mikil vinna vi! 
"au. Hjálmaafhending í maí byrjun og 
"á var K-lykillinn næsta verkefni og voru 
vi!tökur ótrúlega gó!ar vi! "essum n$ja 
lykli og gekk salan vel hér í Ó!inssvæ!i og 
voru menn alment jákvæ!ir fyrir "essari 
n$jung.

Um 60 félagar og makar úr Ó!inssvæ!i 
fóru til Færeyja í vor og átti Benedikt Krist-
jánsson í Skjálfanda veg og vanda a! "eirri 

fer! og var "etta 
hin besta fer! 
a! sögn "eirra 
sem fóru í hana. 
Fjölskylduhátí! 
Ó!inssvæ!is 
var haldin a! 
Melger!ismelum 
í Eyjafir!i sí!ustu 
helgina í júní og 
sáu Emblufélagar 
um hana. Mæting var nokku! gó! og ve!ur 
"okkalegt og áttum vi! saman gó!a helgi.

Starfi! í svæ!inu hefur veri! öflugt en 
sta!a klúbbanna er mjög misjöfn. Sk$rslu-
skil hafa veri! gó! og s$na "ær a! miki! 
hefur veri! starfa! í svæ!inu og samkvæmt 
sk$rslum frá  okt. 2010-maí 2011 eru fjár-
aflanir 5,5milljónir kr. styrkir 4,3 milljónir 
kr. og vinnustundir um 3.000 og mæting-
arprósenta um 78%.

A! lokum vil ég "akka öllum "eim 
sem ég hef haft samskipti vi! og sérstakar 
"akkir til "eirra sem hafa a!sto!a! mig í 
"essu starfi "ví mi!ur er ekki pláss til a! 
telja "á alla upp.

Lára Einarsdóttir
Svæ!isstjóri Ó!inssvæ!is

Ágætu Kiwanisfélagar 
Starfsemi klúbbanna í Grettissvæ!i 
hefur veri! mjög gott á "essu starfsári 
2010-2011. 

Allir klúbbarnir hafa sta!i! sig vel í 
skilum á sk$rslum sem er 100%, mæting 
hjá klúbbunum hefur veri! gó!, a! 
me!altali 65 – 83% á fundi. Skjöldur á 
Siglufir!i tók inn 4 n$ja félaga á starfs-
árinu sem er frábær árangur. Einn félagi 
féll frá #órhallur Daníelsson úr Skildi á 
Siglufir!i. 

Klúbbarnir hafa unni! ötullega a! 
styrktarverkefnum og ö!rum verkefnum 
í sínu bæjarfélagi og eru gó!ar fyrir-

myndir samborgara sinna og Kiwanis-
hreyfingunni til mikils sóma. 

Vi! í Grettissvæ!i höfum haldi! "rjá 
svæ!isrá!sfundi á starfsárinu sem allir 
tókust mjög vel og sí!asti fundurinn sem 
haldinn var á Siglufir!i var sérstakur a! 
"ví leiti a! hann héldum vi! sameigin-
lega me! Ó!inssvæ!i, fundurinn var 
fjölmennur og skemmtilegur og tókst í 
alla sta!i vel. 

Á starfsárinu heimsótti ég klúbbana 
minnst tvisvar og hef veri! í sambandi 
vi! "á yfir allt starfsári! og get sta!fest 
a! starfi! innan klúbbana er mjög gott. 
Í samskiptum mínum vi! kiwanisfólk 
hef ég oft rætt um fjölgun í hreyfinguna 

og hva! sé til 
rá!a, er "a! 
sko!un mín a! 
besta lei!in sé 
a! hafa gaman 
a! starfinu og 
a! reyna a! hafa 
kiwanisstarfi! 
skemmtilegt. 
Ekki a! falla í of 
mikla formfestu 
reglna vegna 
"ví "a! fælir 
væntanlega n$ja félaga frá en halda samt 
vir!ingu hreyfingarinnar á lofti. Ef "a! 
er gaman af starfinu "á smitar "a! út frá 

Sk%rsla svæ#isstjóra Eddusvæ#is 

"egar ég tók vi! sem svæ!isstjóri 
Eddusvæ!is haf!i ég háleit markmi! 
og haf!i í huga a! hressa upp á fyrrum 
sveitunga mína í Borgarfir!i og heim-
sækja klúbbana á svæ!inu. En um haust-
i! greindist ég me! alvarlegan sjúkdóm 
og "urfti a! fara í a!ger!. Í framhaldi af 
"ví tók vi! lyfjame!fer! og hafa sí!ustu 
átta mánu!ir veri! erfi!ir, en nú er "a! 
búi! og ég á hra!ri upplei!. Ég haf!i mér 
vi! hli! ritarann minn, Baldur Árnason, 
sem hefur haldi! utan um sk$rslurnar 
fyrir mig, án hans hef!i ég ekki geta! 
"etta og vil ég "akka honum fyrir "olin-
mæ!ina og hjálpina. 

Ég byrja!i á "ví a! skipta um stjórn 
hjá klúbbnum mínum Jörfa á fundi 
me! eiginkonum á veitingasta!num 
Hafinu bláa. Sí!an hjá félögum í Kötlu 
sem var einnig me! eiginkonum á 
Hótel Hengli á Nesjavöllum. Svo hjá 
#yrli á almennum fundi 4. október. 
Um stjórnarskipti í Höf!a sá Sigur!ur 
Jóhannsson. Ekkert var! af heimsóknum 
í klúbbana og sakna ég "ess. En starfi! 
hefur gengi! mjög vel hjá klúbbunum 
fimm á Eddusvæ!inu. Höf!i er me! 30 
félaga og hefur stunda! mjög gó!a fjár-
öflun a! fjárhæ! 2.636.398 kr. og veitt 
styrki fyrir 1.052.000 kr., mæting er 
70%. Jöklar me! sína 11 félaga og enga 
fjáröflun en veit ekki me! mætingu "ví 
"a! vantar sk$rslur frá "eim. Jörfi me! 

31 félaga og einnig me! mjög gó!a fjár-
öflun, 1.440.377 kr., og veitti styrki fyrir 
817.800 kr., mæting er 86%. Katla me! 
33 félaga, sömulei!is me! mjög gó!a 
fjáröflun a! fjárhæ! 1.094.000 kr., veitti 
styrki upp á 850.000 kr. og er me! 81% 
mætingu. #yrill me! 33 félaga og fjár-
öflun upp á 629.324 kr. veitti styrki upp 
á 1.261.000 kr., er me! 74% mætingu. 
Samtals eru 138 félagar á Eddusvæ!i 
og á hvern félaga er me!alfjáröflun 
42.030 kr., veittur styrkur 28.846 kr. og 
30 vinnustundir. #etta er mjög gó!ur 
árangur. #rátt fyrir a! fækka! hafi um 
"rjá á Eddusvæ!inu, fjölga!i um jafn-
marga og "a! í #yrli, enda er "ar mjög 
öflugur forseti, Stefán Lárus Pálsson. En 
vi! vonum a! fjölgun ver!i á svæ!inu 
me! haustinu. 

Fyrsti svæ!isrá!sfundur Eddu var 
haldinn í Kiwanishúsinu 13. nóvember 
2010. #ar skilu!u forsetar mjög gó!um 
sk$rslum sem s$ndi a! mjög öflugt starf 
er í gangi, en "ví mi!ur kom ekkert frá 
Jöklum. Svo var haldinn sameiginlegur 
fundur me! stjórn #órssvæ!is og Eddu-
svæ!is til undirbúnings sameiningar 
"essara svæ!a. #ar var ákve!i! a! kjör-
svæ!isstjóri Eddusvæ!is, Snjólfur Fann-
dal úr Kötlu, yr!i næsti svæ!isstjóri n$s 
svæ!is og a! kjörsvæ!isstjóri #órssvæ!-
is, Hör!ur Mar, yr!i næsti kjörsvæ!is-
stjóri n$s svæ!is. Eftir nokkra fundi var 
ákve!i! a! halda sameiginlegan svæ!is-

rá!sfund Eddu- 
og #órssvæ!is í 
Geysishúsinu í 
Mosfellssveit 26. 
mars. #ar mætti 
umdæmisstjórn 
og fulltrúar allra 
klúbbar beggja 
svæ!anna. #ar 
var kosi! um 
nafn á n$tt sam-
eina! svæ!i, og 
var! Freyjusvæ!i 
fyrir valinu. #etta eru ekki tæmandi 
uppl$singar af svæ!inu enda var ég ekki 
virkur á tímabilinu. En styrkur klúbb-
anna er mjög mikill og í "eim eru afar 
efnilegir félagsmálamenn me! mikla 
reynslu af mannlegum samskiptum og 
vilja láta gott af sér lei!a. Í stjórn Eddu-
svæ!is voru me! mér, Baldur Árnason 
ritari og Fri!rik Hafberg me!stjórnandi, 
félagar mínir úr Jörfa og fráfarandi svæ!-
istjóri Jakob Marinósson í Höf!a. A! 
lokum vil ég "akka stjórn Eddusvæ!is og 
#órssvæ!is fyrir samstarfi! og óska hinu 
n$ja Freyjusvæ!i velfarna!ar, "akka um-
dæmisstjóra og umdæmisritara og öllum 
sem ég hef átt samskipti vi! á "essu 
starfsári og s$nt mér umbur!arlyndi í 
veikindum mínum.

