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Nú fer þessu undarlega starfsári, og er 
þá vægt tekið til orða, að ljúka og enn 
er ástandið ekki gott. Það er ótrúlegt 

hvað þessi Corona vírus sem veldur Covid-19 
er búinn að herja á heimsbyggðina og er enn 
að og spurning hvort hlutirnir komist nokkuð 
í eðlilegt horf fyrr en almennilegt bóluefni 
kemur fram á sjónarsviðið.

Þegar maður ýtti úr vör í október mánuði 
síðast liðinn, fullur af eldmóði og góðum 
hugmyndum átti maður ekki von á hvað koma 
skildi þegar liði á starfsárið og þær hindranir 
sem yrðu í vegi manns í starfi umdæmisstjóra, 
en svona er lífið.

Fyrsta embættisverk mitt var að skipta um 
stjórn í mínum klúbbi Helgafelli og var það 
ánægjulegt en svæðisstjóri Sögusvæði þetta 
árið er líka úr Helgafelli Ólafur félagi minn 
Friðriksson og varð hann að leggja land undir 
fót og heimsækja Ós á Höfn og skipta um 
stjórn þar. Ég fór í 40 ára afmæli Geðverndar 
með höfðingjann Gylfa Ingvarsson formann 
K-dagsnefndar en Gylfi er öllum hnútum 
kunnugur í geðverndarmálum og vel 
kynntur í þeim efnum hjá forsvarsmönnum 
Geðverndarmála. Gott var að heyra á þessari 
samkomu hve mikinn hlýhug Geðvernd ber 
til Kiwanishreyfingarinnar og þess mikla starf 
sem við höfum unnið að geðverndarmálum 
og opna umræðu um geðverndarmál sem eru 
enn í dag feimnismál á ýmsum stöðum.

Ég sótti Kiwanisráðstefnu á Sikiley 17. og 
18. október en þetta var Evrópustjórnarfundur 
og stjórnarskipti ásamt fjölgunarráðstefnu 
og voru með mér í för, Óskar Guðjónsson 
f.v Evrópuforseti Haukur Sveinbjörnsson 
formaður Fjölgunarnefndar, Gunnsteinn 

Sælir ágætu 
Kiwanisfélagar

Björnsson ráðgjafi í heimsstjórn og Eyþór 
Einarsson fyrrverandi umdæmisstjóri. 

Ég setti fjölgunarmál í forgang á þessu 
starfsári, og þá sérstaklega til að ná inn ungu 
fólki því meðalaldur í Evrópu er yfir 60 ár og 
hjá okkur yfir 64 ár. 

Þetta er skýrt og að stefna umdæmisstjórnar 
er að stuðla að fjölgun og hefur Einn + einn 
verkefnið farið vel af stað en það er ekki nóg, 
það þarf að virka alla leið. Umdæmisstjóri 
hefur skrifað grein til birtingar í blöð og síðan 
er ný Kynningar og markaðsnefnd að leggja 
línurnar um kynningarstarf á hreyfingunni og 
svo má lengi telja. 

 Í sambandi við samstarfið við JCI mun 
Eyþór og Haukur halda áfram að vinna að 
stofnun klúbbs með f.v JCI félögum en þetta 
virðist vera frekar erfið fæðing, eins og mér 
sjálfum finnst þá er tíminn fljótur að líða 
og starfsárið búið áður en maður veit af, því 
finnst manni hlutirnir ganga frekar hægt fyrir 
sig. 

 Umdæmisritari Sigurður Einar hefur unnið 
mikið starf við að koma á kynningarfundi á 
Höfn fyrir vonandi væntanlegan kvennaklúbb 
fyrir austan og hefur hann verið í góðu 
sambandi við Kiwanisklúbbinn Freyju í 
Skagafirði. Það varð úr að fundurinn var 
settur á laugardaginn 26. október og ég fór 
austur ásamt Hauki Sveinbjörnssyni formanni 
fjölgunarnefndar og Svavari Svavarssyni 
umdæmisféhirði. Freyjurnar ætluðu að vera 
með okkur á þessum fundi en það gerði hret 
fyrir norðan svo Freyjurnar treystu sér ekki 
austur fyrir sem skiljanlegt og var því ákveðið 
að þær tækju fundinn á netinu. Fundurinn 
þótti takast með ágætum og eru konurnar 

áhugasamar og vilji til þess að stofna klúbb, 
en samt virðist vanta herslumuninn eða hafa 
eina konu sem leiðir hópinn og getur tekið af 
skarið, það er það sem vantar til þess að klára 
málið, en með góðu samstarfi við Freyjurnar 
þá held ég að þetta muni takast. 

Laugardaginn 9. nóvember héldum við 
Eyþór Kr. Einarsson norður á svæðisráðsfund 
í Óðinssvæði og vera þar með kennslu í 
skýrslugerð á gagnagrunni KI. Við tókum 
morgunflug til Akureyrar og þar tók á móti 
okkur Jóhannes Steingrímsson svæðisstjóri 
Óðinssvæðis og vorum við samferða honum 
til Húsavíkur þar sem fundurinn fór fram 
í húsnæði Skjálfanda á Húsavík. Þetta er í 
annað skiptið sem ég fer á svæðisráðstefnu 
í Óðinssvæði á þessu ári en við vorum þar 
í byrjun apríl og þá á Siglufirði, og eru 
þessar svæðisráðstefnur vel sóttar  og var 
höfðinginn úr Grímsey hann Bjarni sem varð 
níræður á dögunum mættur við þriðja mann. 
Skýrslur voru góðar og þeir eru að hnykkja á 
fjölgunarmálum með Einn+einn aðferðinni 
sem er vel og hefur fjölgað í svæðinu. 
Óðinssvæði er líflegt og skemmtilegir 
karakterar þar á bæ eins og í okkar hreyfingu 
allri. 

Þegar Jóhannes Steingrímsson svæðisstjóri 
hafði slitið fundi tók Eyþór Kr. Einarsson við 
með fræðslu í skýrslugerð á gagnagrunni KI 
og var Ólafur Jónsson úr Drangey honum 
til aðstoðar og voru ritarar og þeir sem 
fræðsluna sátu ánægðir með efnið og það er 
greinilegt að þetta skilar sér betur en í stórum 
hópi, það eina sem ég hefði viljað sjá, að fleiri 
hefðu verið með tölvur með sér tila að vinna 
beint við skýrsluna. Ég vil þakka Jóhannesi 
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Steingrímssyni og félögum í Óðinssvæði 
kærlega fyrir góðar móttökur. 

Eins og ég hef sagt líður tíminn alltof hratt 
því verkefnin ganga hægar og ekki í takt. Ég 
hef komist í nokkurar heimsóknir,  og það er 
nú þannig þegar maður býr á lítilli eyju og 
tíðin hefur verið slæm þá er stundum erfitt 
að komast á milli staða, en ég hef samt komist 
töluvert m.a á frábærann Villibráðadag 
hjá Hraunborgu í Hafnarfirði, en ég átti 
ekki heiman gegnt í Hafnarfjörðin þegar 
Eldborg hélt uppá 50. ára afmæli sitt þann 27. 
nóvember, en ég sendi ég því féhirðirinn minn 
Svavar Svavarsson í minn stað og afhenti 
hann forseta Eldborgar skjöld að því tilefni 
frá Umdæminu. Framkvæmdaráðsfundirnir 
eru haldnir reglulega og er ávalt hluti 
framkvæmdaráðs á Teams í gegnum 
internetið. 

Ég talaði um í upphafi að gera nýtt verkefni 
til að reyna að laða að okkur ungt fólk og 
var framkæmd sett í gang strax í upphafi 
með nýrri Kynningar og markaðsnefnd og 
höfum fundað stíft til að  vinna að þessu nýja 
verkefni Hvatningardagur Kiwanis og hefur 
formaður nefndarinnar Hjalti Árnason haft 
veg og vanda af þessu verkefni , en ef vel tekst 
til fáum við góða og mikla umfjöllun og það 
er það sem við þurfum í dag. Við þurfum 
öflugt kynningarstarf til þess að fá nýtt fólk 
til liðs við okkur en jú við vitum það, að með 
svona verkefni fyrir börn, og erum við að tala 
um 9. og 10. bekk þá eru foreldrar á bak við 
börnins sem kanski er hægt að kveikja áhuga 
hjá og okkar frábæru hreyfingu. 

Framkvæmdaráði hélt netfund með JCI og 
var aðalefnið þessi jólakveðja sem við tókum 

þátt í með þeim , en það var okkar að koma að 
markaðssetningu með þeim og sendi ég póst 
með þessari kveðju á alla félaga, en maður 
sá ekki nógu mikið frá þessu verkefni, en 
hugmyndin var klárlega góð. 

Ég sótti svæðisráðstefnu í Sögusvæði þann 
23. nóvember og var þetta öflugur og góður 
fundur, en svæðisstjórar þurfa að stilla strengi 
sína betur saman til að passa að ekki séu 
svæðisráðstefnur á sömu dagsetningu eins 
og nú er raunin þetta gerir allar heimsóknir 
erfiðari fyrir umdæmisstjórnarmenn og 
því verður að passa þetta á næsta starfsári. 
Fimmta desember var mér boðið á jólafund 
Mosfells sem er hinn glæsilegasti en þangað 
átti ég ekki heimagegnt því nú ver og miður. 

Þann 19. desember var opnuð ný 
Iðjuþjálfun á BUGl sem við höfum lagt 
mikla fjármuni í af ágóða af sölu K-lykils 
og er okkur gert hátt undir höfði hjá BUGL 
fólki, en ég var kominn í bæinn og ætlaði 
að vera viðstaddur en ég veiktist og varð ég 
frá að kveðja , en Gylfi Ingvarsson, Haukur 
Sveinbjörnnson og Eyþór Einarsson mættu 
þarna sem okkar fulltrúar. 

Í endaðan janúar fór ég og Pétur Jökull 
verðandi kjörumdæmisstjóri til Akranes og 
fögnuðum með Þyrilsmönnum þeirra 50. ára 
afmæli ásamt góðum gestum, og voru mættir 
þarna félagar úr Kötlu líka ásamt eiginkonum 
Þyrilsmanna, þarna færði ég þeim skjöld 
að gjöf frá umdæminu á þessum merku 
tímamótum og áttum við þarna ánægjulegar 
stundir í þessu stórafmæli Þyrils og þökkum 
við kærlega fyrir höfðinglegar móttökur. 

Mánaðarmótin janúar-febrúar var haldið  
á Evrópustjórnarfund í Mílanó og þar voru 

einnig Hjalti Árnason formaður Kynningar 
og markaðsnefnda, Óskar Guðjónsson 
fráfarandi Evrópuforseti, Petur Olivar 
kjörumdæmisstjóri og Gunnsteinn Björnsson 
ráðgjafi í heimsstjórn. Að mörgu leyti var 
þetta góður fundur og líkaði t.d formanni 
Kynningar og markaðsnefndar vel þessi 
frumraun hanns af kynnum Kiwanis í Evrópu 
og þeirri markaðssetningu sem Jon Fadri 
verðandi Evrópuforseti hefur planað.  

