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Ágætu Kiwanisfélagar.
Að loknu svona góðu sumri
vona ég að allir komi hressir og
endurnærðir til starfa á ný.
Það styttist í umdæmisþingið
okkar sem að þessu sinni er í
Reykjavík og hvet ég alla til að
mæta, því það er alltaf gaman
að hitta Kiwanisfélaga og ekki
síst að kynnast nýjum; á
þinginu er gott tækifæri til
þess.  Þegar ég tók að mér að
vera ritstjóri Kiwanisfrétta sl.
haust vissi ég ekkert hvað ég
var að fara út í en ákvað að slá
til, það hefur verið mjög
gaman að takast á við þetta
verkefni og hef ég ákveðið að
vera með blaðið næsta starfsár

líka.  Gunnar Kr. Sigurjónsson í
Eldey hefur verið með mér í
ritstjórn og vil ég þakka hon-
um fyrir hjálpina.  Við munum
halda þessu samstarfi áfram.
Lítið hefur verið um aug-
lýsingar í blöðunum og er það
skoðun mín að blaðið eigi að
vera fyrir greinar og fréttir frá
klúbbunum enda er mjög erfitt
að fá auglýsingar í svona lítið
upplag.  Ég hef því lagt til að
ekki verði gert ráð fyrir aug-
lýsingatekjum þegar verið er
að gera fjárhagsáætlun fyrir
blaðið.  

Það líður að stjórnarskipt-
um í klúbbunum og nýtt
starfsár hefst með nýjum verk-

efnum en fljótlega er stórt
verkefni sem við tökum öll þátt
í, en það er K-dagurinn. Þar
verðum við að standa saman
svo að vel gangi.  

Ég vil hvetja alla, ekki bara
embættismenn, heldur líka
hinn almenna félaga til að vera
duglega að senda inn efni í
blaðið því án efnis frá ykkur er
ekkert blað. Hlakka til að starfa
með ykkur næsta starfsár.

Að lokum vonast ég til að
sjá ykkur sem flest á þinginu
og óska ykkur sem takið við
embættum í haust góðs gengis.

Með Kiwaniskveðju
Hildisif Björgvinsdóttir
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Embætti: Umdæmisféhirðir
Nafn: Svavar Svavarsson 
Maki: Stella Á. Kristjánsdóttir
Börn: Hákon, Yrsa og Styrmir
Starf: Bankastarfsmaður hjá Glitni er
viðskiptafræðingur frá Viðskiptaháskólanum á
Bifröst.
Áhugmál: Er mikið fyrir útiveru, stunda veiðar
hvort sem fisk- eða skotveiðar. Finnst gaman að
hjóla og ganga á fjöll. 

Er stofnfélagi í Kiwanisklúbbnum Hraun-
borg frá 27. nóvember 1985. Var forseti árið

1997-1998 og hef verið féhirðir undanfarin 3 ár. 
Varðandi stafið framundan, þá ætla ég mér

að halda áfram því góða starfi sem hefur verið
unnið í fjármálum Kiwanisumdæmisins á
líðandi starfsári.  Ætla að fá klúbba á landinu til
að netvæðast og fá sér netbanka, því það sparar
svo mikinn tíma hjá þeim sem sjá um fjármálin.
Það hlýtur að vera stefna hvers klúbbs að vera
með fjármálin á hreinu, allt starf verður svo
miklu betra, ef fjármálin eru í lagi. 

Hlakka til að taka við þessu verkefni. 

Inga er einn stofnfélagi Kiwanisklúbbsins
Sólborgar en hann var vígður 5. maí 1994 og
hefur hún því verið Kiwanisfélagi í rúm 13 ár.
Inga var forseti klúbbsins 2000-2001 og hafði þar
áður gegnt flestum embættum klúbbsins og
formennsku í nefndum. 

Inga setti upp fyrstu heimasíðu Kiwanis-
klúbbsins Sólborgar, árið 2001 og sá um hana
fyrstu árin. Þá starfaði Inga með umdæmisstjórn
að undirbúningi fyrstu Kiwanisráðstefnunnar. 

Inga er hjúkrunarfræðingur og hefur sl. 20 ár
aðallega starfað á Landspítala í Fossvogi, en auk
þess í Noregi og í Vestmannaeyjum og í 2 ár við

sölustörf. Inga hefur lengi haft áhuga á félags-
málum og m.a. setið í stjórn foreldrafélags
Setbergsskóla í nokkur ár, sinnt trúnaðarmanna-
störfum o.fl. á vinnustað og verið í stjórn
Mígrenisamtakanna í 10 ár, svo eitthvað sé
nefnt. Dæturnar eru tvær, Margrét Lena og
Katrín Birna og sambýlismaður Ingu er
Sigurður Jónsson, húsasmiður. Aðaláhugamál
eru félagsstörf, sund og mannleg samskipti.

„Ég hlakka mikið til að takast á við
verkefnin sem eru framundan í Kiwanis og trúi
því að Kiwanishreyfingin eigi eftir að eflast og
dafna um ókomin ár“. 

KYNNING Á UMDÆMISFÉHIRÐI 2007 - 2008
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Ég hef um árabil safnað frímerkjum og umslögum án þess að hafa
skipulagt þessa söfnun að nokkru leiti. Þegar ég, á gamalsaldri og
hafði ekkert sérstakt fyrir stafni, gerði mér grein fyrir því að ég
ætti í fórum mínum fjölmörg frímerki og umslög, fór ég að velta
því fyrir mér hvað ég ætti að gera við allt þetta efni. 

Ég setti mig því í samband við vin minn Sigurð R. Pétursson,
sem er sérfróður um þessi efni, og fékk ráðleggingar frá honum.
Niðurstaðan varð sú að í upphafi einbeitti ég mér að því að
skipuleggja safn mitt af umslögum frá Kiwanis. Ekki bara frá
klúbbunum, heldur einnig frá umdæmum, svæðum og
sérstökum atburðum eins og þingum og fleira slíku, ásamt
útlendum aðilum í hreyfingunni. 

Niðurstaðan er sú að ég á umslög frá flestum klúbbum
umdæmisins og mörgum öðrum Kiwanisaðilum, innlendum sem
erlendum. Hér á eftir fylgir skrá yfir klúbba í umdæminu sem
mig vantar umslög frá. Ekki skiptir máli hvort umslögin eru
frímerkt eða ekki. Það sem skiptir máli er að umslögin séu merkt
Kiwanis og að þau séu stimpluð með póststimpli. Eftir minn dag
verður safnið afhent Kiwanishreyfingunni á Íslandi. 

Þeir klúbbar sem mig vantar umslög frá eru: Búrfell, Eysturoy,
Gerpir, Korpa, Kópa, Mosfell og Þorfinnur. Í sumum tilfellum er
ekki víst að sérstök umslög hafi verið prentuð, en þá hafa önnur
umslög frá þessum klúbbum sama gildi. Ég vil því hvetja þá sem
hafa slík umslög undir höndum, og ætla þeim ekki annað
hlutverk, til að senda mér þau. Póstkostnaður verður endur-
greiddum þeim sem þess óska. Athugið að þetta er ekki
frímerkjasöfnun, heldur umslagasöfnun á vegum Kiwanis-
hreyfingarinnar. Að lokum vil ég upplýsa að nú þegar hef ég
safnað saman í albúm um fimmhundruð umslögum.

Hermann Þórðarson.
Kiwanisklúbbnum Eldborg

Heimilisfang:
Eskivellir 9b, 302
221 Hafnarfjörður

Nú þegar líður að hausti, vona ég að
sumarið hafi verið Kiwanisfélögum gott
og til ánægju, og vona að félagar mæti
tvíelfdir til starfa á ný.

Margt gott hefur verið gert á starfsárinu til
þessa og vil ég nefna okkar árlega
hjálmadag þar sem allir félagar tóku
höndum saman og gerðu því verkefni
mjög góð skil og eiga þakkir skildar fyrir.
Einnig var ég sérstaklega ánægður þegar
Baldur Guðnason forstjóri Eimskips
tilkynnti, við afhendingu hjálmanna í
Laugarnesskóla, um áframhaldandi sam-

starf Eimskips og Flytjanda við Kiwanis til
næstu 2-3 ára. Jafnframt bauð hann að þeir
gæfu hjálma til Færeyjaklúbbana ef við
óskum eftir því. Mun þessi yfirlýsing
Baldurs auðvelda okkur þetta starf í
framtíðinni. 

Mikið höfum við rætt um fjölgun og sýnist
mér að við séum að halda sjó og kannski
rétt rúmlega það. Nokkrir klúbbar hafa
veið duglegir að taka inn nýja félaga, allt
upp í fimm í einu, og er ég þakklátur
þessum klúbbum fyrir þeirra framtak.
Skoðun mín er sú að til að fjölga verulega
í hreyfingunni þurfum við að einbeita
okkur meira að stofnun nýrra klúbba og
eigum við að einbeita okkur að ákveðnum
svæðum og leggja áherslu á eitt til tvö
svæði í einu en ekki að dreifa kröftum
okkar um of.

Töluvert hef ég farið í heimsóknir
innanlands og erlendis og hef ég allsstaðar
fengið alveg frábærar viðtökur og vil ég
þakka fyrir þær.

Í byrjun júní fór um 90 manna hópur á
vegum umdæmisins til Póllands á
Evrópuþing.

Var það alveg frábær ferð og vel
skipulögð af þeim Birni og Diðrik, sem
sáu um skipulagningu ferðarinnar, og
viljum við hjónin þakka þeim fyrir
ánægjulega daga í Póllandi. Einnig okkar
góða samferðafólki þar sem það sýndi sig
að það er bara gott fólk í Kiwanis.

Nú þegar nær dregur hausti þurfum við
að láta hendur standa fram úr ermum og
takast á við K-daginn. En við erum svo
lánsöm að hafa haft þá félaga Bernhard,
Árna og Guðlaug í forsvari fyrir okkur og
hafa þeir staðið í ströngu frá áramótum.
Þeir eru búnir að ná samningum við
Sparisjóðina sem ætla að styrkja verkefnið
með 3,5 milljóna framlagi. Einnig hafa
þeir landað samningi við Toyota á Íslandi
sem styrkir verkefnið um 1 til 1,5 milljónir.
Sýnum nú samstöðu og vinnum saman að
því að gera þennan K-dag að okkar
stærsta söfnunardegi til þessa. Ef við
sýnum samstöðu og vinnum saman þá er
allt hægt.

Framundan er 37. umdæmisþing Kiwanis
sem haldið verður á Hótel Sögu. Þing-
nefndin, undir forystu Einars Más, hefur
verið að vinna að undirbúningi þingsins
og er það starf langt komið. Hefur nefndin
lagt mikla vinnu í allan undirbúning
þannig að það verði sem glæsilegast. Vil
ég hvetja sem flesta félaga að taka helgina
14.-15. september frá og mæta á þingið.

Góðir Kiwanisfélagar, ég vil þakka ykkur
fyrir gott og óeigingjarnt starf á starfs-
árinu, og óska ykkur velfarnaðar í
Kiwanisstarfinu sem framundan er.

Andrés Hjaltason
umdæmisstjóri

HUGLEIÐING UM KIWANIS

UMSLAGASÖFNUN



Mánudaginn 28. maí lögðu ferðalangar
upp í ferð á 40. Evrópuþing Kiwanis, sem
að þessu sinni var haldið í Póllandi. Með í
för voru makar og gestir. Var flogið til
Gdansk og mætti okkur sólskin, en það
átti eftir að breytast allmikið.

Þar sem þingið átti ekki að hefjast fyrr
en 2. júní, var haldið austur á bóginn, til
héraðsins Warminsko – Mazurske, sem er
mesta vatnasvæði Póllands. Þar er staður
sem heitir Mikotajaki og hann stendur við
vatnið Talty. Fengum við kvöldmat á
hótelinu og síðan slakaði fólk á niðri á bar
eða fékk sér kvöldgöngu í nágrenninu.

Eftir morgunfund fararstjóra og ferða-
langa næsta dag kom rúta og var ekið með

okkur niður að vatninu. Þar beið okkar
bátur og sigling um vatnið. Flestir voru úti
á þilfari þegar lagt var af stað. Þegar
komið var út á mitt vatnið byrjaði hins
vegar að rigna og það ekkert lítið. Sumir
ætluðu að harka af sér rigninguna, en var
ekki stætt á því. Þetta var hin ágætasta
sigling. Sumir urðu að setjast að á veit-
ingastað í bænum eftir siglinguna. Um
tíma var eins og um íslenska umferða-
miðstöð væri að ræða, því fók þurfti að
bíða af sér stærstu demburnar.