Me! Kiwaniskve!ju,
Jón Jakob Jóhannesson

Svæ!isstjóri Eddusvæ!is.

Sk%rsla svæ#isstjóra Grettissvæ#is     

Sk%rsla svæ#isstjóra Sögusvæ#is  

Sk%rsla svæ#isstjóra Ó#inssvæ#is 

sér til annarra og n$jir félagar vilja koma 
til starfa. 
#etta starfsár sem nú er a! lokum 

komi!, er einnig sí!asta starfsár 
Grettissvæ!is. Skipulagsbreyting var 
ákve!in hjá Umdæminu og fara klúbb-
arnir Drangey og Skjöldur í Ó!inssvæ!i 
en Mosfell fer í Sögusvæ!i. Starfi! í 

Grettissvæ!i hefur veri! mjög öflugt og 
á ég eftir a! sakna samstarfsins vi! gó!a 
félaga okkar í Drangey og Skildi, en "á 
á ég örugglega eftir hitta oft og eiga sem 
vini til framtí!ar. #a! er líka tilhlökkun 
a! fara me! Mosfelli í n$tt svæ!i, 
heimsækja n$ja sta!i og kynnast n$jum 
félögum sem ver!ur eflaust mjög gaman. 

A! lokum vil ég nota "etta tækifæri 
og "akka öllum félögum í Grettissvæ!i 
fyrir frábærar vi!tökur og samstarfi! á 
"essu sí!asta starfsári. 

Me! Kiwaniskve!ju 
Erlendur Örn Fjeldsted 

Svæ!isstjóri Grettissvæ!is
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Á dagskrá svæ!isins fyrir "etta starfs-
ár voru 2 svæ!isrá!stefnur – vor og haust. 
Dagskrá var me! hef!bundnu sni!i auk 
"ess a! bo!i! var upp á fræ!slu og miki! 
fjalla! um fyrirhuga!ar breytingar á 
svæ!askipulagi. Í tilefni af "eim breyting-
um var vorrá!stefnan sameiginleg me! 
Eddusvæ!inu.

Innan svæ!anna haf!i veri! unnin 
vanda!ur undirbúningur fyrir "essa sam-
eiginlegu rá!stefnu og voru "ar lag!ar 
fram og sam"ykktar tillögur frá svæ!is-
stjórnunum stjórn og starfsskipan á 
hinu n$ja svæ!i sem fengi! hefur nafni! 
Freyjusvæ!i – en klúbbarnir í Færeyjum 
völdu a! nefna sitt svæ!i Færeyjasvæ!i og 
hafa "eir einnig fjalla! um starfsemi "ess 
me! svipu!um hætti og gert var á "essari 
svæ!isrá!stefnu vegna Freyjusvæ!is.
#a! var einróma álit allra "átttakenda 

a! "essi sameiginlega svæ!isrá!stefna 
hef!i heppnast mjög vel og gefi! gó!an 
forsmekk a! "ví sem koma skal me! 
stærri og öflugri svæ!um og "ar me! 
fjölmennari svæ!isrá!stefnum og von-
andi öflugra starfi a! öllu leyti. 

Almennt var vel mætt á svæ!isrá!-
stefnur af klúbbunum, utan "ess a! engir 
fulltrúar voru frá klúbbunum í Færeyjum 
sem væntanlega sk$rist af háum fer!a-
kostna!i og er vonandi a! breyting ver!i 

á "átttöku klúbbanna "ar me! stofnun 
Færeyjasvæ!is.

Færeyjaklúbbarnir Tórshavn og Rósan 
í Færeyjum, héldu upp á afmæli sitt í 
sumar me! veglegum hætti. Svæ!isstjóri 
átti "ví mi!ur ekki heimangengt á "eim 
tíma, en sæti umdæmisstjórnar var "ó 
vel skipa! á "essum fagna!i, "ar sem 
umdæmisstjóri heimsótti klúbbana a! 
"essu tilefni, auk "ess a! "ar var nokku! 
fjölmenni annarra gesta frá Íslandi.

Starf klúbba á #órssvæ!inu hefur 
veri! me! ágætum á starfsárinu. A! vísu 
hefur fækka! nokku! félögum og eru 
félagar nú a!eins 159 en voru 164 í upp-
hafi starfsárs.  Klúbbarnir lög!u a! venju 
hönd á plóginn vi! sameiginleg verkefni 
eins og K-dag og Hjálmaverkefni, en auk 
"ess söfnu!u "eir rúmum 9 milljónum 
króna á starfsárinu, lög!u fram yfir 4 
"úsund klukkustundir í vinnu og úthlut-
u!u tæpum 7 milljónum króna til líknar-
mála.  #essir "ættir félagsstarfsins mega 
"ví teljast í gó!u lagi "ar sem félagar á 
#órssvæ!inu eru 17% af félagafjölda í 
umdæminu en fjársafnanir "eirra nema 
28% af samanlag!ri söfnun klúbbanna, 
vinnuframlag er 21% af heild og út-
hlutun til líknarmála er 30% af heildarút-
hlutunum klúbbanna. Mætingar á klúbb-
fundi eru um 74% sem er jafnt me!altali 
í umdæminu.

Klúbbarnir stó!u sig flestir allvel í 
sk$rsluskilum "ó a! vísu ver!i a! segjast 
a! "ar skera sig úr sumir klúbbanna í 
Færeyjum sem "urfti a! $ta verulega á 
eftir vegna sk$rsluskila og eins og sjá 
má í sk$rslu ritara, vantar nokku! af 
sk$rslum enn frá sumum klúbbanna "ó 
a!rir hafi teki! sig á í "essum efnum er 
lei! á starfsári!.

A! endingu "akkar svæ!isstjóri gott 
samstaf me!stjórnendum sínum "eim 
Her!i Mar, kjörsvæ!isstjóra og Jóni Ei-
ríkssyni, fráfarandi svæ!isstjóra og ritara 
sem og forsetum og riturum klúbbanna 
og umdæmisstjórn. #á er rétt, nú "egar 
l$kur sí!asta starfsári #órssvæ!is, a! 
"akka gott samstarfs og ánægjuleg kynni 
innan svæ!isins á li!num árum um lei! 
og fagna! er stofnun n$rra svæ!a og 
"eim óska! velfarna!ar í sínu starfi.

Ingólfur Fri!geirsson
Svæ!isstjóri #órssvæ!is

í #orlákshöfn og Helgafellsfélagar héldu 
sína árshátí! og stjórnarskiptafund í sínu 
klúbbhúsi. Svæ!isstjóri sá um "ær athafnir 
hjá öllum klúbbunum.

21 félagi var tekinn inn í Eldfell/Helga-
fell 21. janúar s.l. og 2 fluttu sig úr ö!rum 
klúbbum yfir í Eldfell. 

N%r klúbbur 
Starfsári! í Sögusvæ!i hefur veri! líflegt og 
ver!ur væntanlega áfram. 6. maí sí!astli!-
inn var græ!lingsklúbbur Helgafells, sem 
hlaut nafni! Eldfell, formlega stofna!ur út 
í Eyjum og hafa 23 félagar gengi! í klúbb-
inn og veri! teknir formlega inn í hann en 
9 bí!a eftir inntöku.

Gott ról á klúbbunum
Mér s$nist klúbbarnir í Sögusvæ!i vera 
á ágætu róli, "ótt ólíkir séu. Ég er stoltur 
af Hornfir!ingum a! rá!ast til atlögu 
vi! Umdæmis"ingi!. Búrfell er ekki 
fjölmennur klúbbur en ótrúlega öflugur og 
"ar láta félagarnir ekki deigan síga heldur 
halda sínu striki sem aldrei fyrr og mættu 
"eim stærri klúbbar gjarnan horfa til "eirra 
í $msum málum. Ölversmenn eru líka 
stórir, flottir og öflugir fyrir sitt bygg!arlag, 
en gera hlutina stundum ö!ruvísi, - "ar er 
félagsskapurinn í öndvegi en formi! sett 
skör ne!ar. 

Of margir í Helgafelli?
Hva! Helgafell snertir, "á gengur starfi! 
"ar ágætlega og klúbburinn mjög virkur. 
Á sí!asta fundi klúbbsins fyrir sumarfrí 
var sam"ykkt a! styrkja foreldra til kaupa 
á sérstökum í"róttagleraugum fyrir "au 
börn sem nota gleraugu vi! í"róttai!kun. 
#a! er kannski verkefni, sem klúbbar á 

landsvísu ættu a! huga a!. Börnin fyrst og 
fremst eru jú einkunnaror! Kiwanis. #á 
var! einnig talsver! umræ!u um fjölgunar-
mál klúbbsins en sumir vilja fara a! hægja 
á fjölguninni, setja einhver fjöldatakmörk, 
en ni!ursta!a fundarins var! sú a! halda 
áfram á sömu braut, - a! nóg húspláss sé 
til sta!ar og ekkert "ví til fyrirstö!u a! 
fjölga í klúbbnum, "a! sé bæ!i félagslegur 
og fjárhagslegur styrkur a! stórum klúbbi 
og a! “n$ir vendir sópi best”. Áhugi á a! 
komast í klúbbinn s$ni a! hann sé vinsæll 
og textinn í ÍBV-laginu gó!a, "ar sem segir: 
“Komdu fagnandi” eigi líka vi! Helgafell.