Færeyjasvæði hélt svæðistáðstefnu þann 
9. febrúar og gengur starfið vel hjá þeim en 
að mínu mati þurfa þeir að spýta í lófana 
og fjölga hjá sér undir forystu þeirra fyrsta 
umdæmisstjóra næsta starfsárs Petur Olivar í 
Hoyvik, og vonum við að hlutirnir gangi vel í 
Færeyjum og að þeir standi sig vel í því að ná 
í fleiri félaga. 

Ég fór ég með góðum félögum úr 
Hraunborgu í Hafnarfirði Gylfa, Svavari og 
tveimur öðrum til Keflavíkur og heimsóttum 
við Keilismenn á þeirra árlega Kótilettufund, 
sem var frábær í alla  og vil koma á framfæri 
þakklæti til Keilismanna fyrir góðann fund og 
frábærar móttökur.

 Í vetur settist ég við símann til að hringja 
í forseta klúbbana svona til að láta heyra í 
mér og var ég með ákveðinn spurningarlista 
sem ég fór yfir með mönnum um málefni 
og markmið sem eru í gangi, og einnig bað 
ég um að næstu stjórnamenn sem sækja eiga 
fræðslu séu klárir sem fyrst vegna fræðslu í 
þeim svæðum sem ráðstefnur á eftir að halda, 
og kom mér á óvart hvað mikið af klúbbunum 
eru klárir með sína embættismenn, sem er vel. 

Það kom einnig fram í samtölum mínum 
að það er greinileg vakning til fjölgunar og 
klúbbar hafa verið að taka inn félaga , en á 
móti erum við enn að missa fólk út og einnig 
hafa félagar látist, enda meðalaldurinn hár 
hjá okkur. Klúbbar eru að nota Einn + einn 
miðana en þó ekki allir. 

Ég sendi út könnun á alla félaga um innri 
mál hreyfingarinnar og hvað fólk er ánægt 
með og hvað þarf að laga. Fyrsta eintakið 
fór út samhliða fréttabréfi en það er hægt 
að prenta það út og svara þannig skriflega 
til að senda, en þetta gerði ég til að þóknast 
öllum, sumir vilja jú fá pappírinn og stuttu 
seinna sendi ég þetta út rafrænt og ætlast ég 
til þess að fólk gefi sér tíma til að taka þátt í 
þessu svo það fáist marktækar niðurstöður. 
Staðan nú er þannig að ég hef ekki fengið nein 
svör skriflega. Netkönnunin fór frábærlega 
af stað og svöruðu um 60. manns fyrsta 
sólarhringinn en núna er staðan um miðjan 
ágúst að 103 hafa svarað af rúmlega 700. 
netföngum sem sent var á. Þetta er engann 
veginn ásættanlegt og verður Kiwanisfólk að 
taka þátt í því sem verið er að gera svo hægt 
sé að komast að rót vandanns til að taka á 
þeim málum og hvað það er sem við verðum 
að laga.

 Það er ekkert launungarmál að það er 
ávalt á stefnuskrá að reyna að stofna nýja 
klúbba í hreyfingunni  en þetta er í frekar 
rólegum farvegi eins og komið er og á Covid 
-19 stórann þátt í því, en sennilega er lengst 
komið með að stofna kvennaklúbb á Höfn.  

Við tókum þátt í samkeppni um 
Auðkennisverkefni KI og bárust okkur þrjú 
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verkefni tvö þeirra skriflega en eitt með 
símtali. Það er skemmst frá þvi að segja að 
við tókum ákvörðum um að senda verkefni 
Kiwanisklúbbsins Dyngju inn í samkeppnina 
en það fjallar um Vinasetrið. Þetta er frábært 
verkefni eins og svo mörg sem við í Kiwanis 
erum að sinna og Dyngjukonur setja þetta vel 
upp og af mikilli samviskusemi. 

Eins og ég hef sagt áður þá líður tíminn 
hratt og verkefnin gagna hægar, en ekki óraði 
manni fyrir  þessu  ófremdarástandi  sem 
sem þessi heimsfaraldur  sem  stöðvar  allt  
og nánast ekkert hægt að gera.Þegar  lagt 
var  upp  í  haust  var  maður  með  miklar  
væntingar  til  fjölgunar  með  Einn  +  einn 
átakinu,  ný  verkefni  og  margt  og  mikið  
sem  var  á  dagskrá  að  hrinda  í  framkvæmd  
á  þessu starfsári með hjálp ykkar góðu félagar 
og fórum við vel af stað og klárlega hefur 
fjölgað hjá okkur en, nýja skólaverkefnið 
ásamt fleiru stendur í stað og er frosið 
vegna veirunnar. En það er  ekki  okkar  
Kiwanisfélaga  að  gefast  upp  þótt  móti  blási  
og  erum  við  í  startholunum reiðubúinn að 
takast á við okkar verkefni um leið og færi 
gefst, og við náðum að halda okkar frábæra 
hjálmaverkefni gangandi og klára það með 
stæl og hefur Ólafur Jónsson og hans fólk 
í Hjálmanefnd unnið kraftaverkastarf  að  
venju  og  ekki  síst  núna  að  halda  hlutum  
gagnandi  þegar  samfélagið  er hálf lamað,  en 
það náðist að klára það á þeim tíma sem létt 
var aðeins á samkomubanninu  í þjóðfélaginu. 

Framkvæmdaráð   hefur  verið   með   
vikulega   stöðufundi   á   fjarfundarbúnaði   
eða Microsoft Teams þegar mesta lokun 
þjóðfélagsins var í gangi, en mér fannst 
nauðsynlegt að taka stöðuna ört á þessum 
sorglega tíma og áttum góð  samtöl  um  hina  
ýmsu  hluti í starfi  Kiwanis  og þá  stöðu  
sem  var og er  hjá  klúbbum  og félögum í 
ástandinu ef komast má þannig að orði.  

Við höfum hvatt félaga til að nota og læra á 

fjarfundarbúnaðinn því ef ekki nú þá er aldrei 
tækifæri, það er gott að halda stjórnarfundi 
klúbba,  nefndarfundi  og  þessháttar  til þess  
að  halda  starfinu  gangandi  svo  hreyfingin  
myndi ekki sofna alveg. 

KI hefur líka hvatt til notkunar slíks 
búnaðar og er ég sem umdæmisstjóri búinn 
að sitja fjölda slíkra funda á fjarfundarbúnaði 
og m.a erum við umdæmisstjórar Kiwanis 
Evrópu með vikulega fundi til  að  bera  
saman  bækur  okkar  og reyna að finna  
lausnir.  Þessi  tilmæli  okkar  hafa  virkað  
að  hluta  og hafa klúbbar og nefndir verið 
að funda á Teams  og það alveg  upp í 
klúbbfundi, en ég hef frétt af þremur slíkum 
og sat ég einn sjálfur hjá Ós á Höfn, en ef 
vandað er til verka og farið eftir fyrir mælum 
stjórnanda funda á netinu þá er þetta lítið mál 
og virkar vel.Við sjáum það að það er búið að 
aflýsa mörgum og nánast öllum viðburðum.

Evrópuþingið er út  úr  myndinni  en  
einhverjar  hugmyndir  eru  um  að  reyna  
stutt  þing í  haust en það gæti verið erfitt, 
þar sem heimurinn er að fá seinni bylgju 
af covid yfir okkur og því er búið að aflýsa 
umdæmisþingum og heimsþingi. 

Sum umdæmi í Evrópu sem hafa aflýst 
sínum þingum, í framhaldi af því var sú 
ákvörðun tekin að stjórnir sitji áfram. Margar 
hugmyndir og umræður þess efnis hafa verið 
innan hreyfingarinnar og eins og ávalt  sitt  
sýnist  hverjum.  Þar  sem  Evrópuþingið  er  
farið  þá  var  ferð  okkar  sem  Ferðanefnd 
hefur staðið að af miklum myndarskap aflýst, 
enda allur grundvöllur brostinn, og vinnur 
ferðanefnd af miklum þinga í því að reyna að 
fá enurgreiðlu félaga á því sem búið var að 
greiða ,  en  þrautin  gæti  verið  þyngri í þeim 
efnum. 

Áður en ástandið brast á náði ég að fara 
á höfuðborgarsvæðið í heimsókntil Elliða 
og þar var tekið vel á móti manni og þakka 
ég fyrir frábærar móttökur. Ég fór í sömu 

ferð á Bingó hjá Dyngjum og var þar frábær 
fjáröflun hjá konunum og þátttaka góð  og  
vel  haldið  á  málunum og  vil ég þakka 
Dyngjukonum kærlega fyrir mig og það 
var nú meiningin að heimsækja þær líka á 
fund, en ekki veit ég hvernig það verður því  
framhaldið er það óvisst um þessar mundir.

Ég mun á endasprettinum hafa samband 
við alla forseta og taka stöðuna, og eins vil 
ég hvetja menn til að taka inn nýja félaga í 
september ef þeir eru á kantinum, því ef við 
náum að halda umdæminu í plús eins og 
staðan er í dag þá er það sennilega einsdæmi 
meðan á þessum heimsfaraldri stendur.

Ég kvíði næsta starfsári og þá sérstaklega 
fyrri hluta og er það mín skoðun að ástandið 
verði ekki gott fyrr en virkt bóluefni verður 
komið í gagnið fyrir Covid-19, en ég verð 
tilbúinn í öll þau verkefni og þá aðstoð sem 
óskað er eftir frá mér til að halda áfram 
með mín verkefni, því eins og gefur að skilja 
gengur maður ekki sáttur frá borði að geta 
ekki klárað það sem lagt var upp með. Ég 
hef haft frábæra stjórnarmenn með mér 
á þessu starfsári og margir hverjir unnið 
kraftaverkavinnu, og þar er ritari minn 
fremstur í flokki meðal jafninga, ómetanlegt 
að hafa slíkann mann sér við hlið eins og 
Sigurð Einar.

Þar er deginum ljóst að við verðum að 
gera ákveðnar breytingar á hreyfingunni 
og ekki láta afturhaldsöfl og gamlar venjur 
hefta okkur í því að gera breytingar og laga 
hreyfinguna og gera hana áhugaverðari fyrir 
unga menn og konur og stuðla að því að 
vinna í þágu barna eins og Kiwanishreyfingin 
hefur að markmiði, ef við fylgjum því þá er 
framtíðin   björt  og  ef við leggjum ekki árar 
í bát heldur tökum á því þegar faraldurinn 
lætur undan þá þurfa börnin virkilega á 
Kiwanis að halda.

Tómas Sveinsson Umdæmisstjóri

Ég er fædd í Hafnarfirði 23. Júlí 1964 og á 3 börn og 2 barnabörn. Maki 
er Birgir Viðarsson rafvirki hjá Sjómannadagsráði. Ég útskrifaðist úr 
margmiðlun og stjórnun í Århus Danmörku í janúar 2006 en starfa nú hjá 

Sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu. Ég gekk til liðs við Kiwanishreyfinguna 
með inngöngu í Sólborgu haustið 1994. Þá var ég forseti klúbbsins starfsárið 1995 
– 1996 og svo aftur veturinn 2012 – 2013. Ég hef gegnt ýmsum störfum innan 
Kiwanishreyfingarinnar, var formaður markmiðanefndar umdæmisins 1996-
1997, sat í K-dags nefnd 2009-2011, erlendur ritari og tengiliður við Færeyjar 
2011 – 2012. Síðan var ég svæðisstjóri Ægissvæðis 2016-2017 og umdæmisritari 
2016-2017. Aðaláhugamál mín eru félagsstörfin, ferðalög bæði innanlands og 
utan og lestur góðra bóka.