Fjórða daginn var ekið til Sopot. Á
leiðinni var komið til Malbork, borðað á
krá við torgið og kastalinn skoðaður.
Ótrúlegt var að sjá myndir af kastalanum
eftir skemmdir seinni heimstyrjaldarinnar
og uppbygginguna. Marlbork er stærsti
kastali sem byggður er úr múrsteini,
hugsanlega á heimsvísu. 

Á föstudegi sóttu Kiwanismenn þing-
gögnin og svo var farið í skoðunarferð um
gamla bæinn í Gdansk. Kraninn við ána
Wislu er helsta tákn borgarinnar og stærsti
hafnarkrani í Evrópu frá miðöldum. Þessi
þúsund ára gamla borg, með stórbrotnum
turnum St Mary´s- kirkjunnar, sem gnæfa
yfir borgina, er ein helsta viðskiptaborg
Póllands. Hús með framhliðar í stíl endur-
reisnarinnar umhverfis Langa-markaðinn,

sem talinn er vera einn af fallegustu
mörkuðum Evrópu, státar af styttu
Neptúnusar í gosbrunni frá 17. öld.
Þjóðsagan segir að Neptúnus hafi, með
þríkvísl sinni, snert mynt sem hent var í
gosbrunninn og breytt í þunnar gull-
flögur, sem fátæklingar gátu tekið úr
brunnvatninu. Framleiðsla á hinum fræga
Gullvatns-líkjör frá Gdansk á rætur sínar
að rekja til þessa atburðar. Þetta var
skemmtileg ferð og var fróðlegt að sjá
myndir af því hvernig borgin var útleikin
1945 og hvernig búið er að endurbyggja
hana.

Um kvöldið var svo þingsetningin úti
í hinni frægu Skógaróperu í Sopot. Við
vorum ekki nægjanlega vel með á
nótunum að þetta yrði utandyra, þannig
að við vorum ekki klædd í samræmi við
aðstæður, svo mörgum varð mjög kalt.
Boðið var upp á söng barnakórs og leik 90
manna hljómsveitar. Lech Walesa
ávarpaði samkomuna. Síðan var úthlutað
allskonar skólavörum vegna KEP-verk-
efnisins og komu nemendur sjálfir á
svæðið að sækja sitt. E.t.v. hefði mátt gera
meira úr þessu hvað okkur varðaði, líkt og
við gerðum í Tékklandsferðinni. Þarna var
borðað á pólska veitingastaðnum Harnas.
Þar var spjallað og blandað geði við aðra
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FERÐ KIWANISMANNA TIL
PÓLLANDS 2007

Hluti hópsins í saltnámum.

Horft yfir Zakopane frá Gubatowka fjalli.



Kiwanismenn og sungið að vanda. Var
þetta fínn endir á annars köldu kvöldi.

Um eftirmiðdaginn á laugardag fóru
nokkrir félagar gangandi með ströndinni
inn í miðbæ Sopot, en þar fór fram
skrúðganga. Brassband sjóhersins lék og
gekk um bæinn og endaði niður við sjó,
þar sem blöðrum, merktum Kiwanis, var
sleppt í loftið. Um kvöldið var síðan
galakvöldið haldið úti, við íþróttahöllina í
Sopot. Þessi höll var í göngufæri frá
hótelinu okkar og kom það sér mjög vel.
Bornir voru fram heitir og kaldir réttir og
á eftir skáru allir fyrrverandi Evrópu-
forsetar „40 ára Kiwanis-kökuna“ saman.
Síðan var dunandi dans fram eftir nóttu.
Næsta dag var ekið suður mótorveginn og
komið við í Tourn. Þar var rölt um og
gamli bærinn skoðaður. Hann er meðal
annars þekktur fyrir hunangskökurnar
sínar, en þær eru bakaðar eftir gamalli
hefð. Þarna fæddist stjörnurfræðingurinn
Kópernikus og Jóhanes Páll páfi bjó þar og
gekk í háskóla. Áfram var ekið sem leið lá
til Lódz. Þetta er „Los Angeles“ Póllands
og hafa nokkrir frægir þarlendir fengið
gullstjörnu með sínu nafni setta í götuna,
svo sem Roman Polanski. Styttur af
frægum Pólverjum prýða götur bæjarins.
Fólk skundaði í bæinn um morguninn, en
aðrir höfðu farið kvöldið áður og skoðað
næturlífið í þessari annars líflausu borg.

Næsti áfangastaður var hin mikil-
fenglega borg Kraków, með Maríu-
kirkjuna og hennar sögu ásamt torginu, en
næsta morgun fórum við í gönguferð um
borgina. Við skoðuðum Wawel-kastalann,
en bygging hans hófst á 13. öld. Kirkjuna
þar gátum við ekki skoðað að innan vegna
hátíðarathafnar sem þar fór fram. Farið
var um gyðingahverfi borgarinnar og
útrýmingarbúðir nasista í Oswiecim. Lagt
var í hann í blíðskaparveðri, rétt eftir
hádegi.  Ekki fóru allir með í þessa ferð, en
óhætt er að segja að erfitt hafi verið að
ganga þarna um og horfa á þessar
byggingar, ferðatöskur fólksins og aðra
persónulega hluti og sjá svæðin þar sem
pyntingarnar fóru fram. Það setti að
manni hroll, þrátt fyrir að þessi dagur hafi
ef til vill verið sá besti hvað varðar veður í
ferðinni. Þegar við komum í rútuna voru
allir hljóðir um sinn, en svo fór gleðin að
færast yfir að nýju.

Næsta dag var lagt af stað til
Zakopane í yndislegu veðri. Það setti strik
í reikninginn að ein hjón fóru ekki með
suður eftir. Veikindi gerðu vart við sig og
var einn félagi okkar lagður inn á
sjúkrahús. Frúin hans varð eftir og einnig
Barbara, annar leiðsögumanna okkar í
ferðinni. Barbara stóð eins og klettur við
hlið þeirra hjóna og reyndar var hún
frábær í alla staði og fær hjartans þakkir
fyrir allt.

Við höfðum viðkomu í bæ sem heitir
Wielickza sem er skammt fyrir sunnan
Kraków. Þar eru frægar saltnámur, þar
sem opnaðist fyrir okkur mikilfenglegt

umhverfi og list. List sem ómenntaðir
námumenn unnu að á sínum tíma.
Stöðugt hitastig er niðri í námunum, um
14 gráður. Þegar komið var upp á yfir-
borðið og út í blíðuna, voru keyptar
bækur um undrið og drukkinn „piwo“
(bjór). Eftir því sem leið á daginn og við
færðumst sunnar, heyrðist í bílnum: 
„Þetta er eins og í Austurríki“, enda var
landslagið að breytast úr flötu- yfir í
hæðótt umhverfi. Zakopane er fallegur
bær í Tatrafjöllunum. Þar dvöldum við
nokkra daga.

Vatnið Morskie Oko (Sjávarauga) er
stærsta og frægasta fjallavatnið í Tatra-
fjöllunum. Þangað fórum við næsta dag.
Vatnið er 1.395 metra yfir sjávarmáli og er
metið sem eitt af fallegustu fjallavötnum
Evrópu. Morskie Oko er í dalnum Dolina

Rybiego Potoku, umlukið hæstu fjalls-
tindum í Pólsku-ölpunum, Rysy og
Mieguszowieckie. Einhver hafði með-
ferðis kíki og í honum sást ferðafólk á
tindi Rysy. Íslendingarnir létu sér hins
vegar nægja að fá sér veitingar af ýmsu
tagi á veitingastað svæðisins, sem byggð-
ur var 1908, en nýlega færður í nútíma-
legra horf og liggur 1.405 metra yfir
sjávarmáli. Aðkoma er frá Palencia
Bialczanska, en þaðan eru um 9 km að
vatninu. Bæði er hægt að ganga þangað og
fara í hestakerru. Flestir fóru gangandi, en
einhverjir með kerunum. Þarna var mikil
fegurð og ekki spillti veðrið fyrir, en
glampandi sól var í ferðinni. Á leiðinnni
heim komum við í kirkju, sem er mikið
listaverk, jafnt úti sem inni.

Næsta dag fórum við á fjöll. Guba-
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Maríukirkjan í Kraka.

Í Kiwanis skiptir aldur ekki máli.



tówka heitir það, en það er í göngufæri frá
hótelinu. Farið var með lest upp á fjallið
og horft yfir þennan fallega fjallabæ,
teknar myndir og síðan gengið eftir
fjallinu og farið niður á öðrum stað með
skíðalyftu. Þegar niður kom skildu leiðir,
sumir fóru beint heim með leigubílum,
voru búnir að panta sér nudd og
þægilegheit á hótelinu, en aðrir ætluðu að
ganga heim og enn aðrir ætluðu að rölta
um í bænum. Síðasta kvöldið var svo
móttaka umdæmisstjóra og var það
frábært kvöld.

Ánægjulegri ferð með Kiwanis-
félögum og gestum er lokið. Ferð sem
byrjað var á að skipuleggja uppi við
Geysi, en það gerðu Diðrik og pólsk stúlka
sem þar vann. Sérstakar þakkir fá Björn og
Diðrik fyrir frábæra skipulagningu og
þægilegheit í alla staði. Einnig vil ég
þakka skemmtilegum ferðafélögum. 

Kærar þakkir fyrir mig.

Þórhildur Svanbergsdóttir 
Emblu Akureyri
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Félagsstarfið hefur verið hefðbundið á starfsárinu. Mætingar á
fundi hafa verið góðar, 80% mæting, og má þakka það öflugu
starfi dagskrár- og móttökunefndar í að fá góða ræðumenn.

Fjáröflunarstarf hjá klúbbnum hefur ekki gengið sem skyldi á
starfsárinu. Miklar pælingar hafa verið innan klúbbsins hvað til
bragðs skuli taka og komu nokkrar góðar hugmyndir fram.
Verður það starf næsta árs að koma þeim í framkvæmd.

Klúbburinn fór í heimsókn í 5 klúbba og fékk heimsókn frá 6
öðrum klúbbum. Það er af því góða að klúbbarnir heimsæki
hvern annan, því það að hitta aðra Kiwanisfélaga eykur bara
ánægjuna í klúbbastarfinu.

Eitt af því sem klúbburinn tók upp, var að halda kynningarfundi
fyrir nýja félaga. Félagar buðu kunningjum sínum á fund og þeim
var sent bréf um klúbbinn og starf hans. Þetta hefur verið gert í 2
ár og hefur reynst mjög vel. Starfsárið 2005-2006 gengu 2 nýir
félagar í Mosfell og 2006-2007 gengu 5 nýir félagar inn og förum
við því fullir bjartsýni inn í nýtt starfsár. Félagar eru orðnir 21 og
verður haldið áfram á sömu braut.

Klúbburinn tók þátt í að gefa 1. bekkingjum í Varmárskóla,
Lágafellsskóla í Mosfellsbæ og Klébergsskóla á Kjalanesi hjálma
og er það mjög gott starf og gefandi. Þá hefur klúbburinn fengið
einstaklinga úr Skólahljómsveit Mosfellsbæjar til að spila 2-3 lög
í byrjun nokkurra funda og hefur því verið tekið mjög vel.

Þrjár styrkveitingar voru á árinu. Voru þær til Sumardvalar-
heimilis styrktarfélags lamaðra og fatlaðra í Reykjadal, Skóla-
hljómsveitar Mosfellsbæjar og boðsferð aldraðra.

Þetta er það helsta úr starfi Kiwanisklúbbsins Mosfells.

Kiwaniskveðja,
Pétur Baldvinsson

FRÉTTIR FRÁ KIWANISKLÚBBNUM
MOSFELLI MOSFELLSBÆ

Hjálmaverkefni Varmárskóla Mosfellsbæ.  

Inntaka nýrra félaga.

Götumynd frá Gdansk.