Mosfell og Eldfell koma í 
Sögusvæ#i
#á fjölgar klúbbum í Sögusvæ!inu á næsta 
starfsári, "egar Kiwanisklúbburinn Mosfell 
í Mosfellsbæ kemur inn í svæ!i!, ásamt 
Eldfelli. Væntanlega ver!a 6 klúbbar í 
Sögusvæ!i á næsta starfsári. – #a! ver!ur 
bara skemmtilegt a! fá "essa klúbba inn í 
svæ!i! og gerir "ví bara gott a! ég tel.

Umdæmis$ingi# í 
Sögusvæ#i
#á er umdæmis"ing Kiwanis nú haldi! í 
Sögusvæ!i. #ar hefur Kiwanisklúbburinn 
Ós, "essi 19 manna klúbbur teki! a! sér 
"etta stórvirki og á eflaust eftir a! standa a! 
"ví me! myndarbrag og ég segi fyrir mína 
parta, ég hlakka til "ingstarfanna, sem ég 
veit a! ver!a skemmtileg og ekki hva! síst 
a! eiga samskipti vi! a!ra kiwanisfélaga og 
njóta "ess a! vera á Hornafir!i.

Akkilesarhællinn
Vi! héldum fyrri svæ!isrá!sfundinn okkar 
í #orlákshöfn 13. nóvember sl. #ar fengum 
vi! m.a. nærmynd af Ragnari Erni ver!andi 

umdæmisstjóra. Annars er "a! sennilega 
akkilesarhæll klúbbanna í Sögusvæ!i a! 
"eir eru lítt tengdir vi! "á sem fara me! 
stjórn Umdæmisins og hugsa "ví starfi! 
í klúbbunum sennilega "rengra en "eir 
klúbbar, sem eru í miklum tengslum. Til-
tölulega fáir úr Sögusvæ!i hafa t.d. starfa! í 
Umdæmisstjórninni.

Tú möts
Seinni svæ!isrá!sfundinn ætlu!um vi! a! 
halda í Eyjum 9. apríl, en vegna samgöngu-
vandræ!a var! a! fresta honum. Ekki gaf 
til siglinga í Landeyjahöfn um "ær mundir 
- sigling frá #orlákshöfn var "ví sá valkost-
ur sem í bo!i var. A! koma me! Herjólfi 
til Eyja úr #orlákshöfn á 2ja klukkustunda 
svæ!isrá!sfund, eins og t.d. fyrir Hornfir!-
ingana hef!i "$tt 5 klukkustunda akstur 
til #orlákshafnar, "riggja tíma siglingu 
til  Eyja og gisting yfir nótt. Og sí!an aftur 
8 klukkustunda fer!alag heim. #etta væri 
"ví tveggja sólarhringa fer!alag. #etta "ótti 
tú möts. Vi! ákvá!um "ví a! fresta "essum 
fundi. En allir klúbbarnir skilu!u sínum 
sk$rslum rafrænt. 

Framtí#in í fjarfundabúna#i?
Ég hef á!ur vi!ra! "á hugmynd a! kannski 
lægi framtí! svæ!isrá!sfundanna, "egar 
langt væri a! fara, - í fjarfundabúna!i sem 
nú er or!inn tiltölulega au!veld samskipta-
lei!. Held ég a! vi! í Sögusvæ!i munum 
sko!a "á lei!, allavega í einhver skipti.

Gísli Valt$sson
svæ!isstjóri Sögusvæ!is

Sk%rsla svæ#isstjóra Ægissvæ#is 

Sk%rsla svæ#isstjóra "órssvæ#is 

Ágætu Kiwanisfélagar
Í svæ!isstjórn Ægissvæ!is 2010-2011 eru 
Hildisif Björgvinsdóttir svæ!isstjóri Sól-
borg, Berg"ór Ingibergsson kjörsvæ!isstjóri 
Eldborg, Dröfn Sveinsdóttir ritari Sólborg, 
Konrá! Konrá!sson me!stjórnandi Eldey 
og Arnar Ingólfsson fráfarandi svæ!isstjóri 
Keili.

Í Ægissvæ!i er haldin sumarhátí! á 
hverju sumri og er "a! kjörsvæ!isstjóri 
sem heldur utan um hátí!ina, svo "a! var 

mitt fyrsta verk. Hátí!in sem haldin var 
á Hellishólum tókst vel í alla sta!i en var 
heldur fámennari en á!ur, var "a! hræ!sla 
vi! ösku frá Eyjafjallajökli sem olli "ví. Vi! 
sem "arna vorum (64) skemmtum okkur 
vel og áttum gó!a helgi saman á öskulausu 
svæ!i.

Stjórnarskiptin í svæ!inu gengu vel 
fyrir sig, í öllum klúbbum voru makar 
me! og miki! lagt í stjórnarskiptin. Mér 
til a!sto!ar var Berg"ór kjörsvæ!istjóri 
nema hjá Keili en Keilisfélagar voru me! 

stjórnarskiptin á 
Flú!um "ar sem 
"eir voru líka a! 
halda upp á 40 
ára afmæli! sitt, 
"ar naut ég a!-
sto!ar Einars Más 
Jóhannessonar. 

Í Ægissvæ!i 
erum vi! me! 
fjórar svæ!isrá!s-
fundi og nú "egar "etta er rita! höfum vi! 

haldi! "rjá og ver!ur sá fjór!i í september. 
Haldnir hafa veri! fundir í svæ!isstjórn 
fyrir hvern fund "ar sem fari! er yfir mál-
efnin í svæ!inu. Mæting á fundina hefur 
veri! gó! og gó!ar sk$rslur hjá forsetum og 
eru sk$rsluskil hjá riturum til fyrirmyndar. 
Á fyrsta fundinn mætti fræ!slunefnd 
og fór yfir störf ritara, voru félagar mjög 
ánæg!ir me! "a!, "ar sem fræ!slan "ótti 
heldur döpur á "inginu. Á ö!rum fund-
inum komu fulltrúar frá K-dagsnefnd og 
fræddu okkur um gang mála og frá ung-
lingaklúbbnum Bláma sem sag!i frá tilur! 
klúbbsins. #á var kynning á n$ja alheims-
verkefninu MNT á "eim "ri!ja.

Klúbbarnir í svæ!inu eru me! mörg og 
mismunandi fjáröflunarverkefni og hefur 
gengi! vel a! safna "rátt fyrir erfi!leika í 
"jó!félaginu en safnast hafa um 6 milljónir 
kr. og veitt hefur veri! úr styrkjarsjó!um 
klúbbanna fyrir um 4 milljónir kr., "á eru 

vinnustundir í svæ!inu um 5.000 stundir. 
Fjölga! hefur í svæ!inu "rátt fyrir a! vi! 
höfum misst 4 félaga og nokkrir veri! 
stroka!ir út og eru félagar í Ægissvæ!i sam-
kvæmt maí sk$rslum 268.

Hjálmaafhending í svæ!inu gekk vel, 
misjafnt er hvernig klúbbar standa a! 
afhendingu en ég veit a! allir félagar fara 
gla!ir heim eftir afhendingu "ar sem gle!i 
og "akklæti barnanna yljar "eim og ekki 
sí!ur "egar vi! svo lesum um a! hjálm-
arnir hafi bjarga! lífi barnanna. 

Allir klúbbarnir tóku "átt í K-degi og 
unnu klúbbarnir í Reykjanesbæ og Hafnar-
fir!i a! "ví verkefni sameiginlega, miki! 
kapp var komi! í félaga á sí!asta svæ!is-
rá!sfundi og var komin keppni á milli 
tveggja klúbba.

N$r klúbbur Var!a var víg!ur 1. febrúar 
og eru "ví klúbbarnir í Ægissvæ!i or!nir 
átta, og "á hefur Sólborg gerst mó!ur-

klúbbur græ!lisgsklúbbsins Dyngju en 
"a! er kvennaklúbbur sem vonandi ver!ur 
víg!ur fljótlega.

Ég hef heimsótt alla klúbbana í svæ!inu 
og fengi! a! taka inn nokkra n$ja félaga 
sem alltaf er mjög ánægulegt. Ég er mjög 
stolt af klúbbunum í Ægissvæ!i "ar er öfl-
ugt starf og "eim er vel stjórna!, mikil sam-
vinna á milli klúbba. A! vera svæ!isstjóri 
er eitt af skemmtilegri embættum sem ég 
hef teki! a! mér fyrir hreyfinguna. Ég hef 
kynnst fullt af skemmtilegum félögum og 
fengi! a! taka "átt í vígslu n$s klúbbs. A! 
lokum vil ég "akka forsetum og riturum 
fyrir gott samstarf á starfsárinu og eins 
öllum "eim sem ég hef haft samskipti vi!, 
"eim sem taka vi! óska ég gó!s gegnis.