Emelía Dóra 
Guðbjartsdóttir
Umdæmisritari 2020 – 2021 
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Á tímum Covid-19 upplifum við 
ótrúlega tíma þar sem örvænting og 
ótti eru allsráðandi. Hræðsla um að 

sýkjast, atvinnuleysi, niðsurskurður og óvissa 
eru ofarlega í huga margra. Góðgerðarfélög, 
íþróttafélög og önnur starfsemi sem hefur 
getað treyst á góðvild almennings og 
fyrirtækja á um sárt að binda. Engu að síður 
er þörfin fyrir starf Kiwanis á Íslandi og 
alþjóðlega gríðarleg.

Mér gafst kostur á að fara til Milano 
á Ítalíu á ráðstefnu á vegum Kiwanis 
International sem formaður Kynningar- og 
markaðsnefndar. Það var mjög ánægjulegt 
að sjá hversu fjölbreytt starf er unnið á 
alheimsvísu. Samstarf Kiwanis og SOS 
barnahjálpar var eitt af mörgu sem vakti 
sérstakan áhuga minn.

Mikil neyð hefur verið í Sýrlandi síðustu ár 
og eru það börnin sem á endanum eru mestu 
fórnarlömb stríðsátaka. Kiwanis hefur lagt 
til mikla fjármuni til aðstoðar í þessari stöðu 
þar sem börn ráfa um alls laus. Þar þarf að 
útvega húsaskjól, mat, heilbrigðisþjónustu og 
í framhaldi koma börnunum til fósturforeldra 
og aftur inn í nýtt líf þar sem tækifæri eru til 
menntunar og bjartrar framtíðar.

Á Íslandi hefur Kiwanis komið að 
þúsundum góðgerðarmála þar sem 
staðbundnir  þrjátíu og fjórir Kiwanis klúbbar 
leggja sitt af mörkum í nærumhverfi sínu 
auk þess sem samtakamátturinn er mikill 
þegar allir leggjast á eitt. Dæmi um það er K 

Frá Kynningar- 
og markaðsnefnd

lykillinn þar sem stuðningur við geðheilbrigði 
er rauði þráðurinn. BUGL - barna og unglinga 
geðdeild og Samtök PÍETA sem berjast 
gegn sjálfsvígum hafa öll notið stuðnings 
landssöfnunar Kiwanis.

Saga Kiwanis klúbbsins Jökla í Borgarfirði 
er rakin í þessu blaði og er hún skólabókar-
dæmi um þann kraft sem býr í Kiwanis á 
Íslandi og hvernig fámennur hópur getur lagt 
mikið til samfélagsins. Hamfarastyrkir sem 

nýttir voru í eldgosinu í Vestmannaeyjum, 
björgunar og slysavarnarstyrkir þar sem 
snjóbíll var gefinn Björgunarsveitinni Heiðari 
ásamt stuðningi við leikskóla  og aðstoð 
við fólk í veikindum.  Nú er þessi Kiwanis 
klúbbur hættur störfum og við verðum að 
muna það góða starf sem þar var unnið. 
Einnig er þetta áminning um það að allir 
Kiwanis félagar verða að taka þátt í því að fá 
nýtt fólk til starfa og taka við kyndlinum.

Þegar við kynnum Kiwanis þá eru þrjú atriði sem segja 
mikið um hvað við stöndum fyrir.

1. Kiwanis eru alþjóðleg samtök sjáfboðaliða.

2. Starf Kiwanis klúbba er fyrst og fremst í þágu 
barna, bæði staðbundið og líka á heimsvísu.

3. Meðlimir í Kiwanis hreyfingunni skemmta sér 
saman og leggja á ráðin um fjáraflanir, verkefni 
og þjónustu við samfélagið á fundum Kiwanis.

Kveðja,
Hjalti Árnason
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Sem verðandi umdæmisritari er það mitt 
hlutverk að vinna og gefa út félagatal 
umdæmisins eða  Hvítu bókina eins og 

hún er kölluð með aðstoð frá fráfarandi ritara. 
Það var ærið verk og tókst að koma henni 
út í september 2019 á umdæmisþinginu. 
Eitt af verkum mínum sem umdæmisritari 
er að halda utan um mánaðarskýrslur frá 
klúbbum í gegnum gagnagrunninn og upplýsa 
umdæmisstjórn reglulega um stöðu klúbba. 

Ennfremur hef ég verið í miklum 
samskiptum við Kiwanis Evrópu og 
Kiwanis International á starfsárinu og fá 
þeir lokaskýrslu eftir Þingfund frá ritara 
um fundinn. Ég  er í góðu samstarfi við 
umdæmisstjóra um bréfaskriftir við félaga 
okkar í KI og KIEF og þýðingar bréfa frá 
þeim. 

Í þessari skýrslu hef ég tekið saman 
upplýsingar úr gagnagrunninum frá upphafi 
starfsárs til enda júlí. Það má segja að 
skýrsluskilin hafi verið að mestu mjög góð. 
En fjórir klúbbar hafa því miður ekki staðið 
sig þetta starfsár til að vera til fyrirmyndar hjá 
umdæminu. 

Tölur þann 1. ágúst um þá sem hætt 
hafa í Kiwanis á umdæmisárinu eru 16. 
Af þeim hafa sex látist og tveir hætt af 
heilsufarsástæðum. Tveir félagar hafa flutt og 
ekki gengið í Kiwanis á þessu umdæmisári. 
Sex segjast ekki hafa tíma og þeir hafa mætt 
illa og eru áhugalausir. 

Það má með sanni segja að ýmsar ástæður 
séu skráðar í gagnagrunninum hjá riturum 
klúbba þegar félagar hætta. Rýna þarf í 
tölurnar og spurning hvort við þurfum ekki að 
halda betur um félagana. Á árinu hafa 29 nýir 
félagar byrjað í Kiwanis. Þegar Kiwanisárið 
byrjaði voru við 772 en nú stöndum við í 786 
þann 1. ágúst eða 14 félagar í plús. Vonandi 
verður hægt verður að setja inn nýja félaga 
í september og gætu tölur orðið jafnvel enn 
betri. Mosfell er með fjóra félaga sem eftir er 
að taka inn og Helgafell með tvo og vonandi 
eru fleiri klúbbar á leiðinni að fá nýja félaga 
inn. En við stefnum bjartsýn inn í nýtt 
umdæmisár og ætlum að gera betur í fjölgun 
félaga þó að Covid-19 sé enn að hafa áhrif.

Vonandi gengur eftir stofnun á nýjum 
klúbbum á Íslandi og í Færeyjum með nýjum 
Færeyskum umdæmisstjóra.

Við erum á réttri leið varðandi fjölgun, 
en eitt af markmiðum umdæmisins þetta 
starfsár er að fjölga félögum og stefnum við 
að vera í plús þegar starfsárið klárast. Það 
vantar líka of oft að allar breytingar í klúbbum 
séu uppfærðar svo sem breytt heimilisföng, 
símanúmer eða netföng í félagagrunninum. 
Ritarar klúbba verða að passa upp á þessi 
atriði miklu betur því það skiptir miklu 
máli að þetta sé allt rétt svo að Þingblað og 
fréttabréf umdæmisstjóra berist. 

Hægt er fara inn í skýrslur þó þeim hafi 
verið skilað og bæta inn upplýsingum til 
10. október en eftir það lokast Kiwanisárið. 
Mánaðamótin október/nóvember á að vera 
hægt að fá ársskýrslu úr gagnagrunninum. 

Enn eru örfáir klúbbar að senda 
mánaðarskýrslur í Excel og hef ég fært þær 
inní gagnagrunninn.

Þá þurfa nokkrir klúbbar að bæta sig 
í að setja inn vinnu félaga, hvað safnast í 
styrktarsjóði og hvað er styrkt. Hjá sumum 
riturum fylgja oft með minnispunktar þar 
sem þeir sögðu frá nánar hvað væri að 
gerast hjá klúbbunum og er gott að fá nánari 
upplýsingar um starf klúbbanna. Ennfremur 
hafa svæðisstjórar sent mér B-skýrslur frá 
þeim klúbbum sem það gera. 

Það er alltaf gaman að fá fréttir frá klúbbum 
gegnum skýrslu forseta á svæðisráðstefnum 
og frá svæðisstjórum. Mig langar mig að 
nota tækifærið og þakka þeim riturum,  
svæðisriturum og svæðisstjórum fyrir sem 
sent hafa til mín skýrslur og aðrar fréttir fyrir 
gott samstarf. 

Langflestir klúbbar eru að skila mjög góðu 
og kraftmiklu starfi. Flestir klúbbana eru með 
tvo fundi í mánuði og tvo stjórnarfundi. Það 
er töluvert um heimsóknir á milli klúbba og 
að farið sé á svæðisráðsstefnur þegar ástandið 
er eðlilegt. Klúbbar gera líka mikið af því að fá 
til sín skemmtilega og fræðandi fyrirlesara á 
almennum fundum og ræða svo klúbbstarfið 
á félagsmálafundum. Það er lifandi og 
áhugavert starf í nánast öllum klúbbum í 
umdæminu enda gaman að vera í Kiwanis en 
faraldurinn hefur neikvæðu áhrif á starfið.

Við ykkur sem verðið ritarar næsta starfsár 
vil ég segja að það sé afar mikilvægt að mæta á 
fræðslu fyrir ritara á svæðisráðstefnum. Þar er 
farið ítarlega í öll störf ritara og mikilvægt að 
allir fræðist um áherslur nýs umdæmisstjóra. 
Þið munuð hafa gaman af að læra betur um 
nýjungar í gagnagrunninum og office.com. 

Margvísleg fjáröflunarverkefni eru hjá 
klúbbunum. Má þar nefna flugeldasölu, 
jólatrésölu, þeir selja sælgæti, blóm, halda 

bingó og villibráðakvöld svo eitthvað sé nefnt. 
Með þessum verkefnum hefur klúbbunum í 
umdæminu tekist að safna í styrktarsjóði sína 
rúmlega 32,7 milljónum kr. 

Á sama tíma hafa klúbbarnir veitt rúmlega 
20 milljónum króna úr styrktarsjóðum sinna 
klúbba. Þetta verður að teljast glæsilegt 
því ótalinn er styrkur frá Eimskip vegna 
hjálmaverkefnis. Í gagnagrunninum má sjá 
að Kiwanisfélagar hafa unnið um 10.000 
klukkustundir sem segir okkur hvað starfið er 
gífurlega öflugt. 

Félagar leggja mikið á sig í þágu 
hreyfingarinnar með ferðalögum til annarra 
klúbba, svæðaráðstefnur, umdæmisþings en 
vegna aðstæðna var ekkert um heimsókn 
á Evrópuþing eða Heimsþing. Vonandi 
verða bjartari tímar á næsta starfsári 
með heimsóknum til klúbba og annarra 
hátíðahalda.