Kiwanis
 Umdæmið Ísland-Færeyjar                                          kiwanis.is

Sterkara Kiwanis – Frá orðum til athafna

Dagskrá 37. umdæmisþings
Haldið í Reykjavík, 14. – 16. september 2007

Þingið verður haldið á Radisson SAS Saga Hótel v/ Hagatorg

Föstudagur 14. september:
08:30 – 16:00 Afhending þinggagna í þingsölum Hótel Sögu
09:00 – 10:00 Umdæmisstjórnarfundur
10:00 – 12:00 Fræðsla forseta
10:00 – 12:00 Fræðsla ritara
10:00 – 12:00 Fræðsla féhirða
12:00 – 13:00 Hádegishlé
13:00 – 13:30 Kjörorð og markmið 2007-2008 – Stefnumótun
13:30 – 14:30 K-dagur – Staða – Hvatning
14:30 – 15:00 Fyrirmyndarklúbbur
15:00 – 15:45 Ársfundur tryggingasjóðs
18:00 – 19:00 Þingsetning í Dómkirkjunni í Reykjavík
21:30 – 23:30 Opið hús í Sunnusal Hótel Sögu

Laugardagur 15. september:
08:30 – 15:00 Afhending þinggagna og sala miða á lokahóf
09:00 – 12:00 Þingfundi framhaldið í Súlnasal Hótel Sögu

- Skýrslur stjórnar:
a) umdæmisstjóra
b) umdæmisritara
c) umdæmisféhirðis – milliuppgjör 2006 – 2007
d) svæðisstjóra

- Umræður um skýrslur stjórnar
- Fjárhagsáætlun 2007 – 2008
- Reikningar 2005 – 2006
- Lagabreytingar

12:00 – 13:00 Hádegishlé
13:00 – 13:30 K-dagur – Viðhorfskönnun Capacent
13:30 – 15:30 Þingfundi framhaldið

- Kynning á framboði til kjörumdæmisstjóra 2008 – 2009
- Kosningar
- Ávörp erlendra gesta
- Styrktarsjóður
- Hjálmaverkefni
- Staðfesting stjórnar 2007 – 2008
- Staðarval umdæmisþings 2009
- Kosning skoðunarmanna reikninga

15:30 – 16:00 Önnur mál
16:00 Þingfundi frestað

19:00 – 02:00 Lokahóf í Súlnasal Hótel Sögu. Borðhald hefst kl. 20:00
- Fordrykkur, hátíðarkvöldverður, ávörp, skemmtiatriði, þingslit, dansleikur

Sunnudagur 16. september:
10:00 – 12:00 Stjórnarskipti í umdæminu



Hið árlega landsmót Kiwanis í golfi var
haldið sunnudaginn 24. júní sl. á
golfvellinum í Þorlákshöfn. Sigurvegarar
mótsins voru þau Guðlaugur Kristjánsson
Eldey 1. fl án forgjafar, Friðbjörn
Björnsson Hraunborg 1.fl með forgjöf og
Guðbjörg Óskarsdóttir Hraunborg í
kvennaflokki. 

Mótið hófst kl. 10:00 og hófu síðustu
keppendur leik um kl. 13:30. Alls mættu
30 karlar, 4 konur og 7 gestir til leiks.
Veður var ágætt, þurrt og hlýtt og hægur
vindur. Golfnefndin leitaði eftir stuðningi
frá tveimur fyrirtækjum um styrki til
mótsins og var þeirri málaleita vel tekið.
Þetta voru fyrirtækin Smellinn hf og
Formaco ehf. Með aðstoð þeirra var hægt
að veita bæði teiggjafir og fjölbreyttari
verðlaun en oft áður. Fyrirtækið Ísspor hf
sá um útvegun hefðbundinna verðlauna
eins og það hefur gert í mörg ár og
Erlingur Hannesson í Keili reyndist
nefndinni hjálplegur í útvegun nokkurra
glæsilegra verðlauna. Öllum þessum
aðilum vill nefndin þakka frábæran
stuðning og samvinnu.
Stefnt er að því að undirritaðir sitji áfram í
golfnefndinni á næsta ári og munum við
leggja til nokkrar breytingar. Landsmótið
hefur verið a.m.k. tvö ár í röð í
Þorlákshöfn og munum við mæla með að
það verði fært á nýja völl með fjölbreytni í
huga. Við munum mæla með að
keppendur hefji leik samtímis þannig bið
eftir verðlaunum sé sem allra styst. Með
þessu fyrirkomulagi einnig skapast
möguleiki á því að samtímis afhendingu
verðlauna geti mótsgestir snætt góða
máltíð og átt lengri tíma saman en áður í
landsmótum Kiwanis.

Óskar Ásgeirsson og Þórður Einarsson
Kiwanisklúbbnum Hraunborg

LANDSMÓT KIWANIS Í GOLFI
ÁRIÐ 2007
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Guðlaugur Kristjánsson, Eldey. Fagrir verðlaunagripir í boði.

Leikið í blíðuni.

Golfvöllur Þorlákshafnar.



Laugardaginn 3. mars sl. stóðu Bocciadeild Völsungs og
Kiwanisklúbburinn Skjálfandi fyrir viðburði í Íþróttahöllinni,
sem orðið er að árlegum atburði. Er það „Opna Húsavíkurmótið
í Boccia“ og Kiwanismenn veita húsvísku íþróttafólki viður-
kenningar fyrir afrakstur liðins árs og lýst er kjöri íþróttamanns
Húsavíkur 2006. Þá afhenti klúbburinn einnig fjölmarga styrki til
góðgerðamála.

1. Opna Húsavíkurmótið í Boccia
Opna Húsavíkurmótið í Boccia er orðinn fastur liður í starfi
Boccideildar Völsungs með góðum stuðningi Kiwanisklúbbsins,
sem annast alla dómgæslu, merkingu valla og kemur að öllum
undirbúningi mótsins. Mótinu stýrðu Bragi Sigurðsson og Kristín
Magnúsdóttir úr stjórn Bocciadeildar. 

Þátttaka mjög góð eða 25 sveitir, sem sýnir að bæjarbúar og
fyrirtæki eru tilbúin að styðja við bakið á Bocciadeildinni með
þátttöku, en þetta er fjáröflun fyrir deildina í formi firmakeppni.

Úrslit:
1. sæti Lögreglan A-sveit, Brynjúlfur/Skarphéðinn
2. sæti Öræfabræður Ásgrímur/Gunnólfur 
3. sæti Múrbúðin A-sveit, Lindi/Sveinn 
4. sæti Ungir í anda A-sveit, Halldóra/Sigrún 
5. sæti Norðurþing skrifst., Kristbjörn/Bergur
6. sæti Landsbankinn A-sveit, Guðný/Ella

Mikil stemmning og spenna var á mótinu sem tókst í alla staði
mjög vel.

2. Íþróttamaður Húsavíkur 2006
Að loknu Bocciamóti hófst athöfn þar sem húsvískt íþróttafólk
var heiðrað fyrir frammistöðu, ástundun og árangur á árinu 2006.
Nefnd á vegum Skjálfanda um val á Íþróttamanni Húsavíkur,
annaðist afhendingu verðlauna. Einn félagi úr nefndinni, Egill
Olgeirsson, ávarpaði viðstadda, íþróttafólk, forsvarsmenn
íþróttafélaganna og aðra gesti. Hann sagði meðal annars frá
undirbúningi og hvernig staðið væri að vali íþróttafólks og kjöri
íþróttamanns Húsavíkur. Hann sagði meðal annars að þetta væri
í 11. skipti sem klúbburinn heiðraði afreksfólk í íþróttum og veitti
þeim viðurkenningar með þeirri aðferð sem hér væri viðhöfð. Þá
sagði hann þetta verk væri gefandi og ánægjulegt og orðið að
föstum lið í starfi klúbbsins og hefði jafnframt unnið sér fastan
sess í íþróttalífi bæjarins. 

Alls voru veittar 17 viðurkenningar til íþróttafólks í tíu
íþróttagreinum, auk sérstakra verðlauna til eftirtalinna
einstaklinga, sem urðu í þremur efstu sætum í vali á
íþróttamanni Húsavíkur. 

Í 3. sæti varð Hafrún Olgeirsdóttir, knattspyrnumaður.
Í 2. sæti varð, Stefán Jón Sigurgeirsson, skíðamaður.
Íþróttamaður Húsavíkur 2006 varð Berglind Kristjánsdóttir,
frjálsíþróttamaður. 

Einnig var afhendur „Hvatningarbikar ÍF“ sem Bocciamaðurinn
Kristbjörn Óskarsson hlaut að þessu sinni..

GLÆSILEG HÁTÍÐ Í ÍÞRÓTTAHÖLLINNI
OG HÚSAVÍKURMÓTIÐ Í BOCCIA 

Frá Norðurlandsmóti í Boccia, stund milli stríða, Brynjar
Kiwanisfélagi og frú Ólöf við dómarastörf.

Frá flugeldasölu Skjálfanda um síðustu áramót.

Benedikt forseti Skjálfanda við skemmtilegasta embættisverkið
kemur Kiwanisnælunni fyrir í barmi Magdalenu eiginkonu
Einars H. Valssonar, sem er nýlega gekk til liðs við Skjálfanda.

Frá Húsavíkurmótinu í Boccia, sigurlið lögreglunar í góðum gír.
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Þá var sveitarstjóri Norðurþings, Bergur Elías Ágústsson ásamt
Guðbjarti E. Jónssyni, framkvæmdastjóri stjórnsýslusviðs
sveitarfélagsins mættir á staðinn og afhentu öllu íþróttafólkinu
blómavendi og þremur efstu veglegar blómakörfur. Þetta var
ánægjulegt framtak hjá sveitarstjóranum sem gerði hátíðina
glæsilegri og blómlega.

Athöfnin var öll hin hátíðlegasta og mættu bæjarbúar nokkuð
vel. 

3. Afhending styrkja og kynning á Kiwanisstarfinu.
Ákveðið var í klúbbnum við undirbúning mótsins, að nota þetta
tækifæri til að kynna Kiwanis og hvað Skjálfandi væri að gera,
þegar fjöldi fólks væri mætt hjá okkur vegna mótsins og til að
vera við afhendingu viðurkenninga til íþróttafólks.

Forseti Skjálfanda, Benedikt Kristjánsson, stýrði afhendingu
styrkveitinga ásamt fulltrúum úr styrktarnefnd. Fram kom í máli
Benedikts það helsta sem Kiwanishreyfingin og Skjálfandi standa
fyrir og hvað við erum að gera hér í samfélaginu.

Tilkynnt var um styrktarverkefni og áherslur sem ákveðið hefur
verið að Skjálfandi taki þátt í eða vinni að á næstunni.
Eftirfarandi gjafabréf voru afhent viðkomandi félögum, eða
samtökum

- Eitt af markmiðum stjórnar Skjálfanda fyrir þetta starfsár er
að undirbúa og vinna að verkefni sem nefnt er „Unga fólkið og
forvarnir“. Í því sambandi afhenti klúbburinn gjafabréf
samtökunum Líf án áfengis með styrk til forvarnarstarfa.
Samkvæmt gjafabréfinu vill Kiwanisklúbburinn Skjálfandi að
tveir fulltrúar samtakanna Lífs án áfengis í samstarfi við
klúbbinn, sjái um fyrirlestur um forvarnir fyrir 8. bekk í
Borgarhólsskóla, sem ásamt jafnöldrum úr öðrum skólum verða í
skólabúðum að Reykjum í Hrútafirði um miðjan maí. Félagar úr
Kiwanisklúbbnum Skjálfanda munu sjá um og fara með ykkur
vestur í þessu sambandi. Er þetta áþekkt verkefni og
Kiwanisklúbburinn Skjálfandi stóð fyrir á síðasta ári og mæltist
vel fyrir. 

- Með gjafabréfi afhenti Kiwanisklúbburinn Skjálfandi
Skotfélagi Húsavíkur gjöf til áframhaldandi uppbyggingu á
athafnasvæði sínu.

- Þá afhenti Kiwanisklúbburinn Skjálfandi Hjálparsveit skáta
í Aðaldal eftirfarandi tæki að gjöf: 2 stk. GPS Garmin tæki 292
með kortagrunnum og snúrubreytingu

- Björgunarsveitin Garðar hefur lengi notið stuðnings hjá
klúbbnum enda mjög mikilvægt að til staðar sé öflug
björgunarsveit sem er vel tækjum búin. Við þetta tilefni fékk
björgunarsveitin Garðar afhent gjafabréf upp á veglega tækjagjöf
sem var m.a. 4 stk. GPS Garmin tæki 60 CSX með kortagrunnum
og 4 stk. Víking-þurrflotgalla.

- Þá var Almannavarnarnefnd Norðurþings afhent peninga-
gjöf til kaupa á nýjum klippum í tækjabíl lögreglunnar.

- Að lokum afhenti Kiwanisklúbburinn Skjálfandi Heil-
brigðisstofnun Þingeyinga fullan sekk af böngsum að gjöf, til
afhendingar til barna sem koma á Heilbrigðisstofnunina til
aðhlynningar vegna veikinda og slysa. 

- Þá gaf Kiwanisklúbburinn Skjálfandi að venju alla
verðlaunagripi, viðurkenningar o.fl., vegna kjörs á íþróttamanni
Húsavíkur.