Me! Kiwaniskve!ju
Hildisif Björgvinsdóttir

Svæ!isstjóri Ægissvæ!is 2010-2011
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Nafn: Hjördís Har!ardóttir                                                                                                                                     
Aldur:  46 ára                                                                                                                                             
Fjölskylduhagir:  Gift Sigurpáli Bergs-
syni  húsasmí!ameistara og eiga "au 
"rjú börn, Ásgeir Örn 21 árs, Maríu 
Björk 19 ára og Bryndísi Rósu 14 ára.                                                                                                                         
Búseta:   Er fædd og uppalin í Reykjavík 
en sí!astli!in 19 ár veri! búsett í Gar!abæ                                                 
Menntun:  Lauk stúdentsprófi ári!  1985 
og BSc. prófi  í Lífeindafræ!i ári! 1989.                                                       
Starf:  Starfar hjá Veri-
tas Capital í Gar!abæ                                                                                                                      
Áhugamál:  Kiw-
anis, fjallganga og fer!alög.                                                                                                                                        
Kiwanis: Hjördís ger!ist Kiwanisfélagi 
ári! 1995 "egar Kiwanisklúbburinn 
Korpa í Reykjavík var stofna!ur, en ári! 

1999 gekk hún til li!s vi! Kiwanisklúbb-
inn Sólborg í Hafnarfir!i.  Hún hefur 
seti! í flestum nefndum klúbbsins og 
gegnt öllum embættum klúbbsins.  Var 
forseti Sólborgar starfsári! 2005-2006.  
Frá árinu 2007 hefur hún starfa! sem 
umdæmisritari fyrst í umdæmisstjórnar-
tí! Matthíasar G. Péturssonar og sí!ustu 
tvö ár sem umdæmisritari hjá Óskar Gu!-
jónssyni umdæmisstjóra. Hjördís hefur 
einnig veri! forma!ur Kvennanefndar 
umdæmissins frá árinu 2009 og veri! 
tengili!ur vi! Kvennanefnd Evrópu.  Á 
"inginu í haust mun Hjördís taka vi! sem 
Kjörumdæmisstjóri Kiwanisumdæmisins 
Ísland – Færeyjar.

Ragnar Örn Pétursson úr Kiwanisklúbbnum Keili í Keflavík 
tekur vi! sem umdæmisstjóri á "inginu á Höfn í Hornafir!i.

Ragnar Örn gekk til li!s vi! Kiwanishreyfinguna ári! 1991 og 
hefur  veri! starfandi í 20 ár. Hann hefur gengt flestum embættum 
í Keili og frá 1999 má segja a! hann hafi veri! vi!lo!andi umdæm-
isstjórn me! nokkrum frávikum. Hann "ekkir "ví vel til innvi!a 
hreyfingarinnar. 

Ári! 1999 tók hann vi! embætti  formanns "ingnefndar í 
umdæmisstjóratí! Gu!mundar Péturssonar í Keili. Á "essum tíma 
sem li!inn er hefur hann veri! ritstjóri Kiwanisfrétta í fimm ár 
og auk "ess uppl$singa- og bla!afulltrúi í tvö ár. Ragnar Örn var 
svæ!isstjóri í Ægissvæ!i 1996-97 og forma!ur fjölgunarnefndar í 
umdæmisstjóratí! Sigur!ar R. Péturssonar.

Ragnar Örn starfar nú sem Í"róttafulltrúi hjá Reykjanesbæ og 
hefur gengt "ví starfi í 15 ár og hefur veri! forma!ur Starfsmanna-
félags Su!urnesja frá 1999. Hann hefur seti! í stjórn BSRB frá "eim 
tíma. Hann er Reykvíkingur en flutti ásamt fjölskyldu sinni til 
Keflavíkur 1984 "ar sem hann var í veitingarekstri í Keflavík og 
rak veitingasöluna í Leifsstö! í átta ár. 

Ragnar Örn er mennta!ur framrei!sluma!ur og hefur einnig 
loki! diplomanámi í Tómstunda-og félagsmálafræ!i frá KHÍ. Á 
árum á!ur starfa!i hann sem í"róttafréttama!ur á Tímanum, Vísi 
og Ríkisútvarpinu og var fréttaritari RÚV á Su!urnesjum um 15 
ára skei!.

Ragnar Örn er giftur Sigrí!i Sigur!ardóttur starfsmanni Sund-
mi!stö!varinnar og félagi í Sinawik í Keflavík. #au eiga fjögur börn 
og sjö barnabörn og "a! áttunda er væntanlegt í jólamánu!inum.

Kjöror# umdæmisstjórnar 
2011 – 2012

Margar hendur vinna létt verk

Markmi# umdæmisins starfsári# 
2011 – 2012
Vinna  –  Saman
Standa –  Saman
Fjölga  –  Saman
Gaman –  Saman

"ingnefnd hefur starfa! af miklum 
krafti alveg frá "ví sí!sta haust, nú erum 
vi! a! leggja lokahönd á undirbúning  
og er "ingi! og "inghaldi! a! taka á sig 
endanlega mynd. #etta er búin a! vera 
skemmtileg og krefjandi vinna sem vi! 
höfum allir haft gaman af. Hafa veitinga 
og gistihúsaeigendur á sta!num l$st 
ánægju me! a! tímasetja "ingi! í lok 
fer!avertí!ar en á!ur en "eir eru búnir 
a! missa allan mannskap og veri! í gó!u 
samstarfi vi! okkur, og langar mig til a! 
"akka öllum okkar félögum fyrir a! gera 
okkur "etta mögulegt.  
#ingi! ver!ur haldi! í í"róttahúsinu 

okkar hér á Höfn og er allt "inghaldi! á 
einum sta!, og er allt a! 7 mín. gangur 

frá "eim gistista! sem fjærst er á "ing-
sta!. Kiwanisklúbburinn Ós mun sjá 
um hádegisver!i á fundardögum,  ath. 
a! "infulltrúar fá matarmi!a í "ingjaldi 
fyrir máltí! á laugardegi en Ós mun selja 
mat á föstudegi og á laugardegi fyrir 
"á sem ekki eru me! mi!a. Á föstudegi 
gefst gestum laus tími milli um 16 – 
20 og mælum vi! me! a! fólk athugi 
me! a! panta bor! á veitingahúsum 
(sjá á "ingvef) ef menn vilja bor!a fyrir 
"ingsetninguna kl 20:00 sem ver!ur í 
Hafnarkirkju. A! lokinni "ingsetnigu  
ver!a Ós félagar skemmtikvöld á Hótel 
Jökli "ar sem gestum gefst kostur á a! 
kynnast og spjalla, einnig ver!ur "ar 
kostur á léttum veitingum, ásamt "ví a! 
vi! munum sjá gestum fyrir flutningum 

til og frá sta!num sem er 7 km. utan vi! 
bæinn.

Á laugardegi munum vi! sí!an enda 
me! gó!ri veislu sem vi! vonum a! 
breytist í ball og fjör.

Ég vil benda öllum á a! hér er allt til 
alls og konur geta fengi! hárgrei!slu, 
noti! sundlaugarinnar og margt fleira, 
einnig vil ég minna á makafer! á laugar-
degi sem komin er á vefinn gó!a ásamt 
dagskrá "ingsins og "ar eru a! koma inn 
n$jar og endurbættar uppl$singar  alveg 
fram a! "ingi.

Vi! "ingnefndarmenn og  Ós félagar 
bjó!um alla okkar félaga í hreyfingunni 
velkomna og hlökkum til a! taka á móti 
ykkur og eiga me! ykkur gó!ar stundir. 

Frá "ingnefnd 

Bo#i# ver#ur uppá fer# fyrir maka       
á laugardeginum 23. sept. kl. 11:00        

Fari! ver!ur í siglingu um Horna-
fjör! me! Birni Ló!s.

A! siglingu lokinni er fari! í óvissu 
fer! me! lei!sögumanni a! hætti 
Vatnajokull Travel. Fer!in tekur 
um 3 tíma me! stoppum og öllu og 
komi! til baka um kl. 14:00, félagar í 
Ós munu bjó!a uppá vi!urgjörning í 
fer!inni.
     Ver! er %3.000- kr.

Bókanir eru í tölvupósti á stef-
an@martolvan.is

Fer!in er vi! allra hæfi, enn rétt er 
a! benda á a! í fer!ina hentar úti-
fatna!ur og og "ægilegir skór (striga 
e!a gönguskór) sjófer!in er frekar 
stutt á lygnum fir!inum "annig a! 
sjóveiki er nær útiloku!

Kynning á ver#andi umdæmisstjóra  

Ragnar og Allan Penn ver#andi heimsforseti 

Ragnar og Bergsteinn Jónasson afhenda Lundann

Hjördís Har#ardóttir

Ragnar og Sigga 

Kynning á Kjörumdæmisstjóra 2011-2012 
Veffang !ingnefndar: http://kiwanis.martolvan.is/umdaemisthing2011
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Birgir Sveinsson er fæddur 30. 
janúar ári! 1960. Hann er giftur Ólöfu 
Jóhannsdóttur og á fjögur börn, Karen 
Ösp, Ólaf Einir, Elfar Franz og Mikael 
Mána. Birgir er búsettur í Vestmanna-
eyjum "ar sem hann starfar sem kaup-
ma!ur. Ári! 1991 gekk hann í Kiwanis-
klúbbinn Helgafell og hefur teki! a! 
sér flest embætti klúbbsins. Hann var 
forseti klúbbsins ári! 2004-2005 og ári! 2007-2008 var Birgir 
svæ!isstjóri Sögusvæ!is. Áhugamál hans eru Kiwanis, í"róttir 
og a! vera í gó!ra vina hópi.                                                                      

Kynning á umdæmisféhir#i 
                   2011-2012

Kynning á frambjó#anda til 
kjördæmidæmisstjóra 

                               2012-2013

Dröfn Sveindóttir er fædd í Hafnar-
fir!i "ann 16. febrúar 1966 gift Sigur!i 
Jóhanni Sigur!ssyni og eiga "au  3 dæt-
ur á aldrinum 16 – 26 ára, 2 tengdasyni 
og 1 barnabarn. Dröfn vinnur sem inn-
heimtugjaldkeri hjá S. Gu!jónnsson ehf.