Kiwanisfélagar gera sér líka margt til 
skemmtunar og í skýrslum frá klúbbunum 
má sjá hvað það er gaman að vera í 
Kiwanisklúbbum. Það er til dæmis oft farið 
í leikhús, bingó, farið í keilu, Októberfest, 
Groddaveislu, eða yoga. Svæðaárshátíðir 
og sumarhátíðir eru haldnar og eru mjög 
vinsælar hjá félögum en vegna Covid-19 
náðist ekki að halda allt sem til stóð á árinu. 

Eins og áður hefur komið fram er alltaf 
gaman að fá skýrslur frá klúbbum og sjá hvað 
starfið er fjölbreytt og kraftmikið. Aðstæður 
hafa verið mjög óvenjulegar á þessu ári því 
helming starfsársins hafa fundir meira og 
minna verið í fjarfundum. Í maí náðu þó 
margir klúbbar að hittast og klára stjórnarkjör.

 Undirbúningstíminn fyrir það embætti 
umdæmisritara hófst strax í janúar 2019 þegar 
ég fór til Prag í Tékklandi á fræðsluráðstefnu 
um markmið og stöðu KI. 

Ég hef verið á öllum 
framkvæmdastjórnarfundum frá byrjun 
starfsársins, umdæmisfundum og ritað þar 
fundargerðir. Þess á milli voru vikulegir 
stöðufundir vegna Covid-19 í þrjá mánuði. 

Fundargerðir umdæmisstjórnar eru ávallt 
birtar á heimasíðunni okkar kiwanis.is á innri 
síðunni og lætur ritstjóri vefsins félaga fá þar 
aðgang. Allir félagar hafa aðgang að þessum 
fundargerðum og vil ég hvetja sem flesta að 
lesa þær og fylgjast þannig með því sem er að 
gerast í hreyfingunni.

Samskipti mín við Kiwanisfélaga um land 
allt hafa verið mikil á þessum tíma, bæði í 
síma og með tölvupósti. Þetta hefur verið 
lærdómsríkt Kiwanisár en erfitt hefur verið 
halda starfinu gangandi, ekki síst þegar 
alheimsfaraldur gengur yfir.  

Ég hef kynnst mörgum Kiwanisfélögum 
í starfinu og vil ég nota tækifærið hér og 
þakka fyrir ómetanleg kynni og gott samstarf 
sérstaklega Tómasi Sveinssyni umdæmisstjóra 
og öllum þeim sem komið hafa að starfinu í 
umdæmisstjórn. 

Sigurður Einar Sigurðsson
Umdæmisritari 2019-2020

Lokaskýrsla umdæmisritara 2019-2020
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Skýrsla umdæmisféhirðis 

Ég er stofnfélagi í Kiwanisklúbbnum 
Hraunborg í Hafnarfirði.  Hef 
verið tvisvar sinnum forseti og 

gengt öllum embættum sem eru í boði í 
klúbbnum. Hef verið félagi frá 1985 þá 26 
ára gamall hef alltaf haft gaman að starfa 
í Kiwanis hefur gefið mér lífsfyllingu á 
vel við að starfa fyrir börn heimsins.  Hef 
verið svæðisstjóri og umdæmisféhirðir 

Kynning á 
um dæmis  féhirði 2019-2020

Nú styttist í að öðru starfsári mínu sem 
umdæmisféhirði ljúki. Starfið hefur 
gengið vel og vil ég þakka öllum þeim 

kiwanisfélögum sem ég hef átt í samstarfi 
og samskiptum við á starfsárinu sem nú er 
að ljúka. Sérstaklega vil ég þakka Tómasi 
Sveinsyni umdæmisstjóra og Sigurði Einari 
umdæmisritara sem nú fara úr stjórn fyrir 
ánægjulegt og gott samstarf. 

Fjárhagur umdæmisins er í góðum málum 
og stefna hefur verið tekin á að eiga varasjóð 
fyrir þingið okkar í Færeyjum 2021. Mun 
þingið þar vera dýrara en önnur þing og telur 
stjórnin að við þurfum að byggja upp smá 
sjóð til að taka við þeim útgjöldum sem þar 
skapast megum ekki hækka þinggjöld og 
önnur gjöld. 

Eins og þið vitið þá hefur Olís verið að 
styrkja Kiwanis umdæmið með aukakrónum 
þegar við setjum eldsneyti á bílana 
okkar vil ég þakka þeim fyrir þetta góða 
framtak. Ég samþykkti að taka að mér starf 
umdæmisféhirðis næsta starfsár, og tel eðlilegt 
að féhirðir starfi í 3 ár. 

Þrjú ár er góður tími í starfi féhirðis  maður 
er rétt kominn inn í starfið þegar því líkur og 
hef ég boðist til að taka að mér féhirðastarf hjá 
Petur Olivar. 

Starfsárið er búið að vera sérstakt engar 
ferðir erlendis og tekin var ákvörðun að 
greiða upp rúmlega þriggja miljóna lán sem 
hvíldi á Bíldshöfða. Þeim peningum er vel 
varið með þessari uppgreiðslu. Starfið hefur 
annars gengið vel. Innheimta umdæmisgjalda 
hefur gengið vel fyrir sig og eins innheimta 
þinggjalda og erlendra gjalda. 

Endurbætur Bíldshöfða 12 hafa verið í 
gangi búið er að laga aðkomu í stigahúsi 
og stendur til að setja nýtt teppi og mála 
ganginn. Þá hefur verið haldið áfram að kaupa 
borðbúnað, tæki og annað sem til þarf til að 
auðvelda útleigu enda hefur ásókn um leigu 

aukist.  Petrína Ragna Pétursdóttir hefur séð 
um og útleigu á húsnæðinu og verið okkur til 
halds og traust í viðburðum hjá umdæmunum 
og vil ég nota tækifærið og þakka henni 
fyrir gott samstarf og minna á í leiðinni að 

Kiwanisfélögum býðst afláttur á leiguverðum. 
Verum dugleg að nýta okkur ódýran veislusal 
með öllum græjum.

Með Kiwaniskveðju, 
Svavar Svavarsson umdæmisféhirðir

hjá umdæminu. Er viðskiptafræðingur að 
mennt frá Viðskiptaháskólanum á Bifröst var 
að vinna hjá Íslandsbanka í yfir 20 ár. Var 
fjármálastjóri hjá Svæðisskrifstofu málefna 
fatlaðra á Reykjanesi hætti þar 2011 eftir að 
skrifstofunni var lögð niður og sveitarfélögin 
tóku við rekstrinum frá ríkinu. Var hjá 
Umboðsmanni skuldara næstu átta árinu þar á 
eftir. Í dag er ég að kenna smíðar í grunnskóla 

í Hafnarfirði gott að breyta til á starfsævinni. 
Er fráskilinn og á þrjú uppkomin börn og 
eitt barnabarn. Hef mikinn áhuga á útiveru 
er mikill veiðimaður bæði á stöng og byssu. 
Elska að vera við veiðar og ganga í íslenskri 
náttúru við eigum svo fallegt land.

Svavar Svavarsson
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Við í Dyngju erum mjög stoltar 
og ánægðar eftir síðasta 
umdæmisþing. Þar fengum við 

þrjár viðkenningar fyrir starf okkar, fyrir 
athyglisverðasta styrktarverkefnið og 
tvær sem fyrirmyndarklúbbur á heims- 
og umdæmisvísu. Þá fékk Þórhildur 
Svanbergsdóttir, fráfarandi svæðisstjóri, 
viðurkenningu sem fyrirmyndar svæðisstjóri. 

Það gladdi okkur sérstaklega að styrktar- 
og auðkennisverkefni Dyngju, Vinasetrið, 
skyldi hljóta viðurkenningu. Vinasetrið er 
helgarheimili fyrir börn á aldrinum 6-12 
ára. Markmiðið þess er : ,,Að hvert barn 
hafi möguleika á að upplifa gleði þrátt fyrir 
aðstæður þess eða erfiðleika, að það geti lært 
að treysta öðrum og umhverfi sínu og upplifað 
kærleiksríka nánd.“ 

Starfsfólkið hefur byggt upp vandaða og 
skemmtilega dagskrá sem styrkir börnin 
félagslega, veitir þeim sjálfstraust og leyfir 
þeim að njóta æskunnar í vernduðu umhverfi. 
Þetta eru dásamleg börn sem fá þarna 
tækifæri til að vera þau sjálf eða eins og eitt 
þeirra sagði:  „í Vinasetrinu þá get ég verið ég 
sjálfur; leikið mér án þess að hafa áhyggjur.’’

Þetta er í samræmi framtíðarsýn 
Kiwanishreyfingarinnar um: „að dag einn 

munu öll börn vakna í samfélagi sem 
trúir á þau, hlúir að þeim og veitir þeim 
nauðsynlegan stuðning til að þroskast, dafna 
og farnast vel.“

Dyngjufréttir

Að fengnum þessum viðurkenningum, 
fannst okkur að það ætti að vekja athygli 
á þessu starfi á heimsvísu innan Kiwanis. 
Við sendum því greinargerð um Vinasetrið 
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í samkeppni Kiwanis International, um 
athyglisverðasta auðkennisverkefnið í 
flokki klúbba með 27 félaga og færri. Í 
mars kom bréf  frá Stan D. Soderstrom, 
framkvæmdastjóra Kiwanis International um 
að Vinasetrið hefði verið valið í 10 verkefna 
úrtak af þeim 73 sem send voru inn. Þessi 
árangur er mikill heiður og sannar að starf 
okkar í Dyngju og Kiwanisfélaga allra, á erindi 
til kynningar bæði innanlands og utan.

Í framhaldinu bauðst okkur að senda 
grein og myndir í Kiwanis International 
blaðið.  Greinin hefur nú verið samþykkt til 
birtingar og heitir „Hjólað í vatni“. Nafnið 
var valið vegna þess að það að hjóla í vatni 
er ekki venjulegt, en í Vinasetrinu fá börnin 
að spreyta sig á ýmsum áskorunum, s.s. 
að hjóla í mismunandi landslagi, smíða, 
fara í gönguferðir, sitja við varðeld og njóta 
náttúrufegurðar og frelsis í einstöku landslagi 
við Kaldársel. Áætlað er að greinin birtist í 
desemberblaði KI eða næsta blaði þar á eftir. 

Dyngjufélagar hafa verið í forsvari fyrir 
hreyfinguna. Þórhildur var svæðisstjóri 
Freyjusvæðis 2018-2019 og nú verður Konný 
R. Hjaltadóttir, næsti svæðisstjóri, en hún 
hefur verið ritari svæðisins í tvö ár ásamt því 
að vera kjörsvæðisstjóri í fyrra. 

Allt þetta kostar vinnu, en líka gleði yfir 
árangrinum. Það er nauðsynlegt í fjölbreyttu 
umhverfi tómstunda- og góðgerðarsamtaka 
að vekja athygli á okkar verkum. Hægt er 
að auglýsa hreyfinguna á margvíslegan hátt, 
þó maður á mann aðferðin hafi gefist vel 
til fjölgunar. Oft veit fólk ekki fyrir hvað 

Kiwanis stendur. Þá halda margir að starfið 
sé eingöngu fyrir karlamenn. Starf klúbbanna 
er margbreytilegt, gefandi og skemmtilegt, 
því það mótast af okkur sjálfum, félögum 
í hreyfingunni hverju sinni. Við Dyngjur 
hlökkum til næsta starfsárs, áframhaldandi 

uppbyggingar klúbbsins og vonum að veiran 
hamli starfinu sem minnst.