Þegar allt þetta er lagt saman er upphæðin sem Kiwanis-
klúbburinn Skjálfandi lagði til mikilvægra verkefna að þessu
sinni um 1,1 milljón króna. Segja má að athöfnin hafi verið
hátíðleg, vel sótt og klúbbnum til sóma.

Egill Olgeirsson, 
ritari Skjálfanda

Skjálfandamenn tilbúnir að verðlauna húsvískt íþróttafólk.

3 efstu í kjöri íþróttamanns Húsavíkur 2006.
Frá vinstri, 3. sæti Hafrún Olgeirsdóttir knattspyrnukona,
Berglind Kristjánsdóttir frjálsíþróttamaður, íþróttamaður
Húsavíkur 2006 og 2. sæti Stefán Jón Sigurgersson skíðamaður

Við upphaf jólafundar í Þórðarstofu (nýja Kiwanishúsinu).

Alvarlegir Skjálfandafélagar á jólafundi taka nýjan félaga,
Kjartan Traustason, í klúbbinn. 
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LANDSSÖFNUNIN LYKILL AÐ LÍFI
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Ágætu Kiwanisfélagar!

K-dagurinn og landssöfnun Kiwanis,
Lykill að lífi, nálgast nú óðum, en eins og
varla hefur farið fram hjá neinum
Kiwanisfélaga fer söfnunin fram dagana
4.-7. október. Tilgangurinn er að safna fé
til að stuðla að endurhæfingu geðsjúkra
og vekja þjóðina til umhugsunar um
málefni geðsjúkra og þörfina fyrir
úrbætur. Ágóði söfnunarinnar að þessu
sinni rennur til þriggja málefna;
Geðhjálpar, BUGL og Forma.

Hvernig gengur ykkur?
Svari hver fyrir sig. Hvað áttuð þið að
gera? Hafið þið gert það sem ykkur var
treyst fyrir? Eru svæðisstjórar, forsetar og
K-dagsnefndir búin að skipuleggja og
undirbúa félagana? Er búið að gera lista
yfir önnur fyrirtæki á ykkar svæði, sem
ekki voru á listanum yfir 350 stærstu
fyrirtækin? Ekki gefast upp eða gera ekki
neitt!

Framkvæmd
Flestir eru klúbbarnir of fámennir til að ná
til allra á svæðinu og að bjóða K-lykilinn
til sölu. Er búið að fá aðstoð við söluna hjá
björgunarsveit, kvenfélagi, skólum, ein-
stökum bekkjum í skólum eða félaga-
samtökum á ykkar svæði? 

K-dagsnefndin er að vinna að því að
skipuleggja lokasprett verkefnisins í
samstarfi við AP almannatengsl. Fram-
kvæmdaáætlun okkar er að finna á
heimasíðu Kiwanis. Framkvæmdaáætlun
er verkfæri til að auðvelda okkur yfirsýn
og halda okkur við efnið. Hafið þið gert
ykkar framkvæmdaáætlun eða ætlið þið
bara að láta þetta ráðast og gera eitthvað á
morgun eða í næstu viku? Ef þið hafið
ekki gert áætlun nú þegar þá gerið það
endilega, þá verður auðveldara að vinna
verkefnið og meiri líkur á að hlutirnir

verði framkvæmdir á réttum tíma. Góð
skipulagning gerir söluna auðveldari.

K-dagsnefndin vinnur eftir fyrrnefndri
framkvæmdaáætlun og verður kostnaðar-
áætlunin í samræmi við hvernig okkur
gengur að fá samstarfsaðila. Nú er ljóst að
Bónus og Olís munu leggja okkur lið með
því að bjóða K-lykilinn til sölu í versl-
unum sínum og þjónustustöðvum um
land allt meðan á söfnuninni stendur.
Sparisjóðirnir á Íslandi og Toyota leggja
verkefninu til fjárframlög sem ætlað er að
standa straum af auglýsinga- og
kynningarkostnaði. Sparisjóðirnir verða
fjárvörsluaðili söfnunarinnar og hægt
verður að leggja henni lið á einfaldan hátt
með millifærslu á vef Sparisjóðanna.

Auglýsingar, markaðssetning og
kynningarmál 
Samið hefur verið við H2 hönnun um að
hanna auglýsingar, veggspjöld og annað
kynningarefni – og er sú vinna í gangi
núna. Hjá AP almannatengslum er unnið
að því í samstarfi við Geðhjálp, BUGL og
Forma að finna viðmælendur til að segja
reynslusögur sínar í viðtölum við
fjölmiðla, ásamt því að skipuleggja
greinaskrif fagfólks, aðstandenda og
ráðamanna til að verkefnið sé trúverðugt
og traustvekjandi – og það sé sett fram á
þann hátt að það hreyfi við fólki.

Um þessar mundir er mikil umræða um
langa biðlista hjá BUGL – og einnig má
reglulega sjá umfjöllun í fjölmiðlum um
málefni Geðhjálpar og Forma. Fylgist
með, safnið þessum skrifum saman og
notið í ykkar málflutningi til að styrkja
hann, það þýðir að þið eruð meðvituð um
þörfina á aðstoð. Eins má athuga hvort
hægt er að koma auglýsingum að
kostnaðarlausu inn á vefi hjá ykkar
sveitarfélagi, fyrirtækjum eða staðar-
blöðum. 

Opin umræða um málefni geðsjúkra í
íslensku samfélagi hefur átt sér stað á
síðustu árum og margir aðilar, bæði
einstaklingar og fyrirtæki, hafa lagt
málefninu lið. Farið er að ræða málefni
geðsjúkra án fordóma og margir leggjast á
eitt við að búa geðsjúkum betra líf. Við
Kiwanisfélagar teljum okkur eiga þátt í
því að svona er komið, við höfum staðið
vaktina fyrir geðsjúka í yfir þrjátíu ár og
aldrei gefist upp þótt á móti hafi blásið. 

Upprifjun
Á heimasíðu Kiwanis eru kynningarbréf
og upplýsingar sem þið getið nýtt ykkur
við að upplýsa þá sem selja K-lykilinn
fyrir ykkur, því vitanlega er mikilvægt að
sölumaðurinn geti rætt um það sem hann
er að selja. Nú er rétti tíminn til að
undirbúa greinaskrif í blöð á ykkar svæði
og á Netið, koma af stað umræðum o.s.frv.
Allt umtal er góð kynning á málstaðnum.

Setjið ykkur markmið! Ef hver og einn
félagi selur 30 lykla er því takmarki náð
sem við settum okkur á Ísafirði. Sala K-
lykilsins er eina sameiginlega verkefni
allra Kiwanisklúbbanna á Íslandi. Ef við
ætlum að sanna að við séum ein heild þá
skora ég á ykkur að setja ykkur það
markmið; að selja að lágmarki 30 lykla á
hvern félaga í hverjum klúbbi. Þetta er
nefnilega keðjuverkandi og keðjan má alls
ekki slitna hjá ykkur. Munið það, kæru
vinir, að vinnuframlag ykkar skiptir
sköpum um að vel takist til. 

Göngum stolt með félögum og fjölskyldu
til styrktar geðsjúkum á K-daginn 2007. 

Gangi ykkur vel! 
Með bestu kveðju, 
Bernhard Jóhannesson 
formaður K-dagsnefndar



Það var að morgni föstudagsins 20. júlí
sem nokkrir Kiwanisfélagar úr Keili þáðu
boð frá Árna Johnsen og skelltu sér til
Eyja.

Við keyrðum að Bakka og flugum
þaðan með Flugfélagi Vestmannaeyja.
Mikill galsi var í mannskapnum framan af
þessu 5 mínútna flugi, en í lok ferðar
heyrðist ekki múkk í mönnum, enda var
það fyrsta sem flugmaðurinn sagði þegar
við vorum lentir ,,Velkomnir til Eyja, það
er búið að loka flugvellinum“. Ástæðan
var sú að það var orðið misvinda og
lagðist hristingurinn misvel í menn.

Árni beið fyrir utan flugstöðina og
ferjaði okkur niður á bryggju. Síðan var
siglt út í Bjarnarey, þar var aðkoman
önnur en undirritaður átti von á. Það var
kominn smá rigningarúði þannig að Árni
tjáði mannskapnum að vegna þess hve
blautt væri orðið yrðum við að fara
auðveldu leiðina í land. Gúmmíbáturinn
(tuðran eins og hún var oftast nefnd) var
keyrður upp að klettavegg þar sem hékk
kaðall, svo þrumaði Árni: „Jæja, drífið
ykkur í land, haldið í spottann og notið
þrepin (smá holur meitlaðar í bergið)
síðan farið þið bara upp og til hægri  eftir
rollustígnum þar til þið komið að húsinu.“
Allir komust í land heilir á húfi en maður
komst ekki hjá því að hugsa hvernig erfiða
leiðin væri eiginlega, úr því þetta væri sú
auðvelda. Síðan hófst gangan upp, eyjan
er 164 metrar á hæð og fórum við upp
megnið af þeirri hæð með stuðningi
kaðals. Þrátt fyrir gífurlegt úthald okkar
félaganna varð sumum hugsað til
misheppnaðra heilsuátaka í áranna rás og
var ekki laust við að einhverjir sæju eftir

að hafa ekki breytt lífsstílnum til fram-
búðar. Tilfinningin var skrítin að ganga
eftir rollugötu í nokkurra metra skyggni
dauðþreyttur og hafa ekki hugmynd um
hvert förinni væri heitið. Farangurinn var
hífður upp í eyjuna  með aðstoð manna
sem þar voru fyrir. Síðan var slakað á í
Bólinu og galdraði Halldór Kiwanisfélagi
fram þá bestu nautasteik sem um getur í
sögu klúbbsins. Menn átu á sig gat og gátu
sig hvergi hreyft það sem eftir lifði kvölds,
en kvöldið var frábært í góðra vina hóp
þar sem Árni sagði sögur, fræddi menn
um staðhætti , spilaði á gítar og söng. Að

morgni laugardags var síðan tekið til við
lundaveiði með aðstoð og tilsögn vanra
manna. Orð fá illa lýst þeirri upplifun að
sitja á klettanibbu með háf og veiða lunda
með þverhnípið nokkra sentimetra frá, en
þetta er eitthvað sem allir ættu að prufa.
Að loknu skyndinámskeiði (crash course)
í hamflettingu var síðbúinn hádegis-
verður. Svo gengum við frá farangrinum
og lögðum af stað heim. Fyrst var gengið,
klifrað eða hálf hrunið niður að bátnum
með farangurinn á bakinu og varð þá
öllum ljóst hversu heppnir við vorum að
þurfa ekki að bera hann upp kvöldið áður,
því hallinn á brekkunni (klettinum) hafði
ekkert minnkað. Ekki var auðveldara að
komast út í bátinn með farangurinn á
bakinu og heyrðist frá skipstjóranum
eitthvað á þá leið að við værum eins og
fínar frúr. Allt gekk þó vel og engin frú
datt í sjóinn. Á leiðinni til baka var
rjómablíða og ekki ónýtt að njóta leið-
sagnar Árna Johnsen sem notaði
tækifærið og fór með okkur sýnisferð inn í
hella og önnur náttúruundur sem Eyjar
hafa upp á að bjóða. Frábær ferð í góðum
félagsskap. 

Þökkum við Keilismenn Árna Johnsen
mikið fyrir höfðinglegar móttökur og
góðan félagsskap. Einnig þökkum við
öllum þeim sem við hittum út í eyju góð
kynni. Ég vil að lokum þakka Eiði félaga í
Keili sérstaklega fyrir að láta þessa ferð
verða að veruleika eftir nokkurra ára
humm og taut okkar hinna um að það
væri gaman að þiggja þetta heimboð.

Benóný Arnór Guðmundsson
forseti Keilis

KEILISMENN TIL BJARNAREYJAR

Róbert Bentez Keilisfélagi.

Árni Johnsen og Halldór Guðmundsson Keilisfélagi.
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Frá okkur er allt gott að frétta. Markmið okkar á starfsárinu
er að efla innviði klúbbsins og fjölga félögum og hefur því
markmiði verið náð. Þann 13. apríl gengu tveir ungir menn
til liðs við okkur, þeir Skarphéðinn Fannar Jónsson og
Agnar Þór Sveinsson og bjóðum við þá velkomna í
Kiwanishreyfinguna.

28. apríl héldum við okkar árlega síldarkvöld, sem tókst
í alla staði mjög vel og okkur til mikils sóma. Ég vil þakka
öllum þeim fjölmörgu Kiwanisfélögum, nær og fjær, sem
og öðrum gestum, fyrir heimsóknina.