Hún gekk í ra!ir Kiwanis á vordög-
um ári! 1994 "egar Kiwanisklúbbur-
inn Sólborg var! stofna!ur. Er "ví ein, 
af stofnfélögum klúbbsins. #á var hún  
fyrsti féhir!ir klúbbsins ári! 1994 – 1995, ritari 1995-1996, for-
seti 1997-1998 og svo aftur forseti 2009-2010, einnig hefur hún 
komi! a! störfum í flestum nefndum klúbbsins.

Auk "essa hefur Dröfn starfa! í fræ!slunefnd í nokkur ár, var 
svæ!isstjóri Ægissvæ!is 2004-2005,  umdæmisritari ári! 2005-
2006 og er tengili!ur Sólborgar vi! ungli!aklúbbinn Bláma 
starfsári! 2010-2011.

Kynning á erlendum ritara 
                   2011-2012

Emelía Dóra Gu!bjartsdóttir er fædd 
23. júlí 1964, á 3 börn. Útskrifa!ist 
úr margmi!lun og stjórnun í Århus 
Danmörku í janúar 2006. Stunda!i nám 
í lagadeild HR hausti! 2010. Vinnur nú 
sem a!sto!arma!ur lögmanna á lög-
fræ!isvi!i Dróma hf. Gekk til li!s vi! 
Kiwanishreyfinguna me! inngöngu í 
Sólborgu Hafnarfir!i hausti! 1994. Var 
forseti klúbbsins veturinn 1995-1996 og 
forma!ur markmi!anefndar umdæmisins 1996-1997. Hefur sl. tvö 
ár starfa! í K-dagsnefnd Umdæmisins. A!al áhugamál eru félags-
störfin og fer!alög.

Kynning á umdæmisritara
                   2011-2012

Ég heiti Benón$ Arnór Gu!munds-
son og er Rafeindavirki hjá Icelandair 
Technical Services (ITS).

Ég á "rjú börn, 11 ára stúlku, 6 ára 
dreng% og 3 ára stúlku me! konu minni 
Elínborgu Herbertsdóttur.

Ég gekk til li!s vi! Kiwanisklúbbinn 
Keili Keflavík %fyrir 8 árum. Ég hef 
gegnt $msum stö!um innan Kiwanis 
svo sem forseti, ritari og formennsku nefnda hjá Keili. Einnig var 
ég ritari í Ægissvæ!i

Sk%rsla stjórnar
A! áliti stjórnar Kiwanisumdæmisins Ísland - Færeyjar koma fram í ársreikningi "essum allar "ær uppl$singar sem 
nau!synlegar eru til a! glöggva sig á stö!u umdæmisins í lok starfsársins 2009-2010 og fjárhagslegri "róun á árinu. 

Tekjur umfram útgjöld námu kr. 1.704.771.-.-  Órá!stafa! eigi! fé umdæmisins í heild nam kr. 11.678.941.-
Órá!stafa! eig!i fé1 umdæmissjó!s er kr. 9.187.495.-,  umdæmis"ings kr. 2.303.800, K-dags kr. 179.262.-

og J verkefnis kr. 8.384.-

Fjárrei!ur "ingsjó!s og umdæmissjó!s voru a!skildar í janúar 2009 og stofna!ir sérstakir reikningar fyrir "ingsjó! 
Stjórn Kiwanisumdæmisins Ísland - Færeyjar sta!festir hér me! ársreikning hreyfingarinnar fyrir starfsári! 

2009-2010 me! undirskrift sinni.
      
     Kópavogi  17. nóvember 2010

Í stjórn :
      
      

      
Óskar Gu!jónsson

umdæmisstjóri
      
      

      
      
  Atli Hei!ar #órsson     Hjördís Har!ardóttir   
  umdæmisféhir!ir           umdæmisritari    

 

    

Áritun sko#unarmanna

Vi! undirrita!ir kjörnir sko!unarmennreikninga Kiwanisumdæmisins Íslands - Færeyja
höfum yfirfari! ársreikninga samtakanna fyrir starfsári! 2009-2010 og í "ví samhengi gert "ær kannanir, 

sem vi! höfum tali! nau!synlegar
Vi! teljum reikningana gefa rétta mynd af starfsemi umdæmisins á starfsárinu og af efnahag "ess í lok ársins.

 Vi! leggjum til a! reikningarnir ver!i sam"ykktir.

Reykjavík  26. júlí 2011

   

      

      Gunnar Rafn Einarsson  MBA      Gu!mundur Pétursson             
          löggiltur endursko!andi
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Kiwanisumdæmi# Ísland-Færeyjar – Fjárhagsnefnd 

Fjárhagsáætlun Kiwanisfrétta  starfsári# 2011-2012 

A#ger#:   L%sing:                                              Samtals:
Tekjur:
Áskrift 
Augl$singar

 937 félagar x 995 kr.
Augl$singar í blö!

                                          
              932.315
              230.000                  

                                            Samtals:            1.162.315
Rekstrargjöld:
Prentun á bla!i 415.000 x 2 blö!               830.000
Dreifing á bla!i  2 Pökkun og dreifing  2x81.000               162.000
#ingbla! . Hluti af kostna!i.               160.000
Anna!                 10.315

                                             Samtals:                1.162.315

Kiwanisumdæmi# Ísland-Færeyjar – Fjárhagsnefnd 

Fjárhagsáætlun umdæmisstjórnar starfsári# 2011-2012.

Verkefni:                      L%sing:                                          Samtals:
Tekjur:                                
Félagsgjöld
Greitt frá "ingsjó!i styrkur:
Vextir

937 félagar x 7.480.-
 Vegna "ings í Hornafir!i

        7.008.760     
           333.000 
           210.000                                     

                  Tekjur samtals:     7.551.760
Gjöld: 
Umdæmisstjóri                                              1.858.114
Kjörumdæmisstjóri                                                 1.070.320
Umdæmisstjórnarfundir                                                 1.955.182
Nefndir                                                    536.000
Svæ!i                                                    435.000
Umdæmisskrifstofan                                              1.590.100
Annar kostna!ur            107.044

                              Samtals:     7.551.760

Umdæmisstjóri:
Heimsóknir í klúbba            bl.5 Fer!akostna!ur                       348.820        
Svæ!isrá!stefnur                   bl.6 Fer!akostna!ur                           25.344
Heims"ing                                bl.7 Fer!akostna!ur 7.a      304.550
Evrópu"ing                               bl.7 Fer!akostna!ur 7.b     126.200
Umdæmis"ing Norden        bl.7 Fer!akostna!ur 7.c      135.200
Fánar, skildir, merki ofl.              50.000
Móttaka erlendra gesta a!rir  en Norden og KI 
ári! 2012

                                                                  151.000

Símakostna!ur              27.000
Risna              80.000
Stofnun n$rra klúbba 2011-12 Sjá útbrei!slunefnd                            145.000
Fer!ir til Evrópuskrifstofu Greitt af Evrópuskrifstofu                       0
Fulltrúi í Evrópustjórn Greitt af Evrópuskrifstofu                       0
Jólakort              22.000

Umdæmis"ing 2012 Bo! umdæmisstjóra fyrir "ing.              55.000
Vi!urkenningar og gjafir              70.000
Gjafir vegna afmæla klúbba              80.000

Umdæmis"ing 2012
Vegna lokahófs

22 mi!ar umdæmisstjórn
12 mi!ar nefndarformenn
34 x 7.000,00            238.000
                                   Samtals:         1.858.114

Kjörumdæmisstjóri:
Heims"ing                        bl.8.A Fer!akostna!ur            348.350

Evrópu"ing                      bl.8.B Fer!akostna!ur            126.200 
Kostna!ur næstu stjórnar
2011-2012                            bl.9 
kjörsvæ!isstjórar 2012-13

Fræ!slufundur fyrir      svæ!isstjóra í 
mars 2011

           188.080

Fundur  í mars 2012
                                            bl.10

Fræ!slufundur umdæmisstjórnar 
2011 - 2012

           238.000

Kjörsvæ!isstjórar  2011-2012   
                                            bl.11                                                                                                                                           

Á umdæmis"ing 2011 í Keflavík            169.690

                              Samtals:        1.070.320

Umdæmisstjórnarfundir:
Kjörumdæmisstjórn 
starfsári! 2011-2012 bl.12/13      

Stjórnarskiptafundur í Reykjavík 
2011

           560.946

Fundur í október 2011      bl.14                                Umdæmisstjórnarf, Reykjavík                                                 251.680
Fundur  í janúar 2012       bl.15        Umdæmisstjórnarf, Reykjavík                                 251.680
Fundur  í mars 2012         bl.16                                                                                       Umdæmisstjórnarf, Reykjavík            251.680
Fundur í  september 2012.
                                            bl.17

Umdæmisstjórnarfundur í Reykjavík                                 639.196

                                   Samtals:        1.955.182
Nefndir:
Fjárhagsnefnd Áætlun              24.000    
Internetsnefnd Áætlun              40.000
Útbrei!slu/Unglinga og Kvennanefnd. Áætlun                                     212.000
Fræ!slunefnd Áætlun            160.000
Nefnd vegna breytinga á svæ!um.(Færeyjar)            100.000

                              Samtals:            536.000  

Svæ!i:
Færeyjar.                  bl.18 Fjárhagsáætlun "essi er einungis 

innan vi!komandi svæ!is.                             
             11.880

Ó!inn:                      bl.19 Fjárhagsáætlun "essi er einungis 
innan vi!komandi svæ!is.                           