Með Kiwaniskveðju
Inga Þórunn Halldórsdóttir,

forseti Dyngju

Virðulegi umdæmisstjóri og aðrir virðulegu embættismenn.
Það er nú soldið skrítið að vera að skrifa skýrslu um starfið á síðasta starfsári sem var 

sára lítið vegna veirunnar sem geisað hefur um allan heiminn.
Starf í klúbbunum var þar af leiðandi ekki mikið á árinu en þó voru haldnir nokkrir fundir 

hjá klúbbunum. Það sem stendur einna helst uppúr hjá mér er að ég náði því að skipta um 
stjórn hjá öllum klúbbunum í svæðinu mínu.

Náði því að fara í heimsókn til nokkra klúbba áður en fundarhöld voru lögð niður vegna 
veirunnar. Er það óhætt að segja að starf svæðisstjóra hafi verið létt og löðurmannlegt vegna 
Covit-19.

Þó má geta þess að menn hafa verið sumir hverjir í símasambandi annað slagið. Ég lagði upp 
með í byrjun starfsárs að klúbbar í Freyjusvæðinu myndu leggja sem svarar 500. krónur á félaga. 

Sú upphæð myndu renna til Vildarbarna en sú söfnun hefði mátt ganga betur. Von mín er að 
að hægt verði að ljúka söfnuninni þannig að við getum afhent það sem safnast.

Ég hef sent til forseta bréf um málið og mun senda þeim línu einu sinni enn til að minna á 
framlagið. Vonandi að það klárist fyrir þingfund og væri gaman að afhenda það sem kemur inn 
á þinginu.

Með Kiwaniskveðju
Gunnlaugur Gunnlaugsson

Svæðisstjóri Freyjusvæðis.

Skýrsla svæðisstjóra Freyjusvæðis 
til umdæmisfundar nr. 4
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Í aprílhefti Kiwanisfrétta 1972 var þessi frétt: 
„Klúbbur er kominn á veg í Borgarfirði. 
Mánudaginn 24. apríl fóru nokkrir 
kiwanisfélagar úr Reykjavík og frá Akranesi 
að Logalandi í Borgarfirði. Þar voru saman 
komnir 15 Borgfirðingar. Var þar haldinn 
fræðslu- og undirbúningsfundur að stofnun 
kiwanisklúbbs og voru 13 þegar tilbúnir til 
þátttöku. Þyrill á Akranesi vinnur að þessari 
klúbbstofnun“. 

Það fer um hugann ferill langur, 
því fertugs aldur Jökla gangur
vekur spurn en varla svör. 
Þyrilsbræður þekkja sporin.
Þeir eru kátir mjög á vorin. 
Þokkaleg var þeirra för. 

Þeir komu upp að Kleppjárnsreykjum, 
krakkar voru þar í leikjum. 
Vorpróf, vottur annríkis. 
Eins og gengur fátt að frétta. 
en ferðanestið aðeins þetta 
að kynna okkur kiwanis. 

Klúbbur fór í aðlögun
Það var hverju orði sannara að Þyrill 
ynni að þessu verki. Hinn 15. maí 1972 
var væntanlegum klúbbfélögum boðið til 
Akraness og þar var haldinn fundur klúbbs 
í aðlögun og honum gefið nafnið Jöklar. 

Klúbbur í Borgarfirði
Farið yfir sögu Kiwanisklúbbsins Jökla í Borgarfirði

Í bráðabirgðastjórn voru kjörnir Hjörtur 
Þórarinsson forseti, Guðmundur Kjerúlf 
ritari og féhirðir Steingrímur Þórisson. Þá var 
klúbburinn kominn í aðlögun með 15 félaga, 
síðan fjölgaði þeim í 25 fram að vígsludegi.

Klúbbur stofnaður
Hinn 10. mars 1973 var klúbburinn 
vígður með 25 stofnfélaga í Logalandi. 
Stuðningi við okkur var ekki þar með lokið. 
Bráðabirgðastjórnin fékk fullgildingu. 
Samfylgd og kynningu var haldið áfram. Á 
fundi í Logalandi 2. maí 1973 var mættur 
Þórir Hall svæðisstjóri. Árnaði hann 
klúbbnum allra heilla og velgengni í störfum 
en bætti svo við: „Það sveitarfélag sem hefði 
kraftmikinn og góðan kiwanisklúbb innan 
sinna vébanda væri betra sveitarfélag.“ Nældi 
hann síðan kiwanismerkið í barm okkar 
allra. Með þetta veganesti var lagt af stað í 
óvissuferð hins nýja klúbbs.

Kiwanisklúbburinn Jöklar hefur verið 
kraftmikill og góður og bætt sveitarfélag sitt. 
Þessi fullyrðing og heillaósk verður nánar 
tekin til meðferðar og verkefni Jökla dregin 
fram og tíunduð í nokkrum orðum. Hvaða 
styrktarverkefni hafa verið hjá klúbbfélögum? 
Hvernig hafa þau verið fjármögnuð? Hvaða 
önnnur störf og umræðuefni hafa verið á 
dagskrá?

Hver eru markmið 
kiwanisklúbbanna?

Mannleg kjör og mannsins sál er meira 
virði

en verðmæti sem verða unnin
úr veraldlegum toga spunnin. 

Eins og þú vilt aðrir gjöri eða breyti
áttu að gera einatt hér.
Æðsta markmið þetta er. 
(HÞ)

En hvernig ætli Jöklafélögum hafi gengið að 
fylgja þessu eftir?

Björgunar- og slysavarnastyrkir
Strax á fyrsta ári var farið að veita styrki vegna 
björgunar- og slysavarna. Fyrstu styrkirnir 
voru til Björgunarsveitanna Oks og Heiðars. 
En brátt kom að því að teknar voru djarfari 
ákvarðanir. Árið 1977 var Björgunarsveitinni 
Ok afhent sjúkrabifreið, sem kostaði 
1.678.043 krónur. Á núvirði 3.251.708 krónur. 
Þetta var sérútbúin tvegga drifa bifreið. 
Oks-menn voru búnir að útbúa upphitað 
húsrými fyrir bifreiðina þegar þeir tóku við 
henni og þökkuðu fyrir sig.  Tveimur árum 
síðar var röðin komin að Björgunarsveitinni 
Heiðari. Þeir fengu afhenta snjóbifreið 
„Snow-Trac“ sem kostaði 5.953.750 krónur. 
Safnað hafði verið fyrir henni en auk þess 
styrktu slysavarnadeildir í héraði söfnunina. 
Á núvirði var styrkurinn 7.374.662, kr. Þessu 
til viðbótar hafa björgunarsveitirnar fengið 
bæði farsíma og fjárstyrki. Sumum fannst nóg 
komið þegar hér var komið sögu.  „Og þó“. 

Hjörtur Þórarinsson fyrrum skólastjóri á 
Kleppjárnsreykjum rifjar upp sögu Kiwanisklúbbsins 
Jökla.

Frá afhendingu Kiwanisklúbbsins á nýrri björgunarbifreið. Jón Þórisson formaður björgunarsveitarinnar Oks 
tekur við lyklunum úr hendi Kiwanismannsins Finnboga Arndal.
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Báðar þessar bifreiðar
til bjargar verði slysið
En verði þyrlan þriðja far
þá mun hækka risið. 

Hamfarastyrkir
Söfnun var gerð og fjármagn sent til 
Vestmannaeyja vegna eldgossins 1973. Þá var 
víðtæk söfnun sett af stað vegna snjóflóðanna 
í Neskaupstað 1974. Söfnunin hófst sama 
kvöldið og tilkynning barst um snjóflóðið. 
Það söfnuðust í frjálsum samskotum 
708.500 krónur. Á núvirði 3.072.332 krónur. 
Kiwanisklúbburinn Gerpir á Neskaupsstað 
annaðist úthlutun fjárins. 

Vegna Snjóflóðsins í Súðavík 1995 var sent 
framlag Jökla þeim til hjálpar 250.000 krónur.

Hvað var gert fyrir börnin?
Styrkur var veittur til Leikskólanna 
Hnoðrabóls og Hvanneyrar 100.000 til 
hvors þeirra. Styrkur á móti öðrum vegna 
kaupa á píanói á Hvanneyri. Manntöfl í 
Kleppjárnsreykjaskóla. Í mörg ár fengu yngstu 
nemendur grunnskólanna endurskinsmerki, 
sérstaklega merkt Jöklum.

Aðrir styrkir
Veikindi og sjúkrakostnaður er mörgum 
þungbær. Oft hefur klúbburinn hlaupið 
þar undir bagga og rétt fram smáupphæð 
til hjálpar mörgum. Þá lagði klúbburinn 
fram 100.000 krónur þegar keyptur var 
flygill í Reykholtskirkju. Sumardvölin Holti 
fékk 100.000 krónur. Íþróttafélag fatlaðra 
fékk sendingu 1985. Smásjá var gefin til 
læknishéraðsins. Þá var Hixon orðan veitt 
fyrsta forseta klúbbsins. Þetta er ekki tæmandi 
listi yfir verkefni klúbbsins.

Hvernig voru þessi verkefni öll 
fjármögnuð?
Framreiknað til verðlags í dag eru þetta 
margar milljónir króna. Þessar tölur segja 
aðeins hluta af verkefninu. Vinnuframlagið 
er hér hvergi talið fram. Eitt árið þegar mest 
var að gera og fjáröflunin á hámarki þá 
skiluðu félagarnir allt að 500 vinnustundum. 
Klúbbnum hafa borist góðar gjafir.

Flugeldasalan hefur gefið drýgstar tekjurnar 
allt frá fyrsta ári. Eftir tveggja áratuga sölu var 
þetta verkefni fært yfir til björgunarsveitanna, 
enda voru þær hæstu styrkþegar Jökla. Ýmsar 
fleiri vörur voru seldar fyrir jólin. Þegar 
bifreiðakaupin stóðu yfir þá voru ýmsar leiðir 
farnar til hjálpar. Stofnað var til happdrættis, 
sem gaf af sér góðan hlut, spilað var bingó 
nokkur ár til fjáröflunar. Þá var fengið leyfi 
fyrir almennri fjársöfnun í öllu héraðinu. 
Farið var heim á hvern bæ. Viðtökurnar 
voru ógleymanlegar. Það söfnuðust hjá 
270 heimilum og 28 fyrirtækjum 1.766.476 
krónur. Núvirði 3,5 miljónir. Félagarnir 
fóru yfir á verkkaupamarkaðinn. Þá var 
Skattskrá Borgarfjarðar gefin út í tvö ár ívafin 
auglýsingum. Endurnýjuð var miðstöðvarlögn 
í Brún, einangraðir 4 km í hitaveitulögninni. 
Tekið var eins hektara skógræktarsvæði 
á leigu í landi Fitja í Skorradal árið 1980. 
Plantað var þar út næstu þrjú árin 3.450 
plöntum af rauðgreni og stafafuru. Í fyllingu 
tímans varð trjásalan góð tekjulind.