Á fjölmennum aðalfundi þann 11. apríl voru  þeir Ómar
Hauksson og Sveinn Aðalbjörnsson sæmdir silfurstjörnu fyrir
frábær störf  í þágu klúbbsins og Kiwanishreyfingarinnar.
Nú í sumar hefur verið nóg að gera, því okkar aðalfjáraflanir hafa
farið fram, sem er útgáfa á símskrá fyrir Siglufjörð og Fljót og
slæging á fiski um verslunarmannahelgina, sem við sáum um nú
í annað sinn fyrir Fiskmarkað
Siglufjarðar. 

Ekki erum við bara að afla
peninga, heldur einnig að eyða
þeim. Laugardaginn 11. ágúst
fórum við í dagsferð í rútu með
eldri borgara Siglufjarðar og
Fljóta eins og við höfum gert í
tugi ára. Var byrjað að fara til
Dalvíkur á fiskidaginn mikla,
síðan var farið í bjórverk-
smiðjuna Kalda á Ársskógs-
strönd og hún skoðuð og
smakkað á framleiðsluni. Áður
en haldið var yfir Öxnadals-
heiði var stansað í Jónasarlundi
(Jónasar Hallgrímssonar) og
boðið upp á smá brjóstbirtu
undir ljúfum tónum harmon-
ikku Ninna úr Félagi eldri
borgara, ásamt undirspili Bald-
urs Jörgens Kiwanisfélaga og

fararstjóra á gítar. Tóku eldri borgarar vel undir
með söng. Stansað var örstutt í Varmahlíð, síðan
var haldið að Garðakoti í fjósið hans Pálma forseta
Drangeyjar og það skoðað undir leiðsögns ráðs-
mannsins. Þar var boðið upp á brjóstbirtu og tekin
nokkur dansspor í fundarherberginu, þar sem
Ninni og Baldur léku ljúfa tóna.

Ég vil fyrir hönd okkar Kiwanisfélaga þakka
fyrir frábæra ferð. Sérstakar þakkir fær Ninni, fyrir
hans frábæra harmonikkuspil. Jón bílstjóri fær
einnig bestu þakkir, svo og allir sem þátt tóku í
ferðinni.

Með Kiwaniskveðjum frá Skjaldarfélögum,
Salmann Kristjánsson, 
forseti Skjaldar.
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FRÉTTIR FRÁ
SKJALDARFÉLÖGUM

Inntaka á tveimur nýjum félögum í Kiwanislúbbinn Skjöld,
þeim Skarphéðini Fannari Jónssyni og Agnari Þór Sveins-
syni

Tveir Skjaldarfélagar sæmdir silfurstjörnu.
Á myndinni eru frá vinstri: Sveinn Aðal-
björnsson, Salmann Kristjánsson forseti og
Ómar Hauksson

Hluti af hópnum úr ferð eldri borgara



Ágætu Kiwanisfélagar.

Góðgerðafélög eru starfandi um allt land.
Ég var að vafra á netinu til að athuga
hvort ég gæti séð með einföldum hætti
hve mörg slík félög væru starfandi í
Hafnarfirði. Ekki tókst það en með
lauslegri athugun komst ég að því að það
eru 2 Frímúrarastúkur, 2 Rótarýklúbbar, 7
Oddfellowstúkur, 1 Lionsklúbbur og 3
Kiwanisklúbbar starfandi í Hafnarfirði. Þá
eru ótalin margvísleg önnur góðgerða-
samtök, svo sem kvenfélögin í bænum og
mæðrastyrksnefndir. Verkefni þessara
félaga eru margvísleg og geri ég ráð fyrir
að flest öll styðji þau við málefni sem
tengjast Hafnarfirði með einum eða
öðrum hætti. Fyrir bæjarfélag eins og
Hafnarfjörð, og reyndar hvaða bæjarfélag
sem er, er þessi starfsemi gríðarlega
mikilvæg. 

Það vakti athygli mína við lestur
heimasíðna nokkurra þessara félaga, að
mörg þeirra kvarta undan því að ekki sé
næg nýliðun í félögunum, sem gerir það
að verkum að félögum fækkar. Yngra fólk
fæst ekki til starfa, sem einnig leiðir til
þess að meðalaldur félaga er í hærri
kantinum. Þetta er umræða sem við í
Kiwanishreyfingunni þekkjum vel og var
meðal annars rætt um þetta á svæðis-
ráðstefnu Ægissvæðis, hjá Setbergi í
Garðabæ, þann 21. apríl sl. Ungu
mennirnir í Keili bentu á hve leiðinleg
þessi umræða væri. Allir fundir væru
undirlagðir af umræðunni hvernig ætti að
fá nýja félaga til starfa og hvernig efla
mætti fjárhag klúbbanna. Tími væri
komin til að efla félagsandann meðal

félaga og styrkja þá innviði sem eru til 
staðar. Með þetta að leiðarljósi blés kjör-
svæðisstjórinn okkar, Gísli G. Gunnarsson
í Hraunborg, til sumarhátíðar Ægis-
svæðis, að Hellishólum, helgina 29. júní -
1. júlí sl. Allur undurbúningur var til
fyrirmyndar. Mæting var mjög góð, 169
manns skrifuðu í gestabók og ekki náðist í
alla til að rita í bókina. Tókst hátíðin í alla
staði mjög vel og skemmtu félagar og
gestir sér konunglega.

Meðal markmiða umdæmisstjórnar
fyrir starfsárið 2006-2007 er að efla innra

starf klúbba og hafa skemmtilega
Kiwanisfundi. Starfsárið er senn á enda en 
þessi markmið eru góð og gild fyrir 
komandi ár. Verkefni okkar, og stuðningur 
við þá sem þess þurfa, verða af ýmsum
toga eins og áður. Við Sólborgarkonur
munum leggja okkur fram við okkar
verkefni og þau verkefni Kiwanishreyf-
ingarinnar, sem eru á landsvísu, svo sem
sölu á K-lyklinum nú í október og vonandi
verður áframhald á hjálmaverkefninu.
Síðast en ekki síst, munum við Sólborgar-
félagar, hafa það skemmtilegt næsta
starfsár.

Kiwaniskveðja,
Áslaug Aðalsteinsdóttir,
blaðafulltrúi Sólborgar.

HÖFUM ÞAÐ GAMAN
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Sigurvegarar í Golfi.

Boðrðhald.
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Starf Kiwanisklúbbsins Elliða hefur verið öflugt á þessu
starfsári.

5 nýir félagar hafa bæst í hópinn og er stefnt að því að fleiri bætist
við í hópinn á næsta starfsári. Fundarsókn hefur verið nokkuð
góð og margir góðir gestir og fyrirlesarar hafa heimsótt okkur á
liðnu starfsári og haldið fróðleg og skemmtileg erindi. Árviss
styrktarverkefni okkar hafa gengið vel að venju og veita okkur
alltaf jafn mikla ánægju. 
Elliði hefur gefið alla verðlaunapeninga og bikara á vormót
Aspar, sem er íþróttafélag fat-
laðra, sundmót og íþróttamót sem
fer fram á sama tíma. Einnig
höfum við aðstoðað við tímatöku
og afhent verðlaun á sundmótinu
og er það hefur mjög gefandi
verkefni sem Elliðafélagar taka
fúslega þátt í. Auk þess hefur
Elliði veitt þeim nemendum
grunnskólanna í Breiðholti, sem
skara fram úr í íslensku á
samræmdu prófunum, bókaverð-
laun.

Ekki má gleyma hinu árlega
hjálmaverkefni, þar sem við
færum yngstu börnunum í grunn-
skólum Breiðholts reiðhjólahjálma
með stuðningi Eimskips. Við
vorum reyndar byrjaðir á því
verkefni löngu áður en Eimskip kom til sögunnar. Við höfum haft
það fyrirkomulag undanfarin 3 ár að safna öllu börnunum saman
í einhverri kirkju og verða með dagskrá þar fyrir börnin og afhent
þeim síðan hjálmanna. Nú í vor fór athöfnin fram í Fella-og
Hólakirkju og gestir voru: Felix Bergsson og Einar Guðmundsson
fræðslufulltrúi hjá Sjóvá-Almennum

Að sjálfsögðu er oft leitað til okkar eftir styrk og sem betur fer
getum við stundum orðið að liði þótt oft vildum við gera meira. 
Fyrir 2 árum hóf Páll V. Sigurðsson, kjörforseti Elliða, að safna
textum í söngbók fyrir áeggjan Helga heitins Loftssonar.

Söngbókin kom út fyrir síðustu jól og var fyrsta úgáfan tileinkuð
Helga Loftssyni. Nú er 2. útgáfa bókainnar komin út og er
textavalið óbreytt en kápan er gjörbreytt og nú rennur allur ágóði
af sölu bókarinnar til styrktar BUGL (Barna og- unglinga-
geðdeildar Landspítalans).

Söluverð bókarinnar er 1.800 kr. En ef einhver Kiwanis-
klúbburinn kaupir 20 eintök eða fleiri fær hann bókina á 1.600 kr.,
styrkir BUGL í leiðinni og fær nafn sitt skráð sem styrktaraðili.
Ekkert rennur í styrktarsjóð Elliða heldur hefur verið stofnaður
sérstakur reikningur í Landsbanka Íslands. Nánari upplýsingar

veitir Páll V. Sigurðsson, 863-7057;
pvs@simnet.is

Við erum ekki eingöngu í alvarlega
gírnum, heldur reynum við einnig að
slá á léttari strengi. Í vor fórum við í
leikhús. Síðustu helgina í ágúst fara
svo 48 manns (félagar og makar) að
Geirlandi á Síðu og dvelja þar í 2
nætur og fara m.a. í skoðunarferð að
Lakagígum. Þá fór fríður hópur
Elliðafélaga á Evrópuþingið í Gdansk-
Sopot ásamt mökum þeirra með
forseta vorn, Sigmund Smára Stefáns-
son, í broddi fylkingar. Í þeirri ferð
hefur, ef ég þekki mína menn rétt, ríkt
mikið alvöruleysi í bland við hæfilega
alvöru. 
Nú fer senn að ljúka starfsári Sig-

mundar Smára Stefánssonar sem forseta og er það í raun annað
stafsárið hans í röð, því hann var í raun starfandi forseti allt það
ár sem hann var kjörforseti vegna fjarvista þáverandi forseta. Ég
vil nota þetta tækifæri og þakka honum persónulega fyrir að hafa
látið það yfir sig ganga eins og ekkert væri sjálfsagðara.

Með Kiwaniskveðju,
Ágúst Þórarinsson,
blaða - og internetfulltrúi Elliða.

KIWANISKLÚBBURINN ELLIÐI

Á myndinni eru frá vinstri: Sigmundur Smári
Stefánsson Forseti Elliða, Sigmundur Tómasson. Bragi
G Bjarnason og Grétar Hannesson, félagar í Elliða

Gullfossfélagar halda fundi reglulega samkvæmt dagskrá,
almennan fund og félagsmálafund til skiptis. Almennu fundirnir
eru haldnir sameiginlega með Búrfellsmönnum, til skiptis á
Flúðum og Selfossi. Það eru jafnan hinir skemmtilegustu fundir
með góðum ræðumönnum og veislumat eða kaffi. Félag-
smálafundirnir eru haldnir heima hjá félagsmönnum til skiptis og
eru einnig góðir fundir þar sem margt ber á góma í dagskránni
eða utan dagskrár yfir veisluföngum eiginkvenna. Þetta fyrir-
komulag hefur gefist okkur vel nú síðastliðin nokkur ár, en við
Gullfossmenn erum aðeins níu talsins og Búrfellsmenn litlu fleiri.

Gerð var tilraun til fjölgunar félagsmanna á sl. hausti með því
að senda dreifibréf á öll heimili í Hrunamannahreppi, ásamt
Skeiða- og Gnúpverjahreppi, en það bar ekki árangur. Félagslíf er
mikið í þessum sveitarfélögum og margir kórar starfandi.
Reyndar eru nokkrir Gullfossfélagar í kórum en mæta engu að
síður vel á fundi í klúbbnum.

Aðalfjáröflun okkar í Gullfossi er sala á jólastjörnu í nóvember
og gengur sú sala mjög vel. Höfum við getað styrkt marga sem átt
hafa í erfiðleikum, einkum börn og unglinga. Síðastliðið  vor
veittum við t.d. leikskólanum Undralandi á Flúðum góðan styrk 

til kaupa á leiktækjum en skólinn átti 20 ára afmæli um þær
mundir. 

Gleymum ekki tilgangi Kiwanisstarfsins sem svo margir njóta
góðs af.