           202.876   

Sögu:                         bl.20 Fjárhagsáætlun "essi er einungis 
innan vi!komandi svæ!is.                             

           111.144

Freyja:                       bl.21 Fjárhagsáætlun "essi er einungis 
innan vi!komandi svæ!is.

             97.900

Ægir:                          bl.22 Fjárhagsáætlun "essi er einungis 
innan vi!komandi svæ!is.                               

             11.200

                              Samtals:            435.000
Umdæmisskrifstofan Engjateigi 11:
Fasteignagjöld/Ló!arleiga             293.500
Prentun félagatals             323.000
Tryggingar              36.100
Húsgjöld vegna sameignar              58.600
Hiti og rafmagn            155.000    
Fjölritun, prentun og ritföng              52.000
Vi!hald vegna eignar hluta umdæmis í 
Engjateig 11

            
             45.000

#jónustugjöld / til banka              23.000
Símakostna!ur,fax.              68.400
Ger! heimasí!u og h$sing/Internet            165.600
Póstkostna!ur              35.000
Vi!hald áhalda og tækja              65.000
Bókhald og endursko!un            110.000
 Ræsting,hreinlætisv, kaffi.              45.000
Fjármagnstekjuskattur              30.000
Anna!                                                           85.500                  

                              Samtals:        1.590.100

              Samtals.                                      7.551.760

Fjárhagsnefnd skipa eftirtaldir: Arnór L. Pálsson, Eldey
    Axel H. Bender, Heklu

    Árni H. Jóhannsson, Kötlu 

Verkefni:                            L%sing:                               Samtals:
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Inngangur
Sveitarfélagi! Hornafjör!ur nær yfir langa og mjóa landræmu 
milli Vatnajökuls og Atlantshafsins sem teygir sig frá Hvalnes-
skri!um í austri a! Gígjukvísl á Skei!arársandi í vestri, alls um 
250 km a! lengd. Sveitarfélagi! í núverandi mynd var! til vi! 
sameiningu allra hreppa í Austur-Skaftafellss$slu, ".e. fimm 
sveitahreppa auk Hafnar, árin 1994 og 1998. Í daglegu tali eru "ó 
gömlu sveitaheitin notu!, ".e. Lón, Höfn, Nes, M$rar, Su!ursveit 
og Öræfi.

Upphafi#
#egar norrænir menn settust a! á Íslandi voru fyrir í landinu 
írksir einsetumenn sem vi! köllum venjulega Papa. Fjöldi örnefna 
í sveitarfélaginu vitna um búsetu "eirra hér, má "ar t.d. nefna 
Pab$li í Su!ursveit og Papós í Lóni.
Hrollaugur Rögnvaldsson jarlssonur frá Mæri í Noregi nam land 
í Hornafir!i frá Horni a! Kvíá og bjó fyrstu árin undir Skar!s-
brekku, seldi sí!an stærstan hluta af landi sínu og flutti sig a! 
Brei!abólssta! í Su!ursveit. #orger!ur nam land í Öræfum en 
#ór!ur Skeggi og #orsteinn Leggur í Lóni. A!rir "ekktir ein-
staklingar á svæ!inu til forna eru Úlfljótur í Bæ í Lóni sem setti 
íslendingum lög, Flosi #ór!arson í Svínafelli í Öræfum sem er 
"ekktastur fyrir a! standa fyrir Njálsbrennu og Kári Sölmundar-
son sem slapp úr brennunni og settist sí!an a! á Brei!á "ar sem 
nú er Brei!amerkursandur.

Náttúra
Sveitarfélagi! Hornafjör!ur skartar mikilfenglegri náttúru me! 
Vatnajökul í bakgrunni. Ótal skri!jöklar teygja sig frá honum 
milli hárra fjalla og trónir Hvannadalshnúkur "ar hæstur, enda 
hæstur íslenskra fjalla. Óhætt er a! segja a! Vatnajökull hafi 
móta! landslag svæ!isins og sé enn a!. Skri!jöklarnir hafa 
skrapa! berggrunninn og skili! eftir jökulru!ninga frá "ví a! 
"eir ná!u lengst fram um 1880 og jökulárnar hafa heldur ekki 
legi! á li!i sínu, mynda! sanda og byggt upp ströndina. Jökl-
arnir eru nú á hrö!u undanhaldi me! hl$nandi loftslagi og 
er "ví spá! a! "eir muni jafnvel hverfa alveg á næstu 100-200 
árum a! öllu óbreyttu. Í Vatnajökli er virkasta eldstö! landsins, 
Grímsvötn, og Öræfajökull sem hefur gosi! tvisvar á sögu-
legum tíma, er ekki útdau!ur enn.

Ve!urfar á svæ!inu er milt en úrkomusamt, en "a! er ein-
mitt úrkoman ásamt háum fjöllum sem hefur mynda! Vatna-
jökul. Vetur eru fremur mildir og snjóar  sjaldan á láglendi en 
rignir "eim mun meira. #rátt fyrir "a! mælast fleiri hei!ríkju-
dagar í Hornafir!i en í Reykjavík og á Akureyri.

Gró!urfar fer nú ört vaxandi á svæ!inu. Sandarnir sem 
jökulárnar hafa mynda! eru allir a! góa upp og lyng, runnar og 
trjágró!ur festir nú ví!a rætur sem glöggt má sjá t.d. á Skei!-
arársandi. Hl$nandi loftslag og minnkandi beit eru sennilega 
stærstu "ættirnir í "essari "róun.

Samgöngur
Öldum saman bjuggu Austur-Skaftfellingar vi! mikla einangr-
un vegna illfærra jókuláa og hafnleysu. 

Ári! 1924 var! sá merki atbur!ur a! fyrsta flugvélin sem 
flaug yfir Atnantshafi! lenti á Hornafir!i. Flugma!urinn, Erik 
Nelson, var svíi sem var búettur í Bandaríkjunum. Eftir "a! 
lentu flugvélar af og til á Hornafir!i og eftir 1940 hófust fastar 
áætlunarfer!ir loftlei!is milli Hornafjar!ar og Reykjavíkur. Brú 
var bygg! á Jökulsá á Brei!amerkursandi 1967 og br$r og vegur 
yfir Skei!arársand 1974 og "ar me! var einangrun héra!sins úr 
sögunni. Ári! 2004 voru göng grafin undir Almannaskar! og er 
nú svo komi! a! samgöngur til og frá Hornafir!i í bá!ar áttir  
eru tryggar allt ári! um kring.

Verslun
Sögur og örnefni benda til "ess a! verslunarhöfn hafi veri! á 
Höfn í Hornafir!i til forna. Á sextándu öld er tali! a! "$skir 
kaupmenn hafi siglt til Hornafjar!ar en endir veri! bundinn 
á "a! me! tilkomu einokunarverslunarinnar 1602. Á einok-
unartímabilinu (1602-1787) voru Austur-Skaftfellingar me! 
konungsúrskur!i "vinga!ir til a! versla eingöngu vi! Djúpa-
vogskaupmann en "egar fríverslun var leyf! sóttu "eir verslun 
stundum anna! og eru heimildir til um a! menn hafi stundum 
sótt verslun til Eskifjar!ar, Eyrarbakka e!a jafnvel til Reykja-
víkur. Erfitt var a! sætta sig vi! a! "urfa a! sækja verslun um 
svona langan veg og var "ví send bei!ni til stjórnvalda um um 
löggildingu verslunarhafnar á Papósi e!a Hornafir!i. #etta 
leiddi sí!an til "ess a! Jörgen Johnsen eigandi Flensborgar-
verslunar í Hafnarfir!i sigldi skipi sínu á Papós og hóf verslun 
"ar1861. Sonur hans. Jörgen Johnsen yngri tók sí!an vi! af 
honum. Ári! 1895 keypti Ottó Tuliníus verslunina og flutti 
hana til Hafnar 1997. #órhallur Daníelsson sem veri! haf!i 
verslunarstjóri hjá Ottó keypti sí!an verslunina 1909 og rak 
hana ásamt annarri starfsemi af miklum myndarbrag til 1919 
er hann seldi hana n$stofnu!u Kaupfélagi Austur-Skaftfellinga 
(KASK) sem var helsta verslunar- og atvinnufyrirtæki í hér-
a!inu "ar til fyrir nokkrum árum.

A#rar atvinnugreinar
Landbúna!ur var frá aldaö!li a!alatvinnuvegur Austur-
Skaftfellinga og er enn"á mikill enda landi! vel falli! til 
landbúna!ar vegna frjósams jar!vegs og mildrar ve!ráttu, "ó 
henta!i "a! ekki vel til stórbúskapar vegna litilla afréttarlanda. 