Fátt óviðkomandi
Hvers vegna er fólk í Kiwanis? Er ekki gaman 
að vera þar? Fundir voru hálfsmánaðarlega 
átta mánuði ársins. Á fundunum voru 
málefni líðandi stundar tekin til umræðu. 
Ef litið er í fundargerðirnar þá kemur í ljós 
að Jöklamönnum var ekkert óviðkomandi. 
Málaflokkarnir voru næstum óteljandi: 
Sveitarstjórnar,- íþrótta- og landbúnaðarmál, 
björgunar,- samgöngu- og tryggingamál, 
heilbrigðis,- æskulýðs- og umhverfismál. 
Dreifibréf var sent á öll heimili í héraðinu til 
hvatningar á góðri umgengni. „Hreint land er 
fagurt land, Hrein jörð um Borgarfjörð.“ Þá 
var klúbburinn aðili að verðlaunaveitingu til 
snyrtilegustu býla í sýslunum.

Kiwanisfólkið kunni líka að skemmta sér. 
Heimsóknir til annarra klúbba voru alltaf 
á dagskrá. Eftirminnileg var heimsókn til 
Helgafells í Vestmannaeyjum Skemmtiferðir 
voru farnar. Farið var í sérstaka ferð í siglingu 

á Rín í tilefni 10 ára afmælisins. Innsti kjarni 
félagsins var og er í stuttu máli þessi:

Gakktu á undan gerðu rétt með góðu fasi.
Efldu það á ýmsan hátt
að allir lifi í góðri sátt.
(HÞ)

Starfslok klúbbsins
Allt tekur enda. Nú er störfum lokið hjá 
Jöklum og einn hlekkur í kiwaniskeðjunni 
numinn á brott. Minningin um starfssama 
drengi lifir áfram. Flestir stofnfélaganna eru 
búnir að kveðja.  Blessuð sé minning góðra 
félaga. Að verkalokum bera Jöklafélagar 
fram hreinan skjöld. Við megum vera stoltir 
yfir þeim verkefnum sem við höfum lagt til 
samfélagsins. Við minnumst orða Þóris Hall 
svæðisstjóra sem tilgreind voru í upphafi: 

Árið 1979 afhentu félagar í Jöklum Björgunarsveitinni Heiðari Snow-Trac snjóbíl að gjöf. Reyndist hann sveitinni 
vel. Meðal annars voru félagar í Heiðari fyrstir að vettvangi flugslyssins í Ljósufjöllum í apríl 1986.

„Það sveitarfélag sem hefði kraftmikinn og 
góðan kiwanisklúbb innan sinna vébanda 
væri betra sveitarfélag.“ Aðstæður breytast, 
hlýnun umhverfis, jöklar hopa og hverfa. 
Kiwanisklúbburinn Jöklar lifir í minningu 
þeirra sem notið hafa áhrifa hans og góðra 
verka. Að lokum kemur þakkarkveðja, sem 
Jakob Jónsson á Varmalæk sendi okkur: 
„Mér ber að þakka, en orð mig óðar þrýtur 
samt óska ég að skjöldur ykkar megi jafnan 
verða eins hreinn og mjallahvítur og hvolfþak 
jökulsins á björtum degi.“

Markmið kiwanis

Í meginkafla munu tryggðir
merkir þættir, æðstu dyggðir
um mennsk og mannleg kjör.
En verðmæti sem verða unnin
af veraldlegum toga spunnin
verða að víkja úr för.

Eins og þú vilt aðrir geri
athöfn þín í sannleik veri
æðsta markmið þetta er.
Varúð skaltu í verkum sýna
vanda ávallt hegðan þína
og félagþroskinn fylgir þér.

Varanlegu vinaböndin
veitast þér og bróðurhöndin
góðvildin til grannans kemst.
En fyrst af öllu fram skal tekið
og framar eigingirni rekið
Börnin okkar fyrst og fremst.
(HÞ)

Hjörtur Þórarinsson
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Starfsárið byrjaði á stjórnarskiptum hjá 
Hraunborg, Setberg, Sólborg, Vörðu, 
Eldorg, Keili, Eldey og endað hjá Hofi.

Svæðisstjóri hefur farið á einn fund frá 
áramótum í boði Hraunborgar þann 26. 
febrúar. Var það félagsmálafundur. Héldu þeir 
aðalfund 20. maí. En vegna Covid-19 lagðist 
að mestu niður fundir í svæðinu en einhverjir 
hittust á netinu og í síma. Ekki má heldur 
gleyma sameiginlegum fundi Eldborgar, 
Hraunborgar og Sólborgar.

Svæðisstjóra var boðið á Lundakvöld hjá 
Keili þar sem lundir voru í boði þar sem 
enginn fæst nú lengur Lundinn þetta ár, var 
það bráð skemmtilegt kvöld og fór ég heim 
hlaðinn happdrættisvinningum. Svæðisstjóri 
var veislustjóri á jóla- og 50. ára afmælisfundi 
Eldborgar og þóttist honum bara takast vel til.

Við hjá Ægissvæðinu erum ennþá að 

Lokaskýrsla svæðisstjóra 
Ægissvæðis vegna 
umdæmisfundar nr 4. 

vinna að takmarkinu að fara í hreinsunar-
átakið okkar og vonandi klárum við þetta 
þó síðar verði en vegna Covid-19 frestast 
fjöruhreinsunin um ár.

Hjálmaafhending Kiwanis er lokið í 
Ægissvæði og gekk mjög vel. 

Allir klúbbar í Ægissvæði hafa skilað inn 
stjórnum og eru margar stjórnir sem hafa 
ákveðið að sitja áfram vegna Covid-19.

Eldey, fækkað hefur um fjóra á starfsárinu 
en tveir af þeim hafa látist og einn hætt og 
einn byrjað í klúbbnum og eru þeir þremur 
færri en í upphafi ársins. Sólborg er búin að 
halda aðalfund þann 12. maí og skipa stjórn 
2020-2021 og bæta við þremur félögum á 
starfsárinu. Varða bætti við einum félaga en 
einn hætti. Hraunborg standur í stað. Eldborg 
hefur misst tvo félaga. Hof hefur bætt við sig 
einum félaga. Keilir hefur misst einn félaga. 

Setberg hefur misst einn og bætt við einum.
Allir klúbbar í svæðinu hafa skilað öllum 

mánaðarskýrslum nema Eldey en þar hefur 
verið lofað bót á, svo að vonandi að sá klúbbur 
verði eins og aðrir klúbbar til fyrirmyndar í 
svæðinu og umdæminu.

Svæðisstjóraskipti verða þann 12. september 
í Hafnarfirði og mun Steingrímur Hauksson 
sjá um hana. Mögulega verður henni streymt 
og 2ja metra reglan ávallt virt.

Eftirtaldir verða í embættum svæðisstjórnar 
Ægissvæðis 2020 – 2021

Steingrímur Hauksson Eldey svæðisstjóri
Sigurður Hafliðason Eldey svæðisritari
Eiður Ævarsson Keili kjörsvæðisstjóri
Jón Halldór Bjarnason fráfarandi 

svæðisstjóri
Kveðja Jón Halldór Bjarnason.

Svæðisstjóri Ægissvæðis 2019-2020



50 umdæmisþing Kiwanis 2020 - Ísland - Færeyjar

14

Skýrsla  svæðis stjóra  
Óðinssvæðis 

Ágætu Kiwanisfélagar starf svæðisstjóra 
hófst strax eftir umdæmisþing í 
Hafnarfirði.

Stjórnarskipti hófust 2. október hjá Freyjum 
og Drangey á Sauðárkróki, 4. október hjá 
Skildi á Siglufirði, 10. október var skipt um 
stjórn hjá Kaldbak, 12. október var farið til 
Vopnafjarðar og skipt um stjórnir í þremur 
klúbbum, Öskju, Herðubreið og Skjálfanda. 
18. október flaug svæðisstjóri til Grímseyjar 
og skipti um stjórn hjá Grími.  

Þá hófst undirbúningur að svæðisráðsfundi 
sem haldinn var 9. nóvember í húsi 
kiwanisklúbbsins Skjálfanda á Húsavík. Vel 
var mætt á svæðisráðsfundinn, fulltrúar frá 
öllum klúbbum og umdæmisstjóri Tómas 
Sveinsson mætti á fundinn ásamt Eyþóri K. 
Einarssyni, en hann sá um forsetafræðslu 
ásamt Ólafi Jónssyni Drangey. Góðar skýrslur 
og fræðsla. Rætt var um sameiginlegt 
styrktarverkefni allra klúbba svæðisins.  
Umdæmisstjóri Tómas ræddi um 1+1 
verkefnið sem hann setti á stað, en það er til 
að fjölga félögum í umdæminu.   

Nú fór í hönd tími klúbba til að skipuleggja 
fjáraflanir og styrkveitingar fyrir jólahátíðina.    
Fjáraflanir voru flugeldasala, sælgætissala, 
ljósakrossar á leiði, bingó og margt fleira. 
Styrkveitingar um hátíðarnar eru matargjafir 
til mæðrastyrksnefndar og til einstaklinga 
ásamt mörgum öðrum styrkjum. Veðurfar 
setti mark sitt á fjáraflanir hjá klúbbunum.   

Í janúar boðaði Tómas umdæmisstjóri til 
Teamfundar með okkur svæðisstjórum, því 
miður tókst það ekki sem skildi, endirinn 
var að ég var sá eini af svæðisstjórunum sem 
komst í samband við þá Tómas og Sigurð 
Einar, með góðri aðstoð þeirra og míns betri 
helmings.  Heimsóknir í klúbba fyrirhugaðar 
í febrúar-mars en þá kom Covid-19 og 
klúbbfundum frestað um óákveðinn tíma, 
engar heimsóknir í klúbbana því miður.  Tölva 
og sími voru einu tækin sem hægt var að nota 
í þessu ástandi.  Þrátt fyrir Covid-19 var starf 
klúbbanna mjög gott.                                                                    

Drangey er rótgróinn klúbbur sem starfar 
vel og vinnur vel fyrir samfélagið. Fjáraflanir 
Drangeyjar eru 2.400.000 krónur og veittir 
styrkir 750.000 krónur.

Freyja ungur klúbbur starfar nokkuð vel, 
er með góðar hugmyndir og kemst vonandi 
á gott skrið með Sigurlaugu komandi 
svæðisstjóra innanborðs.

Askja flottur klúbbur og starfar mjög 
vel og samfélagið nýtur góðs af því.                                        

Fjáraflanir 1.700.000.krónur.  Veittir styrkir 
1.430.000 krónur.                                                                

Grímur klúbbur á uppleið eftir smá 
hnökra undanfarið, starfssamur klúbbur með 
hugmyndir sem hann framkvæmir.  Tóku 
inn 5 nýja félaga á starfsárinu, flott hjá þeim. 
Til hamingju. Fjáraflanir 1.930.000 kr. Veittir 
styrkir 1.600.000 kr.

Herðubreið.  Ótrúlegur klúbbur sem 
vinnur vel fyrir samfélagið.  Tóku inn 3 nýja 
félaga á starfsárinu.  Til hamingju með það.                                                                                          
Fjáraflanir 354.000kr.  Veittir styrkir 345.500 kr.

