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Gleðilegt nýtt ár kæru
svæðisfélagar. Vona að þið
hafið getað notið hátíðar-
innar. Nú er dag farið að
lengja, Covidkófið að
minnka og með rýmri sam-
komurelgum gætu klúbbar
jafnvel farið að funda. Þrátt
fyrir allar þessar takmark-
anir hefur verið ánægjulegt
að sjá hverju klúbbar hafa
þó komið í verk. Alls konar
fjáraflanir og styrktarverk-
efni í þágu  þeirra sem
minna mega sín. Jafnvel fer
að styttast í að við hittumst

Frá svæðisstjóra
á svæðisráðsfundi! Strax og
svæðisstjórn telur fundar-
fært verða klúbbar látnir vita
með góðum fyrirvara. Það
fer og að styttast í næsta
umdæmisstjórnarfund
(20/2) og því gott að hefja
undirbúning á skýrslum sem
svæðisstjóri mun að sjálf-
sögðu kalla eftir sem og
athugasemdum eða spurn-
ingum sem klúbbar vilja
koma á framfæri við
umdæmisstjórn.
Kveðja Konný

Kjörsvæðisstjóri
Tímabært er að klúbbar fari að
velta fyrir sér hugsanlegum
frambjóðanda tii embættis kjör-
svæðisstjóra næsta starfsár.
Skrifleg tilnefning klúbbs
ásamt stafestingu viðkomandi
félaga um vilja sinn til þessarar
embættistöku skal berast
svæðisstjórn hið fyrsta.
Augljóslega ef horft til klúbba
sem ekki hafa átt svæðisstjóra
í einhvern tíma, en að
sjálfsögðu er öllum klúbbum
heimilt að koma sínum félaga
á framfæri!

Kiwanisfréttir - tímarit.is
Á starfsárinu 2016-17 var
ákveðið að fá Landsbóka-
safn Íslands til að skanna
öll tbl. Kiwanisfrétta og
koma helsta málgagni
okkar í stafrænt form. Þarft
framtak og löngu tíma-
bært. Kiwanisfréttir, sem
fyrst komu út 1969, er nán-
ast okkar eina heimild um
framgöngu og þróun hreyf-
ingarinnar og starf og
verkefni klúbbanna frá því í
árdaga og til dagsins í dag.

Kiwanisfréttir eru hýstar á
vefnum timarit.is , sem er
stafrænt safn sem veitir
aðgang að milljónum
myndaðra bls. af prentuð-
um  menningararfi í blöð-
um og tímaritum á Íslandi.
Aðgangur er öllum opinn!
Auðvelt er að leita í safn-
inu. Ef leitarorðið “Kiwanis
er slegið inn, kemur í ljós
að hátt í 7þús sinnum
kemur nafn hreyfingar-
innar fram. Ekki bara í

Kiwanisfréttum heldur í
öllum fréttamiðlum í
safninu.Sé +Kiwanis
+hjálmar flett upp höfum
við aðgang að vel yfir 200
blaðagreinum um okkar
ástsæla Hjálmaverkefni.
Eiginlegar Kiwanisfréttir
eru því miður ekki gefnar út
lengur og sagan glatast. Er
ekki tímabært að gefa út
rafrænar Kfréttir eins og
velflest Kiwanisumdæmi í
Evrópu gera?



Ekki þarf að fjölyrða um að
félagsstarfið í Jörfa hefur
verið með allt öðrum hætti
en nokkurn tíma áður.
Grípa varð til nýrra lausna í
samkomutakmörkunum
vorsins og reyndust
félagarnir búa yfir

umtalsverðri aðlögunarhæfni þrátt fyrir að félagarnir
séu nokkuð við aldur þá tókst það furðu vel.  Netið var
notað og nýttist  vel. Á vormisseri voru tillögur um nýja
stjórn kynntar og síðar samþykktar í netpósti.  Eftir
veirulítið sumar var haldinn stjórnarfundur 14.sept. á
Hótel Natura.Þar var ákveðið að halda stjórnar-

skiptafund 29. sept.
2020 þrátt fyrir að
veira væri farin að
færa sig verulega
upp á skaftið og að
einhverjir félagar
myndu ekki treysta

