
Frágreiðing frá Føroya økinum til 2. Umdøminsstjórnarfund 12. 
januar 2012-2013 
Kiwanis umdømið Ísland – Føroyar. 
 
 Starv mítt sum økisstjórið, fyri Føroya økið, byrjaði við innsetan á 
umdømistinginum í Reykjanesarbý 16. septembur . Hvussu hevur  gingið 
hjá Kiwanis í Føroya økinum, hesa farnu tíðina, nakrir fundir vóru eftir  
áðrenn stjórnarskiftið. Stjórnarskiftið varð fyriskipað av Kiwanis 
Tórshavn í hølununum hjá Kiwanis í Jøkulstræti 4 í Tórshavn, 
stjórnarskiftið fór fram á føroyskum á hesum sinni, og er tað aðruferð at 
tað verður gjørt, til at hjápa mær var fráfarandi økisstjóri Elin Joensen, ið 
eisini hevur umsett allar innsetnartekstirnar til føroyskt, gevur tað løtuni 
størri tygn og virðing.  Allir klubbararnir í Føroya økinum eru saman um 
stjórnarskiftið, uppmøtingin  var góð  31 limir..Samanumtikið,  ein 
tygnarløta, og eftir innsetan var gott borðhald við góðum  mati, áðrenn 
fólk fóru heim, fóru fleiri saman  ein túr í býin. 
 
 
Fundir hava verið regluliga í øllum klubbum. 
Kiwanis Rósurnar hava skipað fyri jólaborðhaldi fyri eldruborgarum í 
Havn, Rósurnar hava hildið sítt jólaborðhald, tær hava eisini skipað fyri 
einum felagstíðindafundi fyri allar Kiwanis klubbarnar, 
Tórshavn,Rósurnar og Eysturoy, fyri at seta eitt sindur av ljósi á 
hjálpar/stuðulsarbeiðið hjá Kiwanis, til tiltakið  - Í menniskjum góður 
tokki (jólahjálpin) – ið verður stuðlað av øllum klubbunum. Grein var í 
tíðindablaðnum Dimmalætting, sum lýsti arbeiðið hjá Kiwanis í 
Føroyum. Stuðulin ið veittur var : Kiwanis Rósurnar 30.000,00 DKK 
Kiwanis Tórshavn 25.000,00 DKK og Kiwanis Eysturoy 20.000,00 DKK 
ella í íslendskum kr. 1.650.000,00 ÍSK 
 
 
Kiwanis Tórshavn, sum er høvuðseljari av jólatrøum í Tórshavn  hevur 
brúkt nógv av tíðini  til at fyrireika søluna av jólatrøum . Jólatræssølan  
var aftur í ár eitt væl eydna  átak. Kiwanis Tórshavn hevur fingið 2 
nýggjar limir, og er hetta at gleðast um tí klubburin er 30 ára gamal og er 
meðalaldurin nakað høgur.  
 
 
Kiwanis Eysturoy, nógv av tíðini hevur verið brúkt til at fyriskipa 
jólatræssøluna, og  var tað eitt væl eydna átak. Jólaborðhald var hildið 
saman við makunum. 
 



Fráfarandi økisstjórin helt skeið fyri embætismonnum í umsiting av 
Kiwanis.Hetta var eitt sera væl eydna skeið við góðari uppmøting frá 
øllum klubbum. 
 
 
Frammi í tíðini er okkurt spennandi, ein felagstúrur til Eysturríki hevur 
verið upp á tal. Heimasíða fyri Føroya økið har allir klubbarnir fáa 
innivist. 
 
Ein ætlan um at stovna Kiwanis Klubbar í øðrum býum í Føroyum er við 
at taka skap, Leisturin er at byggja uppá vinarbýar skipanina – t.d. 
Klaksvík/Kópavágur; Vága kommuna / Reykjanesarbý; Sandur/ 
Seyðisfjørður. Vónandi vilja klubbarnir á hesum støðum í Íslandi 
samstarva við okkum  um  hesia komandi ætlan.  
Vónin um at fáa fleiri limir er júst  eitt aðalmál. 
 
Samanumtikið kann sigast at Kiwanis felagsskapurin í Føroyum er virkin 
og væl skipaður. Í nevndini fyri Kiwanis Føroyar eru fráfarandi økisstjóri 
Elin Joensen (Rósurnar), komandi økisstjóri Bjørgheðin Jacobsen 
(Tórshavn) og Petur Olivar í Hoyvík økisstjóri (Eysturoy). 
 
 
Vinarliga við Kiwanis kvøðu 
Petur Olivar í Hoyvík, økisstjóri fyri Føroya økið. 