Sveitarfélagi# Hornafjör#ur 
    saga – náttúra - mannlíf

Bændur dr$g!u "ví tekjur sínar me! $msum hlunnindum, 
einklum vei!um úr sjó og vötnum. Eftir a! jöklar fóru a! hörfa 
fyrir alvöru um mi!ja sí!ustu öld fóru menn a! rækta sand-
ana sem jökulárnar skildu eftir sig og breytti "a! búskapar-
skilyr!um mjög til hins betra. A!allega stundu!u sau!fjár- og 
nautgriparækt en en einnig kartöflurækt og eru hornfirskar 
kartöflur ví!frægar.

Fiskvei!ar voru stunda!ar ví!a í Austur-Skaftafellss$slu á 
árum á!ur enda gjöful fiskimi! skammt undan landi. Sjósókn-
in var "ó oft erfi! og hættuleg vi! hafnlausa ströndina og oft 
ur!u mannskæ! slys vi! "á i!ju. Ári! 1908 hófu Austfir!ingar 
vélbátaútger! frá Hornafir!i og fljótlega fylgdu heimamenn 
í kjölfari!. #etta hleypti miklu lífi í allt mannlíf á Höfn og 
uppbygging var! mikil. Kaupfélag Austur-Skaftfellinga hóf 
snemma útger! og fiskvinnslu og var! langstærsta fyrirtæki! á 
"ví svi!i og mörgum ö!rum um árabil. Nú er Skinney-#inganes 
a!al útger!ar- og fiskvinnslufyrirtæki! á Hornafir!i.

Humarvei!ar hófust á Hornafir!i um mi!ja sí!ustu öld og 
hefur "róast og vaxi! sí!an. Er nú svo komi! a! Hornafjör!ur 
er or!inn "ekktur sem „Humarbærinn“ og íbúarnir halda 
Humarhátí! árlega.

Innsiglingin um Hornafjar!arós var mjög varasöm og "ar 
hafa or!i! nokkur hörmuleg sjóslys auk minni óhappa. Á 
undaförnum árum og áratugum hafa veri! ger!ar mikla rann-
sóknir á siglingalei!inni og úrbætur í kjölfari!. #etta hefur 
auki! öryggi sjófarenda til mikilla muna.

Fer!a"jónusta hefur vaxi! mjög á undanförnum árum eftir 
a! hringvegur var opna!ur um landi! me! vega- og brúarger! 
yfir Skei!arársand. Er nú svo komi! a! telja má fer!a"jónustu 
annan mesta atvinnuveg í héra!inu. Vonir eru bundnar vi! 
a! "essi grein eigi eftir a! vaxa jafnt og "étt á næstu árum, 
einkum vegna tilkomu Vatnajökuls"jó!gar!s ári! 2004.

Vinsælir fer#amannasta#ir
Austur-Skaftafellss$sla, nú Sveitarfélagi! Hornafjör!ur, hefur 
upp á margt a! bjó!a fyrir fer!amenn og a!ra sem kunna a! 
meta mikla náttúru og sögu. Nægir "ar a! nefna (frá austri 
til vesturs) Lónsöræfi, Jöklas$ningu á Höfn, Svavarss$ningu, 
Hoffells-, Fláa- Heinabergs- og Skálafellsjökul, #órbergssetur 
á Hala, Jökulsárlón, Ingólfshöf!a, Öræfajökul og Skaftafell. 
Annars eru áhugaver!ir sta!ir allssta!ar hvort sem er til 
fjalla, á láglendi e!a vi! ströndina og ví!a hafa veri! marka!ir 
göngustígar.

Menning
Menningarlíf í Austur-Skaftafellss$slu hefur veri! og er fjöl-
breytt enda hafa íbúarnir "urft a! vera sjálfum sér nógir í 
"eim efnum vegna einangrunar sinnar. Sem dæmi um fjöl-
breytnina má nefna a! í sveitarfélaginu eru starfræktir fimm 
kórar, "rír leikhópar og fjöldi hljómsveita. Héra!i! hefur ali! 
af sér nokkra nafnkunna listamenn, "ekktastir "eirra eru list-
málarinn Svavar Gu!nason frá Höfn og #órbergur #ór!arson 
rithöfundur frá Hala. 

Í"róttalíf er hér blómlegt me! ungmennafélögin Sindra 
og Mána í fylkingarbrjósti ásamt Golfklúbbi Hornafjar!ar og 
Hestamannafélaginu Hornfir!ingi.

Bókasafn, bygg!asafn, héra!sskjalasafn, náttúrugripasafn og 
listasafn eru starfrækt á vegum Menningarmi!stö!var Horna-
fjar!ar auk "ess sem hún skipuleggur $msa a!ra vi!bur!i, svo 
sem tónleika, s$ningar, skemmtanir og fræ!slu fyrir börn og 
sty!ur einnig vi! a!ra a!ila sem vilja standa fyrir menningar-
vi!bur!um. 

Ágúst 2011 
Sigur!ur Örn Hannesson

Ljósm: !orvar"ur Árnason
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Klúbburinn hélt heljarmikla veislu a! 
Hótel Jökli föstudagskvöldi! 25. febrúar 
sí!astli!inn.

Hátí!in var skipulög! af skemmti-
nefnd og var hverjum félaga upp á lagt 
a! bjó!a eiginkonu sinni og a! minnsta 
kosti einu pari "ar sem karlinn væri 
líklegur til a! ganga í klúbbinn.

Vi! lög!um "etta upp me! "eim hætti 
a! um væri a! ræ!a hátí!arfund me! dag-
skrá sem líktist hef!bundinni dagskrá 
Kiwanisfundar.

Dagskrá
Setning og ávarp forseta.
Kynning félaga á gestum.
Forréttur
Fundarger! sí!asta fundar lesin.
Forseti heldur kynningu á 
Kiwanishreyfingunni og 
klúbbastarfinu.
A!alréttur.
Or!i! laust.
Samkomunni sliti!.

Skemmtinefnd sá alfari! um elda-
mennsku, "jónustu og frágang a! hátí! 
lokinni nema hva! féhir!ir sá um barinn 
og a! koma gestum til síns heima eftir 
herlegheitin.

Í forrétt var skötuselur a la Haukur 
Óla formanns skemmtinefndar. Í a!alrétt 
voru fylltar andabringur a! hætti% Grétars 
Vilbergs hvorttveggja alveg frábært.

Í stuttu máli sagt tókst "essi kvöld-
stund alveg frábærlega og öllum sem 
lög!u hönd á plóg til mikils sóma. Er 
ég sannfær!ur um a! "etta á eftir a! 
skila okkur fleiri félögum og ekki síst 
a! skerpa á samheldni klúbbfélaga fyrir 
komandi átök vi! undirbúning Umdæm-
is"ingsins.

Forseti Ós
Gu!jón Pétur Jónsson

Skemmti- og n%li#avei#ikvöld Ós á Hótel Jökli 
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Rá#gjafi heimsstjórnar til Íslands

Oscar E. Knight III rá!gjafi heimsstjórnar Kiwanis, er væntanlegur á umdæm-
is"ing Kiwanis sem haldi! ver!ur á Hornafir!i. Oscar Knight er frá San Diego í 
Kaliforníu og var kjörinn rá!gjafi í heimsstjórn til "riggja ára á 95. heims"ingi 
Kiwanis sem haldi! var í Las Vegas í fyrra. 

Oscar hefur veri! me!limur í Kiwanisklúbbnum í La Mesa í 23 ár og var forseti 
klúbbsins  1992-93. Hann var umdæmisstjóri í umdæminu Kalifornia-Nevada-
Hawaii 2007-2008 og á!ur haf!i hann veri! svæ!isstjóri fyrir svæ!i 31 í San Diego 
East County.

Oscar Knight er giftur Gladys og eiga "au "rjú börn og tvö barnabörn. 

Sk%rsla Formanns K-dagsnefndar  

Umdæmisstjóri, gó!ir umdæmisstjórnarmenn og a!rir 
embættismenn Kiwanisumdæmisins, lokaundirbúningur 
K-dags fólst í augl$singarátaki sem Margmi!lun ehf. sá um 
a! hafa me! ger! og birtingu augl$singar í sjónvarpi sem 
vakti landsathygli og "emaviku í útvarpi me! vi!tölum vi! 
nefndarmenn og fulltrúa styrk"ega, augl$singum í blö!um, 
prentun á plaggöttum og lyklaspjaldi,  pökkun á lyklum 
til klúbba, samningur vi! Valitor um posa sem Alfred sá 
um og var sérstaklega hagstæ!ur, "ar sem vi! vorum me! 
helgarleigu "á "urfti a! hafa snör handtök vi! a! koma "eim 
út á land me! pósti, flugi og rútum og tókst mjög vel og voru 
heimtur gó!ar, K-dagsnefndin sá um grei!slur. #a! má segja 
a! nefndarmenn hafi veri! í fullu starfi söfnunardaganna til 
"ess a! sjá til "ess a! allir sölua!ilar hef!u nóg af lyklum, 
lyklaspjöldum og posum. Sami! var vi! BYKO  um frían 
skur! á lyklum um allt land og einstakir klúbbar sömdu 
einnig vi! a!ra á sínu heimasvæ!i eins og Húsasmi!juna á 
Ísafir!i, Akureyri, Egilstö!um og Skósmi!inn í Hafnarfir!i. 
Rétt er a" vekja athygli á #ví, a" hugmyndina a" lyklinum nú, 
á Hör"ur Baldvinsson og var" hugmyndin til á einum af fyrstu 
fundum nefndarinnar. 