sér til að mæta vegna hennar. Fráfarandi stjórn hafi
setið í tvö ár, sem er nýmæli, og gott að ný stjórn taki
við til næstu tveggja ára og takist á við félagsstarfið við
nýjar og óvissar aðstæður.
Konný svæðisstjóri sá um stjórnarskiptin með myndar-
skap og var þetta frumraun hjá henni þó þess sæjust
ekki merki enda hafði hún eiginmann sinn og fyrrum
Evrópuforseta sér til halds og trausts.  Nýkjörinn forseti
gaf strax út þá fyrirætlan að fresta öllum fundum í „Co-
vid” um óákveðinn tíma. Á fundinum mættu fulltrúar
Félags lesblindra og tóku við einnar milljónar króna
styrk frá Jörfa
í tilefni af 45
ára afmælis
hans.  Við
erum viss um
að aðstoð við
þá sem
gengur
erfiðlega við
lestur er brýnt verkefni.
Reikningar og fjárhagsáætlun næsta árs  voru síðan
kynnt og síðan samþykkt í netpóstum. Síðan voru
haldnir tveir stjórnarfundir á Zoom á netinu og tókust
vel. Þar var ákveðið að fresta jólafundinum og

konukvöldi fram yfir áramót uns slíkt samkomuhald
verður heimilað.Fyrirhugað er að halda næsta
stjórnarfund um miðjan janúar með sama sniði.

Eitt helsta
fjáröflunar-
verkefni
klúbbsins,
sviðasalan, rann
út í sandinn í
haust vegna
Covid-19
takmarkana. En
öðru verkefni var

haldið til streitu, salan á jólasælgæti. Við nutum góðrar
aðstöðu hjá “Takk hreinlæti”  og gátum pakkað og
gengið frá sælgætiskössum án þess að brjóta gegn
sóttvarnarreglum.  Þá fylgdum við fyrri venju að færa
fátækum jólaglaðning í sóknum Árbæjar og
Grafarholts.  Sáu sóknarprestar um úthlutun.
Samkomutakmarkanir síðasta árs hafa valdið mörgum
óþægindum og áhyggjum.  Fólk einangrast einkum
þeir sem ekki búa að stórum fjölskyldum.  Fjöldi fólks
stundar vinnu sína heima við og nauðsynlegir fundi og
samræður fara fram á netinu.  Ég hef velt fyrir mér hve
erfiðlega samtökum eins og okkar gengur að fá nýtt
fólk til starfa. Yngra fólk ber við önnum en samt er

vinnutíminn ekki lengri en fyrrum en önnur viðfangsefni
draga greinilega til sín.  Sumir segjast ekki vilja binda
sig og ég hygg að skuldbindingar eins og fundasókn
dragi úr áhuga.  Velti því fyrir mér hvort fundirnir okkar
séu að fæla frá. Ef til vill þurfum við að huga að
breytingum á innra starfi klúbbanna varðandi þá. Trúi
að margir vilji enn vinna að góðum málefnum.

Haraldur Finnsson forseti Jörfa.
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Við í Kiwanisklúbbnum Dyngju hittumst á tveimur fyrstu
fundunum í Hvassaleitinu í september en upp frá því
höfum við verið duglegar að hittast á öllum okkar
fundum á skjánum. Stjórnin heldur fund þar hálftíma
fyrr fyrir félagsmálafundina en við breyttum fundar-
tímanum. Haustið byrjaði vel, við fengum fjölmiðla-

bikarinn og einnig
viðurkenningu fyrir
auðkennisverkefnið
okkar sem er
Vinasetrið.Við
afhentum þangað
bæði mat og
gjafabréf í nóvember
og svo í desember
færðum við þeim
góðar gjafir, t.d.

skjávarpa en einnig smá glaðning til starfsfólksins.

Fjáraflanir hafa verið með öðrum hætti en venjulega en
við höfum verið með bingó bæði að hausti og aftur að
vori en ekki þennan veturinn, þá var bara að reyna
eitthvað annað og í byrjun október seldum við kökur í
Mjóddinni (fyrir lokun v. Covid), einnig vinum og
vandamönnum sælgæti.

Við ætluðum
að fara út að
borða á Jóla-
fundinum en
hætt var við
það, en við
stefnum á að
hittast og taka
góðan göngu-
túr með

hækkandi sól og hitastigi. Góðar undirtektir voru hjá
félagskonum í umræðunni um Umdæmisþingið í haust
og stefnum við flestar á að fara.

Það er gott að láta sig hlakka til og sérstaklega á
þessum skrítnu tímum.

Með kærri kveðju
Rósa Sólveig Steingrímsdóttir
Forseti Dyngju

Myndin hér að ofan sýnir flotta Heklufélaga á fundi í
heimahúsi á gamlársdag. Klúbburinn hefur gefið út
fréttabréf og meðfylgjandi er tengill á það. Heklufrettir
Hér fara þeir félagar yfir hvað hefur verið að gerast hjá
þeim það sem af er starfsárinu og hvernig þeir hafa
starfað og brugðist við í þessu blessaða Kóvid ástandi!