Jóhannes Sigmundsson, 
forseti Gullfoss

FRÁ KIWANISKLUBBNUM GULLFOSSI



Kiwanisklúbburinn Eldey átti 35 ára afmæli 14. febrúar sl. Af því
tilefni var opið hús hjá klúbbnum laugardaginn 17. febrúar og
mætti þar margt gesta. Klúbburinn veitti styrki til ýmissa
málefna. Aðalstyrkinn, að andvirði 1,5 milljóna króna, fékk
hjúkrunarheimilið Sunnuhlíð, en klúbburinn hefur verið einn af
stuðningsaðilum Sunnuhlíðar frá upphafi, enda einn af
stofnaðilum hjúkrunarheimilisins.  Gjöfin var í formi 5 Völker-
hjúkrarúma af fullkomnustu gerð, með öllum aukabúnaði. 

Í afmælisveislunni fékk Eldey margar góðar gjafir frá
klúbbum og Eldeyjarkonum, sem koma í góðar þarfir. Var þetta
ánægjustund fyrir Eldeyjarfélaga og sérstaklega fyrir þá félaga
sem starfað hafa öll árin, en veittar voru viðurkenningar til 30 og
35 ára félaga. 

7 Eldeyjarfélagar hafa starfað í 35 ár og 7 í 30 ár. Þetta er
kjölfestan í Eldey og sá reynslubrunnur sem við leitum til.
Kiwanishús Eldeyjar er félagsmiðstöð allra og er reynt að hafa
þar fjölbreytt félagslíf, þannig að sem flestir finni eitthvað við sitt
hæfi. Eldeyjarfélagar snæddu síðan kvöldverð í Fjörukránni í
Hafnarfirði um kvöldið og lauk þar góðum afmælisdegi. 

Kær kveðja, 
Þorsteinn E. Einarsson, forseti Eldeyjar.

AFMÆLI ELDEYJAR

30 ára félagar, með viðurkenningar. 35 ára félagar.

Forseti afhendir gjöf til Sunnuhlíðar.
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Fundarsókn félaga þetta starfsár, sem er að líða, var mjög góð og
farið var í fyrirtækjaheimsóknir, sem tókust mjög vel. 

Reiðhjólahjálmar
Á annaðhundrað hjálmum var dreift í grunnskólum bæjarins og
einnig í Heiðarskóla í Hvalfjarðarsveit. 

Matarboð
16. maí sl. bauð klúbburinn félögum og eiginkonum í mat á
Grillið á Hótel Sögu og tóku 17 félagar þátt í þessari ferð, sem
tókst í alla staði mjög vel. Nutu félagar og eiginkonur góðs matar
og fagurs útsýnis úr Grillinu. 

Þyrilsfélagar vona að 37. umdæmisþing Kiwanisumdæmisins
Ísland-Færeyjar verði fræðandi, árangursríkt, skemmtilegt og
ennfremur að það blási meira líf í Kiwanis og hreyfingin fái meira
af ungu fólki inn svo hún geti dafnað um ókomin ár. 

Þröstur Elvar Stefánsson,
blaðafulltrúi Þyrils.

FRÉTTIR FRÁ ÞYRLI

Tveir góðir. Hinrik Haraldsson ritari og Ágúst Sveinsson ræða
málin.



Kiwanisklúbburinn Höfði hóf starf sitt eftir sumarfrí 6.
september sl. Það sem af er þessu starfsári hefur að ýmsu verið að
huga í innra starfi klúbbsins. Á ýmsu hefur verið að taka s.s.
fundamætingum og eftirfylgni er að því snýr, sem og ýmissi
upplýsingagjöf til félaga úr innra starfi klúbbsins, einnig
atburðum og uppákomum er varðar umdæmið. Nú líður senn að
stjórnarskiptum innan klúbbsins, þar sem Kristinn Kristinsson
tekur við stjórnartaumum ásamt stjórn sinni sem kjörinn hefur
verið, en á áætlun eru tvær dagsetningar til stjórnarskipta, annars
vegar 29. september og hinsvegar 6. október.

300 fundur Kiwanisklúbbsins
300 fundur klúbbsins var haldin fimmtudaginn 15. mars sl.
Vegna þessara tímamóta var efnt til hátíðarfundar, þar sem við
tókum með okkur okkar betri helming, en við þetta tækifæri
tókum við inn í raðir okkar tvo nýja félaga, en þeir eru: Helgi Geir
Sigurgeirsson og Sveinn Þrastarson og bjóðum við þá velkomna í
raðir okkar. Innsetningu á þeim félögum sá svæðisstjóri
Eddusvæðis, Hjálmar Hlöðversson.

Afhending Kiwanishjálma
Undanfarin ár hefur Kiwanishreyfingin, ásamt Eimskip, fært 7
ára börnum Kiwanishjálma (reiðhjólahjálma) að gjöf. Eins og vera
ber tóku Höfðafélagar þátt í þessu sameiginlega verkefni
klúbbanna og afhentu þann 30. apríl sl. um 290 hjálma í
grunnskólum Grafarvogs, en þeir eru: Engjaskóli, Foldaskóli,
Hamraskóli, Húsaskóli, Korpuskóli, Rimaskóli, Víkurskóli og
Waldorfskólinn að Lækjarbotnum.

Vinnuferð að Geldingalæk
Eins og undanfarin ár var vinnuferð farin að Geldingalæk 1. maí
sl. Að ýmsu var dyttað og við það voru notaðir hamrar,
málningarpenslar og ýmislegt fleira.

Sumarferð félaga
Félagar gerðu sér ferð til Vestmannaeyja ásamt mökum og
börnum helgina 18.-20. maí sl. Hópurinn skoðaði sig um í Eyjum
og fór m.a. í bátsferð og rútuferð með leiðsögumanninum Gísla
Magnússyni, félaga í Helgafelli.  Seinnipart laugardags heimsóttu
Höfðafélagar Helgafellsfélaga í Kiwanishús þeirra að Strandvegi,
þar sem Helgafellsfélagar buðu til móttöku og sýndu
ferðafélögum aðstöðu sína. Síðar um kvöldið var farið út að
borða á veitingastaðnum Conero. Við Höfðafélagar þökkum
þeim Helgafellsfélögum fyrir þessa frábæru móttöku og
ánægulega samverustund.

Afhending á stofnfé í ferðasjóð útskriftarnema starfsbrautar BHS
Samþykkt var á vordögum innan klúbbsins að leggja til 500
þúsund króna stofnfé og skipulagsskrá til stofnunar á ferðasjóð
til handa útskriftarnemendum starfsbrautar Borgarholtsskóla í
Grafarvogi. Við skólaslit í Borgarholtsskóla 19. maí sl. afhentu
félagar Kiwanisklúbbsins Höfða, kennslustjóra starfsbrautar-
innar, Guðmundi Þórhallssyni, gjafabréf á stofnfé, ásamt því að
undirrituð var samþykkt að stofnskrá sjóðsins.

Höfðafélagar óska öllum Kiwanisfélögum og fjölskyldum
þeirra ánægjustunda og megi 37. umdæmisþing okkar mótast af
kjörorðunum. „Sterkara Kiwanis – Frá orðum til athafna“.

Gestur Halldórsson
fjölmiðlafulltrúi Höfða.
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KIWANISFRÉTTIR AF HÖFÐAFÉLÖGUM

Höfðafélagar ásamt fjölskyldu í heimboði hjá Helgafells-
félögum.

Frá afhendingu á stofnskjali ferðasjóðs vegna starfsnáms-
brautar BHS.

Forseti Þyrils og Elliða skiptast á fánum. Þyrilsfélagar með Hafnarstjóra Faxaflóahafna Gísla
Gíslasyni í Sundahöfn.



Starfsemi Kötlu hefur verið með líflegu
móti þetta starfsárið. Dagskrárnefnd hefur
undirbúið fundi mjög vel, hafa þeir verið
líflegir og áhugaverðir. Margir góðir ræðu-
menn heimsóttu okkur. Hefur mæting á
fundi þar af leiðandi verið afar góð. 

Sannar þetta fyrir okkur hversu mikið er
unnið með góðum undirbúningi í félags-
starfi, sem okkar. 

Kötlufélagar gerðu víðreist þetta starfsárið
og heimsóttu Þyrilsfélaga, var það
ógleymanlegur fundur. Einnig fórum við
til Jörfa og Mosfells. Endurguldu Jörfa- og
Þyrilsfélagar með heimsókn til okkar. Að
koma þannig sem gestir til annarra klúbba
er ómetanlegt fyrir félagsanda og vin-
áttutengsl innan hreyfingarinnar.

Eitt er það einnig, sem hvetur til góðrar
þátttöku, en það er öflugur félagssjóður.

Hefur innkoma þorrablóts, sem Katla
hefur haldið undanfarin ár, rennt styrkum
stoðum undir þann þátt félagsstarfsins.
Þökkum við Helga Straumfjörð og hans
góðu samstarfsfélögum fyrir öflugt starf
og undirbúning þessara blóta.

„Það eflir félagsanda og vinarþel að svitna
svolítið saman,“ sagði einhver frómur og
ekki skaðar að eiga góða stund saman með
mat og drykk í faðmi fjölskyldu og vina.
Þátttaka félaga í sumardegi í Heið-
merkurreit okkar var góð og mættu margir
félagar þangað með sitt skyldulið, til smá
vinnu og skemmtan, í blíðskaparveðri.
Ljótt er að sjá þau landspjöll sem hafa
verið unnin þarna í kringum okkur af
landeigendum. Er það ráðamönnum til
lítils sóma að koma þannig fram við land,
félagasamtök og fólk sem hefur gefið
ómælda vinnu í þessa reiti. Tel ég að mikið
betur hefði mátt standa að þessum
framkvæmdum sem sjálfsagt hafa verið
nauðsynlegar. Fyrirhyggja og varkárni við
land og stað hefðu verið þeim til meiri
soma, en þessi ósköp.

Það slæma óhapp gerðist, er bruninn stóri
varð í sumar á horni Lækjargötu og
Austurstrætis, að stýriverkið í klukkunni
okkar góðu á torginu brann þar inni og
klukkan þar með heilalaus, eins og…
segjum ekki meir. 

Hefði þetta orðið okkur þó nokkur skaði
og fjárútlát ef fyrirtækið Smith og Norland
hefði ekki sýnt okkur þá góðvild og
rausnarskap að gefa okkur nýtt tölvuvætt
stýrikerfi í klukkuna. Svo enn gengur
klukkan, rétt sem áður, okkur til fjár-
öflunar í styrktarsjóð.

Á Evrópuþingið fóru sex Kötlufélagar
ásamt mökum og voru ánægðir með
ferðina. Var hún í alla staði vel skipulögð
frá okkar manni og honum til sóma, segja
þeir sem nutu.

Í júlí sameinuðust Kötlufélagar á Þing-
völlum og dvöldu þar yfir helgi. Þar nutu
þeir samveru og blíðviðris í þessu fallega
umhverfi þjóðgarðsins. Ekki var þetta
beint formlegt, en þó skipulagt af ferða- og

KÖTLUFRÉTTIR

Plantað í Heiðmörk.

Fjölskyldu- og Kötluferð. 
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skógræktarnefnd Kötlu. Tókst þetta í alla
staði vel og verður vonandi endurtekið á
einhvern hátt síðar.

Nú er þingið framundan og vonast er til
að sem flestir Kötlufélagar sjái sér fært að
sitja það. Verður vafalaust gaman og
gagnlegt að hitta Kiwanisfólk þar. 

Viljum við Kötlufélagar þakka öllu því
góða Kiwanisfólki sem hefur átt sam-
vinnu við okkur þetta starfsárið.

Sigurbergur Baldursson, 
fjölmiðlafulltrúi Kötlu.

Gylfi Ingvarsson er félagi í Kiwaniskúbbnum Hraunborg í
Hafnarfirði og er 62 ára gamall, fæddur 13.11.1944 í Hafnarfirði.
Hann er giftur Nínu Sonju Karlsdóttur og eiga þau 5 börn, 14 ára,
16 ára, 19 ára, 23 ára og 30 ára og þrjú barnabörn; þau tvö elstu
eru flutt að heiman og eru bæði í góðri sambúð. 