Salan hófst me! "ví a! verndari K-dagsins forseti Íslands  
Hr. Ólafur Ragnar Grímsson tók á móti K-dagsnefndinni 
og umdæmisstjórn á Bessastö!um tók vi! skjali og lykli og 
áttum vi! ánægjulegt spjall og gó!ar veitingar voru í bo!i, 
kaffi og pönnukökur.

Einnig var starta! Hreyfing er LYKILL a" bættri ge"-
heilsu, “Sund léttir lund“ Í tengslum vi! K-daginn var efnt 
til sundátaks  í samstarfi vi! Sundsambands Íslands í tilefni 
60 ára afmælis sundsambandsins. Sundi! stó! yfir dagana 10. 
til 19. maí og var í umsjá sundfélaga um land allt. #ann 19. 
maí var Kiwanissundi! gert upp og syntu Óskar umdæmis-
stjóri, Hör!ur forma!ur SSÍ og sundkapparnir Ragnhei!ur 
Ragnarsdóttir og Jakob Sveinsson lokasprettinn í Laugardags-
lauginni. Sta!fest er a! 5.190 kílómetrar hafi veri! syntir, en 
takmarki! var 4.800.% Lengst var synt í Ásvallalaug í Hafnar-
fir!i e!a um 1.600 km og í Laugardalslaug um 1.450.

Mikil stemming var um allt land í sölu lykla og fengum 
vi! í nefndinni jafnó!um fréttir og bei!nir um vi!bóta lykla, 
sem var komi! í flug e!a jafnvel eki! í veg fyrir rútur til "ess 
a! koma lyklum e!a posum á lei!arenda. #a! var okkur í 
nefndinni miki! gle!iefni "ær frábæru vi!tökur og "á miklu 
ánægju sem var! me! lykillinn.

K-dagurinn í Færeyjum, Kiwanisklúbbarnir í Færeyjum 
höf!u sam"ykkt a! vera me! í verkefninu og voru 5 "úsund 
lyklar a! Ruko ger! keyptir og greiddir.  Eiríkur Ingvarsson 
fyrrum svæ!isstjóri #órssvæ!is er tengili!ur vi! K-dags-
nefndina.  Lyklarnir ver!a seldir "ar á lengri tíma en hér á 
landi og "ar ver!a styrkt ge!verndarmál. Stefnt a! uppgjöri í 
Færeyjum í október. 

Ni#urlag. 
Starf K-dagsnefndar mi!ast a! vera í nánu sambandi vi! 
Kiwanisfélaga og me! "ví a! virkja, svæ!isstjóra, forseta og 
tengili!i í klúbbunum og koma í veg fyrir a! "a! myndu!ust 

flöskuhálsar í samskiptum, nefndin virkja!i heimasí!u 
umdæmisins, var á facebook og sendi aragrúa af tölvupósti, 
nefndarmenn fóru á fundi hjá öllum svæ!isrá!um og heim-
sótti 2/3 Kiwanisklúbba. Gefin voru út "rjú tbl. af Fréttabréfi 
K-dagsnefndar. 

Helstu samningar voru: 
Heimild frá Dómsmálará!uneytinu til söfnunar.
Bréf sent til allra helstu félagasamtaka "ar sem 
söfnunin var kynnt og ósk um a! ekki væru a!rar 
safnanir á sama tíma.
Sami! vi! Gústaf H. Hermannsson um ums$slu vi! 
framlei!slu og flutning lykla frá Kína
Sami! var vi! Margmi!lun ehf.  um kynningarmál 
me! frábærum árangri. 
Sami! um hönnun, prentun og strikamerkingu.
Sami! vi! Landsbankann um söfnunarreikning
Sami! vi! Valitor um posa (helgarleiga alm. 6 "ús. 
kr. okkar samningur 2 "ús. kr. án vsk).
Sami! vi! símafélögin, Vodafone, Símann og Nova 
um söfnunarnúmer 908 1500. 

#a! sem upp á vanta!i, var a! "a! vanta!i fleiri sölua!ila 
"ví ekki vanta!i upp á vi!tökur. Vi! í nefndinni ur!um fyrir 
nokkrum vonbrig!um me! a! Umdæmisstjórn haf!i ekki 
teki! me! sér lykla á Evrópu"ings svo og á heims"ing, "rátt 
fyrir ábendingar frá nefndinni um sölu og kynningar á "essu 
frábæra verkefni og til a! sty!ja vi! kynningu á okkar fram-
bjó!enda.
#a! er mat okkar í nefndinni a! "a! hafi ná!st frábær 

árangur me! samstilltu átaki Kiwanisfélaga um land allt og 
gó!u framlagi samstarfsa!ila vi! sölu. 

Helstu styrktara!ilar söfnunarinnar voru; Actavis, N1, 
Landsbankinn, BYKO, ISAL, ALCOA og Nor!urál og er "eim 
fær!ar bestu "akkir fyrir öflugan stu!ning á erfi!um tíma, 
einnig "akka ég forsvarsmönnum Margmi!lunar "eim Lár-
usi, Sigurjóni og Heimi fyrir frábært samstarfi.

Móttaka a# Bessastö#um
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Ég vil "akka samnefndarfélögum mínum "eim Emelíu 
Dóru Gu!bjartsdóttur, Páli V. Sigur!ssyni og Her!i Baldvins-
syni fyrir "eirra fórnfúsa og frábæra starf "eirra um lei! og 
vi! minnumst Alfreds Styrkárssonar er lést langt fyrir aldur 
fram "ann 20. júlí sl. en hann byrja!i í nefndinni en sag!i 
sig frá sl. vetur vegna veikinda en hann kom a! verki me! 
okkur og ger!i gó!an samning vi! Valitor um posa, blessu! 
sé minning um gó!an og öflugan félaga.

Forseta Íslands Hr. Ólafi Ragnari Grímssyni eru fær!ar 
alú!ar"akkir fyrir a! vera verndari verkefnisins

Vi! uppgjör K-dagsins "á hefur selst fyrir 33 milljónir kr., 3 
milljónir kr. fóru sem styrkir (sölulaun) til samstarfsa!ila vi! 
sölu sem voru; í"róttafélög, skólafélög, kórar og skátafélag.                   

Kostna!ur var; lyklarnir kostu!u 5,2 milljónir kr. "ar af 1,2 
milljónir kr. VSK, posaleiga og sendingakostna!ur ofl.  K-
dagsnefndin hefur ákve!i! a! skilja 1 milljón kr. á reikningi 
til næstu K-dagsnefndar:

Afhending styrkjanna fer fram 10. október sem er al$jó#a 
Ge#heilbrig#isdagurinn. 
   Til styrktarverkefna fer kr. 22.500.000, og skiptast 
styrkirnir $annig: 

• BUGL, sérverkefni sem sn"r a! #jónustu vi! ungt fólk 
m.a. á landsbygg!inni                 kr. 8.500.000

• Mi!stö! foreldra og barna (MFB) sem skiptist í #rennt; 
foreldraeflingu, me!gönguhópar og tengslaeflingu. 
Mi!stö!in  er m.a  me! sérhæf! úrræ!i vi! 
fæ!ingar#unglyndi.                 kr. 8.500.000

• Lautin á Akureyri, sem er: „Athvarf fyrir fólk me! 
ge!raskanir“    kr. 5.500.000

F.h. K-dagsnefndar Kiwanisumdæmisins
Gylfi Ingvarsson forma!ur

Vi! höfum "jónusta! fólk 
sí!an 1966

Hótel Höfn

Rá!stefnur

Fundir

Veislur

Fjölbreittur matse!ill
og fleira

Skinney - #inganes Óskar 
Kiwanismönnum allra heilla 

í starfi.Gistiheimili! Hvammur
Ránarsló! 2, 780 Hornafir!i

Sími 478 1503     
www.hvammurinn.is

Handra!inn
Félag lista-og handverksfólks

Opi! alla daga, 1. maí - 30. sept.
frá kl. 9:00 - 18:00

Handra!inn er til húsa í N1 á Höfn
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Die Eliminate-Project-Spendenkampagnee
Kiwanis wird 110 Millionen USD aufbringen und durch Das Eliminate-Projekt 
helfen, MNT zu eliminieren. Unsere Spendenkampagne erfordert die größten 
Anstrengungen der Kiwanis-Familie auf der ganzen Welt. Gemeinsam werden 
wir den Erfolg unserer Kampagne im Jahr 2015, zum 100. Jahrestag von Kiwanis 
International, feiern.  

Photo © UNICEF

www.TheEliminateProject.org

Söfnun fyrir Eliminate-verkefni!
Kiwanis hyggist safna 110 milljónum dollara fyrir Eliminate-verkefni! til a! 

útr"ma ungbarnastífkrampa. Fjáröflunin krefst mikils átaks 
frá Kiwanis-fjölskyldunni um allan heim. Saman munum vi! fagna velgengni 

verkefnisins á 100 ára afmæli Kiwanishreyfingarinnar ári! 2015.

 Eliminate-verkefni!

www.theeliminateprojekt.org