Afmælisklúbbar
mánaðarins
Hekla 14. janúar
Þyrill 26. Janúar

Afmælisóskir
frá svæðinu

Dyngjufréttir
Dyngjufréttir
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Gáta mánaðarins
Lausn á síðustu gátu: Báðir því Gaukurinn

var víst heyrnarlaus!

Ný gáta
Ég heiti það sem fátækur er?

Getspakir sendi svör á svæðisstjóra. Dregið verður
úr réttum svörum og nafn vinningshafa

(ef einhver er) birt í næstu Freyjufréttum.
Kiwanisspilastokkur í verðlaun!

Freyjufréttir



Hvað er auðkennisverkefni?
Hvað er Kiwanisklúbburinn þinn best þekktur
fyrir? Þjónustuverkefni eða fjáröflun?
Auðkennisverkefni klúbba ættu að…..
-vera endurtekin. (Ath: Nýtt verkefni getur
verið auðkennisverkefni ef ætlunin er að halda
því áfram og það verði reglulegt)
-stuðla að bættir ímynd Kiwanis.

-hafa umtalsverð og mælanleg samfélagáhrif,
t.d. með upphæð sem safnað er eða fjölda
barna sem njóta þjónustu.
-stuðla að fjölgun félaga og bættum tengslum
við fyrirtæki og önnur félagasamtök.

Ágætu félagar
Meðfylgjandi eru upplýsingar um samkeppni KI um
bestu auðkennisverkefnin. Þessar upplýsingar
(dagsetningar og reglur um keppnina) hafa verið
sendar forsetum og riturum klúbbanna þar sem ég
þykist vita að einhverjir þeirra vilji taka þátt. Dyngja tók
þátt á síðasta starfsári og lenti í topp 10 sæti í sínum
flokki. Í þá keppni bárust 367 verkefni frá 43 um-
dæmum! Reynslan sýndi klúbbnum að standa verður
vel að umsókninni og að baki hennar liggur töluverð
vinna.
Þátttökuferlið er, að þann 10 janúar var rafrænn
spurningalisti um einstök verkefni opnaður á vef
KI. https://kiwanis.formstack.com/forms/2021signature
projectcontest_english Svara verður hverri spurningu
nákvæmlega og reyna að lýsa verkefninu sem allra
best. Gefið ykkur góðan tíma til að svara og forðist að
geyma svörun fram á síðustu stundu. KI mun síðan
senda umdæmum þau þátttökuverkefni sem þeim
barst frá viðkomandi umdæm1. Það er síðan hvert
umdæmi fyrir sig sem velur sitt besta verkefnið í
viðkomandi flokki/um og sendir það/þau til KI sem
síðan tekur endanlega ákvörðun um vinningshafa.
Í svæðinu er fullt af flottum auðkennisverkum sem eiga
erindi í þessa keppni. Dyngja er með reynslu af ferlinu
og er ég tilbúin að deila henni með ykkur og vera innan
handar er þið ætlið að taka þátt.
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Helstu dagsetningar
Opnað fyrir þátttöku. Sunnudagur 10. Jan
Síðasti skiladagur, Miðnætti mánud. 31. jan
Umdæmi senda val til KI, Miðnætti mánud.15.feb
10 bestu verkefnin valin. Mánudagur 22. mars
Verðlaun afhent á Heimsþingi.Fimmtud. 24. júní

Alltaf bætist við kennsluskrá Kiwanisskóla Evrópu. Eins og áður hefur komið fram var þessum fræðsluskóla ýtt úr
vör í upphafi þessa starfsárs og þar hefur verið komið víða við. Meðfylgjandi er dagskráin fyrir janúar og febrúar
og kennir þar ýmissa grasa – allt frá nýjársskálarræðu Evrópuforseta Jon Fadri, hvernig þú stjórnar fjarfundi
gegnum Zoom og hvernig megi nálgast myndefni úr gagnagrunni Kiwanis Evrópu. Námseiðin eru öllum opin og
auðvelt að skrá sig á þau. Öll námskeiðin eru í boði á ensku. Ef viðkomandi tenglar hinna ýmsu námskeiða eru
opnaðir lendum við á skráningarsíðu og fáum meiri upplýsingar um námskeiðið og getum skráð okkur til leiks!

 Mánudagur  18 janúar: Online New Year drink with European President Jon Fadri Huder (enska)
 Miðvikudagur, 21 janúar: Zoom for facilitators and trainers (enska)

Laugardagur 23 janúar: Access and photos in the European database (enska)
 Þriðjudagur 26 janúar: Pump up your PowerPoint skills (enska)
 Laugardagur 6 febrúar: Installing Kiwanis fonts (enska)

Laugardagur, 13 febrúar: Replacing the logo in Word templates (enska)

Samkeppni Kiwanis um bestu auðkennisverkefnin