„Ég er lærður vélvirki  og starfa sem aðaltrúnaðarmaður
starfsmanna í Álverinu í Straumsvík,“ sagði Gylfi í spjalli við
Kiwanisfréttir. „Ég hefur verið virkur innan verkalýðshreyf-
ingarinnar og einnig í félagsmálum m.a. innan íþrótta-
hreyfingarinnar, var í stjórn Íþróttabandalags Hafnarfjarðar í 18
ár og þar af formaður í 10 ár.“ 

-En hvernær hóf hann störf með Kiwanis? „Ég gekk til liðs við
Kiwanishreyfinguna á öðru starfsári Kiwanisklúbbsins
Hraunborgar. Ég var forseti Hraunborgar starfsárið 1998-1999,
svæðisstjóri Ægis starfsárið  2001-2002, í verkefnisstjórn vegna
Lífsvísisverkefnisins, sem byrjaði hjá Ægissvæði, en varð síðan
landsverkefni umdæmisins. Svo hef ég verið í verkefnisstjórn
vegna KEP-verkefnis umdæmisins undanfarin þrjú starfsár.“
Gylfi kvaðst hafa verið virkur innan Hraunborgar, m.a. í þeim
verkefnum sem unnin eru með öðrum klúbbum, eins í
styrktarverkefnum þeirra. „Það má nefna hjálmaverkefnið og
dansleikinn fyrir fatlaða. Þá hef ég m.a. haldið utan um skipulag
og skýrslur.“ 

-En hvað um að gefa kost á sér sem umdæmisstjóri? „Þegar
uppstillingarnefnd umdæmisins hafði samband við mig um
framboð, þá hafði ég lofað að verða umdæmisritari með Andrési
Hjaltasyni starfsárið 2006-2007. Eftir samráð við eiginkonu,
klúbbfélaga, vinnuveitanda og aðra samstarfsaðila, samþykkti ég
að gefa kost á mér sem umdæmisstjóri og Andrés fékk mig sem
kjörumdæmisstjóra og annan ritara. 

Síðustu 2 ár hef ég því starfað á fullu innan umdæmisstjórnar
og framkvæmdastjórnar og vann m.a. með Guðmundi
Baldurssyni og Andrési Hjaltasyni að endurskoðun á stefnu-
mörkun, sem samþykkt var á sl. umdæmisþingi, en starf
framkvæmdastjórnar, sem skipuð er umdæmisstjóra, kjörum-
dæmisstjóra, fráfarandi umdæmisstjóra, umdæmisritara, um-
dæmisféhirði og næsta kjörumdæmisstjóra hefur skilað góðu
samstarfi og þjálfun í undirbúningi og tryggir samfellu í starfi
umdæmisstjórnar til lengri tíma.“

Gylfi sagði að nú í vetur hafi verið unnið að makvissri fræðslu

sem hófst með fræðslu fyrir umdæmisstjóra í Evrópu í Gent í
Belgíu, síðan með fræðslu fyrir umdæmisstjóra 17. mars, fræðslu
fyrir forseta 29. apríl og Kiwanisráðstefnu 28. apríl. 

„Undirbúningur fræðslu hjá fræðslunefnd hefur verið góð og
síðan verður lokafræðsla á umdæmisþinginu. Einnig fóru
umdæmisritari og umdæmisféhirðir í fræðslu til Gent í Belgíu í
lok ágúst. Í byrjun júní var svo Evrópuþing og í byrjun júlí var
heimsþing í Texas.“

-En hvað er framundan? „Stærstu verkefni okkar í nánustu
framtíð er að leggja rækt við starfið í klúbbunum, vinna
markvisst að fjölgun, stofnun klúbba, gera K-daginn í ár
glæsilegan og halda áfram með hjálmaverkefnið, sem nú lyftir
merki Kiwanis hátt.

Við höfum sannarlega verk að vinna og allt eru þetta verk
sem við getum verið stolt af. Það er gaman í Kiwanis með öllu
þessu frábæra fólki sem gefur sig til starfa fyrir hreyfinguna og ég
er stoltur af því frábæra fólki sem hefur gefið kost á sér í
umdæmisstjórn 2007-2008,“ sagði Gylfi Ingvarsson, kjörum-
dæmisstjóri að lokum.

VERÐANDI UMDÆMISTJÓRI
Kiwanis KIWANIS – LÁTUM HUG FYLGJA MÁLI

Gylfi Ingvarsson og fjölskylda.

Sungið og trallað.
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Í könnun sem K-dagsnefnd gerði sl. haust,
kemur í ljós að Kiwanishreyfingin er
nánast óþekkt, meðal ungmenna á
aldrinum 16-35 ára. Eðlileg spurning er
því hvort markviss uppbygging ung-
liðastarfs Kiwanis sé raunhæf leið til að
snúa þessu við? Vissulega þarf margt að
koma til, en meðvituð ákvörðun klúbbs
um að gerast ábyrgðarklúbbur ung-
liðaklúbbs, yrðu mikilvæg lóð á vogar-
skálarnar. 

Undanfarin misseri hefur undirritaður
unnið við almenna kynningu á ung-
liðaklúbbum Kiwanis og þeim fjöl-
breytilegu möguleikum og tilbreytingu til
þroskavænlegs og uppbyggjandi starfs
sem ábyrgðarklúbbi ungliðaklúbbs gefst.
Næsta vor verða 3 ár liðin síðan Kiwanis-
klúbburinn Höfði gerðist ábyrgðarklúbbur
Byggjendaklúbbs Engjaskóla. Þar hefur
verið unnið frábært starf og mikil reynsla
komin í sarpinn, sem gerir öðrum
auðveldara að fylgja í kjölfarið. Hér á eftir
ætla ég að gera stuttlega grein fyrir því
hvað Byggjendaklúbbur er og þeim helstu
kröfum sem uppfylla þar til þess að gerast
ábyrgðarklúbbur slíks ungliðaklúbbs

Fyrsta skrefið að stofnun ungliðaklúbbs er
að sjálfsögðu að taka meðvitaða og ábyrga
ákvörðun um að stíga þetta skref. Hér
dugar engin hálfvelgja því að ef
ábyrgðarklúbbur rækir ekki skyldur sínar
af fullri alvöru er uppskeran aðeins
vonbrigði á vonbrigði ofan og að vissu
leyti er orðspor hreyfingarinnar að veði.
Víðtæk samstaða verður að vera í
klúbbnum um verkefnið og það má aldrei
leggjast eingöngu á herðar örfárra
klúbbfélaga, þó svo að 2-4 félagar beri
vissulega aðalábyrgð. Að gerast ábyrgðar-
klúbbur er raunhæft styrktarverkefni sem
allir klúbbfélagar bera ábyrgð á. Samsíða
skref er einnig að leita hófanna hjá
skólastjórnendum í klúbbhverfi eða
bæjarfélagi og sannfæra þá um mikilvægi
og jákvætt gildi þess að hefja Kiwanisstarf
innan veggja viðkomandi skóla. Það er
fyrst og fremst undir velvilja skólans
komið hvort klúbbur fái að starfa á
þessum vettvangi. Rækta þarf sambandið
við skólastjórnendur og halda öllum
upplýsinga- og samskiptaleiðum galopn-
um. Til staðar þarf einnig helst að vera
tengiliður innan skólans, kennari eða
áhugasamur starfsmaður, sem er í góðum
tengslum við nemendur og tilbúinn að
starfa með klúbbnum. Umdæmið hefur

útbúið sérstakt kynningarefni um ung-
liðaklúbba og er reiðubúið að fara með það
hvert á land sem er og aðstoða hvern þann
klúbb sem hyggst stíga þetta skref. 

Hvað er Byggjendaklúbbur?
Byggjendaklúbbar eru samfélagsþjónustu-
samtök í grunnskóla. Klúbburinn saman-
stendur af nemendum skólans, ber nafn

hans, starfar innan veggja hans og lýtur
skólareglum í hvívetna. Byggjendaklúbbar
starfa eingöngu á klúbbsviði, en eru
viðurkenndir og styrktir af Kiwanis
International. Byggjendaklúbbur er stofn-
un sem er stjórnað af skólanemendum,
nemarnir eru ábyrgir fyrir eigin ákvörðun
um starfsemi klúbbsins, hvernig farið er
með fé hans og hvernig og á hvaða málum

ÁBYRGÐARKLÚBBUR 
BYGGJENDAKLÚBBS
-EKKI FYRIR OKKUR – EÐA HVAÐ?

Það er alltaf gaman á BK fundum.

Óskar og glaðbeittir Höfðafélagar á BK fundi.
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er tekið. Nemendurnir starfa á eigin
forsendum að eign málefnum. Sérhver
Byggjendaklúbbur velur sér forseta,
ritara, gjaldkera og kjörforseta. Það er svo
undir hverjum klúbbi komið hvort skipað
eða kosið verði til annarra embætta eða
nefndarformennsku.

Klúbbslög og samþykktir heimsstjórnar
um Byggjendaklúbba eru þau plögg sem
ráða stjórnun, uppbyggingu og framgangi
Byggjendaklúbba. Hver klúbbur setur sér
sín eigin lög, sem eru forystu á hverjum
tíma til leiðsagnar, um stjórnum málefna
klúbbsins. Klúbblög skulu vera að
fyrirmynd „Standard for Bylaws“ frá KI.
Breytingar á klúbbslögum verða fyrst að
vera samþykkt af Byggjendaklúbbi og
síðan af ábyrgðarklúbbsfélögum. 

KI hefur skilgreint hlutverk klúbbs-
leiðbeinanda Byggjendaklúbbs sem
einhvers sem er til leiðbeiningar, kemur
með tillögur varðandi ákvarðanatöku eða
framgöngu máls, veitir Byggjenda-
klúbbnum upplýsingar og kemur með
athugasemdir til félaga um að hyggja vel
að og ræða þau mál sem fyrir liggja hverju
sinni. Klúbbsskipulag nær ekki út fyrir

raðir klúbbsins. Klúbburinn tilheyrir sama
umdæmi og svæði og ábyrgðarklúbbur-
inn. 

Hvaða almennu kröfur eru gerða til
ábyrgðarklúbbsins?
1. Að Byggjendaklúbbnum sé skipaður
einn eða fleiri leiðbeinendur og tryggt að
þeir/hann/hún fái þá þjálfun sem
stendur til boða hverju sinni. 

2. Tryggt sé að Kiwanisfélagi/félagar sæki
alla fundi Byggjendaklúbbsins. 

3. Gert sé ráð fyrir útgjaldalið í
reikningum styrktarsjóðs til að standa
straum af kostnaði vegna starfsemi
Byggjendaklúbbsins.

4. Haldinn sé fundur með skólastjóra
heimaskóla Byggjendaklúbbsins í byrjun
hvers skólaárs.

5. Gengið sé eftir að Byggjendaklúbbs-
félagar greiði árgjöld sín.

6. Að í kjölfar kosningar til klúbbsforystu,
fái viðkomandi einstaklingar alla nauð-
synlega þjálfun og leiðbeiningar, sem geri

þeim kleift að rækja hlutverk sín með
sóma.

7. Að haldinn sé árlegur skipulagsfundur
með forystu beggja klúbbanna.

8. Að klúbbarnir sameinist um eða taki
þátt í a.m.k. 2 sameiginlegum verkefnum.

Ég mun hér láta staðar numið, en síðar
verður betur fjallað um þessar almennu
kröfur og hvernig klúbbur getur útfært
þær og aðlagað almennu klúbbsstarfi.
Vinna með ungu fólki að framgangi
Kiwanishugsjónarinnar er ábyrgðarmikið
en mjög gefandi starf og þörfin virðist
vissulega vera fyrir hendi og hefur fengið
hljómgrunn hjá þeim skólastjórnendum
sem rætt hefur verið við. Reynslan úr
Engjaskóla er mjög jákvæð og á henni
viljum við byggja og ef fleiri slást í hópinn
er ég sannfærður um að eftir nokkur ár
yrðu niðurstöður, í sambærilegri skoð-
anakönnun og vitnað er í hér að framan,
allar á annan veg.

Óskar Guðjónsson
umdæmisráðgjafi í ungliðamálum
Fundarsókn

Óskar Guðjónsson, Kiwanis-
klúbbnum Eldey í Kópavogi,
er einn í framboði til embættis
kjörumdæmisstjóra umdæmis-
ins starfsárið 2008-2009. Óskar
sem er Reykvíkingur í húð og
hár, er fæddur þar í borg þann
10. júní 1952. Hann er sonur
hjónanna Eddu Óskarsdóttur
og Guðjóns Jónsonar, loft-
skeytamanns. Óskar er mennt-

aður bókasafns- og upp-
lýsingafræðingur frá HÍ og
lauk meistaragráðu í greininni
frá bandarískum háskóla árið
1980. Frá 2002 hefur Óskar
starfað sem safnstjóri hjá
Borgarbókasafni Reykjavíkur,
en þar áður hjá Rannsókna-
stofnun landbúnaðarins og í 17
ár sem deildarstjóri og bóka-
safnsfræðingur hjá Varnar-
liðinu á Keflavíkurflugvelli.
Jafnframt störfum sínum hefur
Óskar jafnan haft með höndum
stundakennslu í fagi sínu hjá
Háskóla Íslands, Bændaskól-
anum Hvanneyri og Uni-
versity of Maryland á Kefla-
víkflugvelli. Óskar er giftur
Konný R. Hjaltadóttur, leik-
skólasérkennara í Kópavogi og
eiga þau 2 börn, Sigurð Heiðar,
Íslandshestabónda í Dan-
mörku og Eddu Ósk, háskóla-
nema. Barnabarnið er enn sem
komið er aðeins eitt.