Kaldbakur skemmtilegur og starfssamur 
klúbbur, 7 nýir félagar teknir inn í 
klúbbinn á starfsárinu, frábær árangur 
hjá þessum góða klúbbi. Til hamingju.                                         
Fjáraflanir  515.334 kr. Veittir styrkir  113.440 
kr.

Skjálfandi starfssamur og góður klúbbur, 
sem vonandi á eftir að ná góðum árangri 
fyrir samfélagið, þeir tóku inn 1 nýjan 
félaga á starfsárinu.  Til hamingju með 
það.  Í tilefni af 45 ára afmæli klúbbsins 
fóru félagar ásamt mökum til Skotlands.                                             
Fjáraflanir 3.913.023 kr.  Veittir styrkir 
4.786.667 kr.

Skjöldur starfið gott, vinnur mjög vel fyrir 
samfélagið í Fjallabyggð, tóku inn 1 nýjan 
félaga á starfsárinu.  Til hamingju.  Fjáraflanir 
alls 2.554.000. kr. Veittir styrkir alls 1.581.000. 
kr.

Fjáraflanir alls í Óðinssvæði 13.366.357. 
kr. Veittir styrkir 10.606.607 kr.

Alls hafa 17 nýir félagar gengið í 
hreyfinguna á Óðinssvæðinu á starfsárinu. 

Allir klúbbar unnu að febrúarverkefninu 
hver á sinn hátt, sameiginlega 
styrktarverkefni svæðisins er enn í skoðun 
en var sett til hliðar í Covid-19 ástandinu.  
Svæðisráðsfundurinn sem vera átti á 
Akureyri 4. apríl var ekki haldinn út af 
ástandinu í landinu.  Ég hef reynt að hafa 
samband við klúbbana eins mikið og ég 
hef getað bæði í síma og í tölvu, hefur það 
gengið mjög vel og eiga klúbbarnir hrós 
skilið fyrir sitt starf á þessum ótrúlegu 
tímum. 

Ég gaf út tvö fréttablöð á starfsárinu 
til fróðleiks fyrir klúbbfélaga um starfið 
í umdæminu. Eina heimsókn fór ég og 
konan mín ásamt umdæmisstjóra og 
umdæmisféhirði til Herðubreiðar, þar 
tók ég 3 nýja félaga inn í klúbbinn og 
naut ég aðstoðar Tómasar Sveinssonar 
umdæmisstjóra við þá athöfn.  

Sumarhátíð Óðinssvæðis var haldin 
síðustu helgina í júní að Ártúni í 
Grýtubakkahreppi og skemmtum við okkur 
vel ásamt Tómasi umdæmisstjóra og frú 
Ástu K. Reynisdóttur og Tómasi barnabarni 
þeirra.  89 manns mætti á hátíðina sem er 
bara mjög gott.  

Ég hef stiklað á því helsta sem hefur gerst í 
Óðinssvæði á starfsárinu.  Ég vil þakka öllum  
í umdæmisstjórn og svæðisstjórn samstarfið,  
eins fyrir umburðalyndi við mig.  Að mörgu 
leiti skemmtilegt en skrítið ár. Þá vil ég óska 
Sigurlaugu Vordísi svæðisstjóra 2020-2021 
alls hins besta í sinni stjórnartíð.       

Í svæðisstjórn Óðinssvæðis starfsárið 2019 – 
2020  eru.
Svæðisstjóri.
Jóhannes  Steingrímsson   Kaldbak.
Kjörsvæðisstjóri.
Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir  Freyju.
Svæðisritari.
Sigurgeir  Aðalgeirsson    Skjálfanda. 
Meðstjórnandi.
Kristinn  Örn  Jónsson   Kaldbak.                                                         
Fráfarandi svæðisstjóri.
Ómar  Hauksson     Skildi.

Með Kiwaniskveðju
 Svæðisstjóri Óðinssvæðis 2019-2020

Jóhannes  Steingrímsson  Kaldbak.
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Kveðja frá Sólborg

Ágætu Kiwanisfélagar
Nú eins og alþjóð veit, hefur 

verið lítið um fundi undanfarið 
vegna samkomubanns en við gátum haldið 
stjórnarfund, félagsmálafund og aðalfund á 
tölvufundum og á aðalfund mætti um það bil 
helmingur í húsið þar sem 2ja metra bilið var 
virt og hinir sátu við tölvurnar heima. 

Þann 22. janúar heimsóttum við Eldborg og 
var þetta virkilega skemmtilegur og fróðlegur 
fundur. Það verður að segjast eins og er að 
þetta er í fyrsta skipti sem við heimsækjum 
þennan klúbb og var kominn tími til.  
Skömmu síðar mættum við svo á almennan 
fund hjá Hraunborgu. Þökkum fyrir báðum 
klúbbunum fyrir góðar móttökur.

Á fundi 27. janúar var komið að 
skemmtilegum félagsmálafundi og þar 
heiðraði fráfarandi umdæmisstjóri okkur 
Eyþór K. Einarsson með nærveru sinni. Þessi 

fundur var sérlega skemmtilegur þar sem við 
tókum inn nýjan félaga Ásgerði Gísladóttur 
eiginkonu Eyþórs og tók hann þátt í 
innsetningunni. 

 24. febrúar mættu nokkrir galvaskir félagar 
með heimabakað bakkelsi á Bocciamót 
íþróttafélagsins Fjarðar, þetta er langelsta 
styrktarverkefnið okkar, sem við höfum styrkt 
nánast frá stofnun klúbbsins.

Vorferðin okkar átti að vera 1.  maí og 
ætluðm við að Langholti á Snæfellsnesi en 
því miður varð að slaufa þeirri ferð vegna 
ástandsins. Nú ýmsu öðru urðum við að 
fresta eða hætta við og má þar t.d. telja 
páskabingó, fund með kvennaklúbbunum, 
svæðisráðstefnu og ýmsu öðru sem við 
höfuðum ákveðið.

Við héldum þó fund 27. apríl með Teams 
forritinu og gekk hann býsna vel. Það var 
bæði gaman og mikil þörf að fá að sjá framan 
í félagana. 

 Hjálmaafhendingin fór fram með öðru 
sniði en venjulega og voru tveir skólar boðaðir 
í einu upp í Kiwanishúsið í Hafnarfirði, má 
segja með sanni að þessi afhending gekk 
mjög vel. Við vorum svo heppin að bæði 
Morgunblaðið og Hafnfirðingur veittu okkur 
mikla athygli og er það vel. 

  Þann 12. maí var síðan haldinn aðalfundur 
og mætti ca. helmingur klúbbfélaga í húsið 
okkar en hinar sátu heima við tölvuskjái.  
Þetta var góður fundur og sýnir að ýmislegt er 
hægt ef viljinn er fyrir hendi. Ný stjórn undir 
forystu Karlottu Líndal var kynnt og verða 
eftirfarandi félagar í stjórn: 

Karlotta Líndal, forseti
Þyrí Marta Baldursdóttir, kjörforseti
Inga S. Guðbjartsdóttir, fráf. forseti
Sonja Freydís Ágústsdóttir, ritari
Dröfn Sveinsdóttir, féhirðir
Ásgerður Gísladóttir, meðstjórnandi
Kolbrún Þórðardóttir, meðstjórnandi
Sólveig Guðmundsdóttir, meðstjórnandi

Við höfum tekið að okkur að fóstra 
landnemaspildu í upplandi Hafnarfjarðar sem 
við munum gróðursetja á í framtíðinni og 
verður okkar sælureitur. Við munum halda 
árlegan sumarfund okkar þar. 

Þrátt fyrir allt þá afhentum við 2 styrki 
núna á vormánuðum. Við fengum beiðni um 
að styrkja fjölskyldu sem átti við erfiðleika 
að etja og styrktum þau um 100.000 kr. Þá 
styrktum við Styrktarfélagið Líf um 50.000 kr.

Starfið í klúbbnum verið gott og 
skemmtilegt þó svo að síðustu mánuðir hafi 
ekki alveg verið eins og við hefðum viljað og 
hlökkum við mikið til að hefja starfið í haust. 

Með Kiwaniskveðju,
Þyrí Marta Baldursdóttir 
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Takk fyrir síðast á frábæru 
umdæmisþingi.

Hjálmanefnd starfsárið 2019 – 2020 
Ólafur Jónsson Drangey formaður 
hjalmar@kiwanis.is
Haraldur Friðriksson Jörfa 
haraldurf@gmail.com
Hjörtur Þórarinsson Búrfell 
lourimi15@internet.is
Petrina Ragna Pétursdóttir 
ragna47@gmail.com
Stefán Jónsson Kaldbak 
stefanjon@kiwanis.is

Þegar ég tók að mér að stýra 
Hjálmanefndinni enn eitt árið fannst mér 
mikill heiður fyrir mig að vera umlukinn 
sama starfsfólkinu í hjálmanefndinni eins 
og síðustu ár og tryggir það betri samfellu í 
verkinu og nákvæmari vinnu.

Eins og kom fram í byrjun starfsárs var 
fjölda barna í skólum landsins þetta skólaárið 
4.660 börn.

Auk þessa var helmings aukning á hjálmum 
til Grænlands  eða um 200 hjálmar og Rauði 
krossinn fékk sex kassa í sitt hjólaverkefni 
eða um 72. hjálma. Auk þessa var stofnsett 
barnahús á vegum félagsmálaráðherra og 
Reykjavíkurborgar sem óskaði eftir að fá 
hjálma, sem orðið var við og fékk það verkefni 
40. hjálma. Annað er varðaði hjálmaverkefnið 
var í réttum farvegi og vannst eins og 
undanfarin ár. 

Öflun fjölda gekk vel en þó var það sem 
fyrr að sannaðist mikilvægi þess að hafa 
Harald Finnsson innan nefndarinnar þar sem 
erfitt reynist að fá klúbba í Freyjusvæði að afla 
fjölda barna í skólum. Ekki má þó segja að 
um alla klúbba þar sé að ræða. Haraldur sem 

fyrr skilaði sínu svæði skilmerkilega. Aðrir 
fulltrúar svæða unnu einnig afar gott starf.

Von var á hjálmunum til landsins í febrúar 
svo afhending átti að geta verið á góðum tíma.    

Eitt var þó mál er kom upp á síðasta þingi 
að Terry eiginkona Sam Sekhon Trustee 
átti samtal við fulltrúa Eimskips er komu á 
þingið og sagði frá því að í 5 skólum í Gimli 
í Kanada væru 80 íslensk börn og var velt 
upp þeirri hugmynd hvort hægt væri að 
fá Kiwanisumdæmið og Eimskip að gefa 
hjálma í eitt skipti til þeirra til að sýna þar 
verk okkar í hnotskurn. Tók hún vel í þetta 
og varð það úr að Eimskip léti okkur eftir 
hjálma í þetta verkefni. Ákveðið var að senda 
7 – 8 kassa þangað eða 84 – 96 hjálma. Finna 
þurfti leið til að koma þessum kössum til 
Gimli og hafði ég formaður nefndarinnar 
samband við forstjóra Icelandair Cargo sem 
fljúga á Winnipeg og var svarið stutt og 
laggot ,,, Við gerum þetta fyrir ykkur ‘‘’ ykkur 
að kostnaðarlausu. Þetta var auðvitað afar 
ánægjulegt svar og þakkarvert.