Óskar hefur nokkuð látið taka
til sín í félagsmálum. Hann var

um nokkurra ára skeið í stjórn
Félags heilablóðfallsskaðaðra.
Starfi formanns Félags stjórn-
unarstarfsmanna á Keflavíkur-
flugvelli gegndi hann um 6 ára
skeið og um þessar mundir er
hann varaformaður Upp-
lýsingar - fagfélags bókasafns-
og upplýsingafræða og sama
embætti gegnir hann hjá SBU,
Stéttarfélagi bókasafns- og
upplýsingafræðinga.

Kiwanisferill Óskars hófst árið
1989 hjá Brú á Keflavíkur-
flugvelli. Þar gegndi hann
öllum klúbbembættum ásamt
öðrum trúnaðarstörfum. Þaðan
lá leiðin í Eldey í Kópavogi þar
sem hann mun gegna for-
setastarfi á komandi starfsári.
Á vegum umdæmisstjórnar
hefur hann víða komið við,
nefndarformaður í golf- og
internetnefnd, umdæmistengi-
liður við KI vegna gagna-
grunns hreyfingarinnar og
sinnt ýmsum fræðslumálum.
Einnig hefur Óskar sýnt

ungliðamálum hreyfingarinnar
mikinn áhuga og gegnt störf-
um ungliðaráðgjafa umdæmis-
ins og m.a. komið að stofnun
tveggja ungliðaklúbba. Óskar
hefur verið áhugamaður um
fjölmörg efni hreyfingarinnar
og verið ötull við að tjá sig um
þau málgagni okkar sem og í
fréttabréfum umdæmisstjórnar.
Frá 2003 hefur Óskar verið
erlendur ritari umdæmisins, en
gegnir nú embætti umdæmis-
ritara. Þessa fjölbreyttu reynslu
og einlægan áhuga á við-
fangsefninu leggur Óskar nú á
vogarskálarnar og sækist eftir
því að leiða okkar ágætu
hreyfingu fram á veg nýrra
tíma og spennandi tækifæra
með grunngildi okkar; mann-
virðingu, vináttu og þjónustu-
þel að leiðarljósi.

FRAMBOÐ TIL UMDÆMISTJÓRA
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Nokkru fyrir upphaf starfsárs 2006-2007
ákvað Jóhannes, þá verðandi forseti, að
Kötlufélagar skyldu  heimsækja í það
minnsta einn klúbb á starfsárinu. Einnig
að fá þann sama klúbb síðan í heimsókn til
Kötlu, seinni hluta ársins. Eftir smá
íhugun og fyrirspurnir til félaga, ákvað
hann að hafa samband við verðandi
forseta Þyrils á Akranesi. Tók Guðni R.
Tryggvason sannarlega vel í þreifingar
Jóhannesar, því vel var tekið á móti okkur
félögunum er við stormuðum inn á fund
til þeirra, ellefu að tölu.

Af stað var haldið mánudaginn 14.
nóvember upp á Akranes á þremur
eðalvögnum klúbbfélaga. Veður var ekki
alveg upp á það ákjósanlegasta. Á hádegi
var norðaustanátt, víða hvassviðri nema í
Reykjavík, þar var tiltölulega stillt veður.
Er komið var upp úr Mosfellsbæ á leið á
Kjalarnes hvarflaði að mönnum að snúa
við og hætta för því vindur var að aukast
og ofankoma það mikil að það sló í blindu
af og til á vegi. En áfram var haldið í þeirri
bjargföstu trú að það væri minni veður-
hamur í Hvalfjarðargöngunum. Þegar út
úr þeim var komið var skaplegasta veður
og gekk för greiðlega til Akranesbæjar. Vel
var tekið á móti okkur af þeim Þyrils-
félögum. Hlý handtök, bros á vör og við
boðnir velkomnir. 

Fundi þeirra Akurnesinga var þannig fyrir
komið að við mættum á sjúkrahúsið á
Akranesi. Þar vorum við leiddir til fundar-
salar stofnunarinnar sem var bjartur og
hlýlegur. Er menn höfðu komið sér fyrir
setti Guðni fundinn. Tjáði hann okkur að
þetta yrði ekki alveg hefðbundin fundur
því við værum þarna í boði sjúkrahús-
stjórnarinnar. Kom í ljós að þeir Þyrils-
félagar voru að færa sjúkrahúsi sínu eina
milljón króna sem nota skyldi til kaupa á
myndgreiningartæki. Eftir hefðbundin

fundarstörf í upphafi, lestur fundargerðar
síðasta fundar og kynningu mættra ellefu
gesta frá Reykjavík og 15 Þyrilsfélaga,
buðu gestgjafar, þeir Guðjón Brjánsson
framkvæmdastjóri og Þórir Bergmunds-
son lækningaforstjóri, til veislumáltíðar í
matsal sjúkrahússins. Var þetta vistlegur
mötuneytissalur, bjartur og hlýr. Þar tók
matreiðslumeistari staðarins Svavar K.
Garðarsson á móti okkur, bauð okkur
velkomna og sagðist bjóða okkur upp á
lambakjöt með góðu meðlæti, bjór eða
Coke til drykkjar og ís, ávexti og kaffi í
eftirrétt. Nutum við þessa veislumatar í
góðra vina hópi.

Aftur var snúið til fundarsalarins. Tók
framkvæmdastjóri sjúkrahússins og lækn-
ingaforstjóri að fræða okkur um starfsemi
stofnunarinnar og uppbyggingu. Einnig
fóru þeir með fróðlegt erindi um röntgen-
tækni, upphaf þeirrar uppfinningar, sem á
ensku kallst „X-ray“, og framþróun til
dagsins í dag. Skemmtileg fannst mér saga
þeirra frá upphafsárunum, eða um 1930 er
fyrsta röntgenvélin var staðsett í húsnæði

á Klapparstíg nálægt timbursölu Völund-
ar. Var hún svo straumfrek að hringja
þurfti yfir til Völundar og biðja þá að
slökkva á trésmíðavélum um stund ef
mikið lá við að nota hana.

Útskýrðu þeir svo það undratæki sem til
stæði að kaupa með hjálp Þyrilsmanna og
fleiri góðra samtaka. Er þetta rándýrt
fullkomið ómmyndatæki, sem nota má til
að skoða mannsskrokkinn í smáeiningum.
Sker það skrokkinn, myndrænt í sneiðar,
eins og rúllupylsu. Skoða má svo sneið
eftir sneið og jafnvel að raða bútum saman
og snúa á alla kanta og setja í þrívídd. Já,
mikil er framþróun tækninnar í þessum
geira, eins og öðru í veröldinni.

Undirritaður varð að spyrja hvort þessi
maskína væri eins straumfrek og sú gamla
og  hvort þyrfti að stöðva vinnu í Grundar-
tanga ef gegnumlýsa ætti einhvern
Vestlendinginn. En eins og kom fram í
fyrirlestri,  þá þjónar sjúkrahús Akraness
vestur- og norðvesturhluta landsins. Frá
Akranesi að Ísafirði, að Blönduósi og upp

HEIMSÓKN TIL ÞYRILS Á
AKRANESI 14. NÓVEMBER 2006

Í matstofu.
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í Reykholt. Kom þetta okkur nokkuð á
óvart, því við héldum að þetta væri bara
sjúkrahús Skagamanna. 

Endaði þessi fræðsla þeirra sjúkra-
húsmanna með því að fara með okkur um
bygginguna og sýna okkur  undirbúning á
húsnæðinu sem langt var komin til að
taka á móti þessu „raritati“, svo byrja
mætti að nota það væntanlega strax í
janúar á næsta ári. Mun það í það minnsta
spara fjögurhundruð ferðir með helsjúkt
fólk til Reykjavíkur til rannsóknar.
Frábært framtak Þyrilsfélaga í anda
Kiwanis.

Nú kvöddum við gestgjafa okkar og
Kiwanisbræður á Akranesi og héldum
heim til Reykjavíkur. Veður var svipað er
út var komið. Örlítið hafði kólnað og
vindur var eitthvað meiri.

Er við Sævar komum út úr logni og
úrkomuleysi Hvalfjarðargangnanna brá
mér heldur í brún.

Hringlandi stjórnlaust ofsarok og
kolsvartur blindbylurinn umlukti litla
bílinn hans Sævars.

Engin vegur sást nema endrum og
sinnum. Vindurinn reif og hamaðist á
bílnum eins og stjórnlaust villidýr,
…Sævar pollrólegur.

Er ég leit til hans, sagði hann: „Það hefði
nú verið gáfulegra að halda hópinn ef
eitthvað kæmi fyrir“.

Ég stundi upp að við skyldum bara
bíða af okkur þennan veðurham í
göngunum, þar væri skjól.
En gangaopið var horfið. Hraðamælirinn
sýndi bara 15 km hraða. „Skyldi hann
vera í lagi?“, hugsaði ég.

Sævar einblíndi eitthvað út um
framgluggann, en ég á allt annað, …Sævar
enn pollrólegur.

Hraðinn á bílnum ævintýralegur, að mér
fannst, er við keyrðum eitthvað í óvissuna
á móti hríðarkófinu.

Ég leit á hraðamælinn, Sævar ók
áfram, en hvert, vissi ég ekki. 
Svona gekk það drjúga stund, …Sævar
alltaf pollrólegur.

Allt í einu fann ég að bílinn veifaði
afturhlutanum eins og hundur rófu sinni í
gleðivímu. Sævar ekki alveg rólegur.
Hann hamaðist á „rattinu“ til að halda
stefnu, en hvert vissi ég ekki. Það eina sem
ég hafði í mynd í kollinum var að vinstra
megin átti að vera fjall og hægra megin
fjörðurinn. Allt í einu stakkst bíllinn á
endann og stöðvaðist. Ég hékk á
bringunni í bílbeltinu og rólaði fram og
aftur eins og í gamla daga á leikvellinum.
Skelfingu lostinn leit ég á Sævar, …hann
enn pollrólegur.  

„Nú hringi ég í þá félaga og þeir verða
að snúa við og koma til að draga okkur

upp,“ sagði hann og teygði sig eitthvað
aftur og niður í brjóstvasann til að ná í
símann.

Hann hringdi í forsetann, …það eina sem
ég heyrði var þetta: „Í augnablikinu er
þessi farsími utan þjónustusvæðis o.s.frv.“
Nú var hringt í Þórð. Aftur kom þessi
viðkunnanlega rödd símastúlkunnar. 

Þá var hringt í Helga, …sama vinalega
röddin.  

Nú sá ég aðeins í andlitinu á Sævari að
það rann í honum blóðið. 

„Þetta eru nú meiri félagarnir,“ sagði
hann.

Í þessum sögðu orðum birtist jeppabifreið
á leið norður. Hún stöðvaðist fyrir aftan
okkur. Sævar baksaði við að losa sig úr
beltinu, braust út í kófið og hvarf. Nú var
ég aleinn eftir, …skelfilegt.

Eftir andartak rífur Sævar upp
afturhurðina og teygir sig í bandspotta
sem var þar og var horfinn aftur áður en
ég gat spurt hvort við lifðum þetta af.

Nú snaraðist hann inn í bílinn og ég fann
að kippt var hressilega í vagninn. Allt í
einu var ég komin í sitjandi stellingu og
hættur að róla á brjóstkassanum. Sævar út
og svo aftur inn, henti bandspottanum
aftur í bílinn, …ekki alveg jafn rólegur.
Ekkert sá út úr bílnum vegna móðu á
framrúðu. Sævar reif upp félagatalið og
notaði það til að skafa móðuna af rúðunni
og sagði: „Það er gott að það er til
einhverra nota þetta félagatal.“

Nú var ekið áfram. Er heim var komið
eftir eina og hálfa klukkustund var í
Reykjavík blíðuveður en  svolítið kalt.
Áður en ég sofnaði út af á koddanum
mínum, örþreyttur, hugsaði ég um hvað
yrði skemmtilegt að taka á móti
Þyrilsfélögum 11. apríl 2007.

Sigurbergur Baldursson
fjölmiðlafulltrúi Kötlu

Boðnir velkomnir.

Boðnir velkomnir.
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