En svo snerist heimurinn á hvolf vegna 
covid19. Flestar áætlanir breyttust allavega 
hvað varðaði afhendingu í skólum og fleira. 
Allt starfi var nánast sett á hold og fundir 
framkvæmdir í gegnum netið.  Hjálmarnir 
komu til landsins í fyrstu viku mars tók 
svolítinn tíma að tollafgreiða gáminn. Staðan 
í vöruhóteli Eimskips var þannig að þar var 
búið að skipta niður vinnuafli og vann 1/3 
starfsfólks hverju sinni. 

Það kom svo á daginn að rétt er hjálmarnir 
voru komnir til landsins var fullt af fólki 
sagt upp hjá Eimskip og þar meðal annars 
samstarfsaðili okkar síðustu árin Sæunn 
Sunna.  Ný kom í hennar stað, Erla María 
Árnadóttir og er samstarf við hana og sem 
fyrr við Eimskip frábært.  Fórum við Haraldur 
Finnsson til fundar við hana og lögðum 

línurnar fyrir vorið ásamt því að fræða hana 
um samstarfið en hún sagðist vera algjörlega 
blaut á bak við eyrun hvað þetta varðaði. 
Tók ég saman samstarf okkar við Eimskip 
frá því ég tók við nefndinni og sendi henni 
til upplýsingar um hvað málið snerist. Það 
hefur verið sérlega gott að vinna með henni 
og fyrirtækið tilbúið að gera margt. Það hafði 
t.d. verið áætlun þeirra að gera þessu verkefni 
nokkuð hátt undir höfði í fjölmiðlum og á 
netinu en veiran setti margt þar úr skorðum 
eins og annarstaðar.

Ekki var unnt að byrja á útsendingu 
hjálmanna eins og ætlun var og eins það að 
vegna samkomubanns var ekki hægt að sinna 
afhendingu í skólum þar sem víða er mjög 
skert skólahald.

Tókum við þá ákvörðun að halda að okkur 
höndum allavega fram yfir miðjan apríl og 
verða þá í bandi.

Það bárust til mín fyrirspurnir frá klúbbum 
á landsbyggðinni um stöðu mála og allir urðu 
sammála um að vegna stöðunnar væri rétt að 
bíða og sjá til.

Einnig kom á daginn að erfiðleikar yrðu í 
að koma hjálmum til Grænlands og Kanada 
vegna veirunnar og fækkunar á ferðum eða 
niður felldra ferða. Hjálmarnir til Grænlands 
komust fyrir rest á ákvörðunarstað en enn 
bíða hjálmar til Kanada þar sem Icelandair 
Cargo hefur ekki hafið flug þangað enn.

En vegna þrautseigju klúbba og félaga 
og starfsfólks Eimskips þá gekk þetta upp 
og bárust þakkir og myndbönd frá skólum. 
Þó kom það upp að ekki kom sá fjöldi 
hjálma eins og til var stefnt og voru því 
notaðir ársgamlir hjálmar í sum verkefni 
t.d. utanlands. Nokkrir póstar bárust þar 
sem börn höfðu orðið út undan og eitt barn 
á Akranesi fékk nýjan hjálm eftir slæmt 
umferðarslys þar sem viðkomandi festist 

Lokaskýrsla Hjálmanefndar 
til umdæmisfundar 

og Þingdags



17

50 umdæmisþing Kiwanis 2020 - Ísland - Færeyjar

undir bílnum og hjálmurinn brotnaði en 
hjálmurinn bjargaði barninu sem slapp nánast 
óslasað. 

Einnig var að hjálmum komið til fáeinna 
erlendra barna sem voru utan velta í kerfinu.             

Ég hef stiklað á stóru á þessu viðburðaríka 
ári okkar og margt hefur farið öðruvísi en við 
hefðum viljað, þó má segja að okkur tókst megin 

markmið okkar að koma hjálmunum þangað sem 
þeir áttu að fara. Ég vil þakka samnefndarfólki 
mínu fyrir frábært starf. 

Þrátt fyrir vesen með heilsuna í vetur og vor 
hef samþykkt að vera fyrir nefndinni hjá Petur 
Olivar næsta starfsár og vona ég að okkur auðnist 
farsælla starfsumhverfi og einnig að ég geti biðlað 
til samstarfsfólk mitt í nefndinni að aðstoða mig.

 Þakka ég fyrir samstarf á liðnu starfsári 
sem hefur verið afar ánægjulegt á þessum 
sérstökum tímum.

Með Kiwaniskveðju
Ólafur Jónsson

Formaður Hjálmanefndar
Starfsárið 2019 - 2020
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Eg eri føddur í Hoyvík 9. desembur 
1952, miðlingur, havi 5 systkin. Vaks 
upp í Hoyvík og búði í Hoyvík til 

eg flutti inn á Glyvrar 1986. 3 døtur og 
eina abbadóttur, maki  er Lis Davidsen. 
Mín skúling er fólkaskúli – realskúli – 
studentarskúli og merkonom. Hvat ið eg 
havi gjørt. Sjálvstøðugur vinnurekandi við 
Diskotek 1973 – 1985, Eigari av fastfood 1974 
– 1979, Arbeitt í Danmark 1975 – 77 Lyngby 
Storcenter , Bornholmer Centeret. Partaeigari 
í SMS handilsentrinum í Tórshavn 1975 – 
1981, Handilsleigari - partaeigari í Miklagarði 
1977 – 1981. Arbeitt sum ráðgevi hjá Toru 
Tourist Traffic , Týskland, Shetland, flótandi 
framsýning Smyril Shetland, skeið fyri 
ferðavinnuna. Ráðgevi fyri DR TV upptøkur 
DR Derude, BBC Television og fyri týska 
NDR. Formaður í Ferðaráð Føroya 1996 – 
2001, formaður í Ferðavinnugrunninum og í 

Starf verðandi svæðisstjóra hófst með 
fræðslu þann 16. Mars undir vasklegri 
stjórn Guðlaugs Kristjánssonar. Síðan 

var haldinn svæðisráðsfundur þann 20.09. 
í tengslum við Umdæmisþing. Þar var 
rætt við verðandi Forseta og skipulögð 
stjórnarskipti og svæðisráðsfundir vetrarins, 
en svæðisráðsfundir voru skipulagðir helgina 
eftir áætlaða umdæmisstjórnafundi. Einnig 
var tilkynnt um kjörsvæðisstjóra, sem er 
Hrafn Sveinbjörnsson frá Búrfelli. Að tillögu 
Tómasar umdæmisstjóra var Hrafn gerður að 
ritara svæðisstjórnar til þess að fá samhengi í 
starfið. Einnig er fráfarandi svæðisstjóri Karl 
Sigmar Karlson í svæðisstjórn. Um kvöldið 
voru síðan stjórnarskipti í umdæmisstjórn 
ásamt tilheyrandi Galakvöldi.

Fyrstu stjórnarskipti í Klúbbum voru 
síðan 2. október á Selfossi, þar sem var 
sameiginlegur stjórnarskiptafundur hjá 
Búrfelli og Mosfelli, sem eru minnstu klúbbar 
svæðissins, en Mosfell var með óbreytta stjórn 
og Búrfell að hluta til.

Næstu stjórnarskipti voru síðan hjá 
Ós á Hornafirði þann 4. október þar sem 
eiginkonur voru viðstaddar, en á sama 
tíma voru stjórnarskipti í Helgafelli í 
Vestmannaeyjum og sá Tómas umdæmis-
stjóri um þau í forföllum undirritaðs.

Síðustu stjórnarskiptin voru síðan hjá Ölver 
í Þorlákshöfn þann 12. október sem lauki með 
glæsilegu Gellukvöldi.

 Fyrsti umdæmisstjórnarfundur starfsársins 
var síðan 16. nóvember og var mjög fróðlegt 
að sitja þar sinn fyrsta umdæmisstjórnarfund. 
Að fundi loknum var mjög áhugaverð kynnig 
frá Votlendissjóði.

Fyrsti svæðisráðsfundur Sögu var haldinn 
hjá Búrfelli og voru mættir fulltrúar frá öllum 
klúbbum.

Næsti umdæmisstjórnarfundur var síðan 
þann 22.febrúar og að honum loknum var 
síðan þjálfun í notkun Teames/Skype fjarfun
darkerfum.                                                                                                                             

Þann 29. Febrúar héldum við síðan 
svæðisráðsfund, sem var að hluta til 
fjarfundur. Þar sem Búrfellsfélagar eru 
vanir slíkum fundum voru þeir beðnir um 
að skipuleggja hann. Búrfellsfélagar ásamt 
Forseta Ölvers mættu á fundinn ásamt 

svæðisstjóra og ritara, en því miður náðist 
ekki í Ós og mjög slitrótt samband var við 
Helgafell og Mosfell, þannig að það má segja 
að þessi fundur hafi algjörlega mistekist.

Í framhaldi af þessu kemur Covid-
tímabilið með tilheyrandi röskun á 
starfsemi. Klúbbarnir hafa reynt að halda 
upp stjórnarfundum og eitthvað meira með 
fjarfundum og hafa samskpti okkar aðallega 
verið í formi tölvupósta eftir það. 

Þann 6. apríl hélt Tómas Umdæmisstjóri 
fjarfund með svæðisstjórum og tókst tveimur 
svæðis- stjórum að tengjast ásamt Tómasi 
og Siguði Einari umdæmisritara og en ekki 
náist samband við hina, þannig að bæta þarf 
verulega við kunnáttu manna vegna fjarfunda. 

Skýrsluskil hafa verið ágæt í svæðinu, en 
of oft hefur þurft að ýta á eftir riturum vegna 
skýrsluskila.

Staðan varðandi fjölgun í Klúbbunum er 
afar mismunandi. Búrfell á ekki von á fjölgun, 
fjölgun er hjá  Helgafelli og Mosfelli um 2. 
í hvorum klúbbi og jafnvel von á fleirum. 
Fjölgað hefur um 2. í Ós en Ölver telur starfið 
vera í jafnvægi og hyggur ekki á fjölgun.

Þann 1. nóvember var Mosfell 20 ára og 
var haldið upp á það með glæsibrag. Búrfell 
verður síðan 50. ára þann 30. september nú í 
haust.

Að endingu vil ég þakka félögum í 
Sögusvæði fyrir gott samstarf á þessu mjög 
svo sérstaka starfsári og umdæmisstjórn fyrir 
ánægjulega viðkynningu.

Vestmannaeyjum 12.08.20.
Svæðisstjóri Sögusvæðis

Ólafur Friðriksson. 

Skýrsla svæðisstjóra Sögusvæðis

Kunning um umdæmisstjóra 2020-2021
Fitur samvinnu freðagrunnur Ísland – Føroya. 
Eigari av handlinum EKKO Saltangará 
1985 – 1987. Byrjaði 1988 fyritøkuna Skelti 
reklamafyritøka, sum er mítt arbeiðspláss nú. 
Havi verið skrivari, kassameistari og forseti 
Kiwanis Tórshavn 1986, við at stovna Kiwanis 
Eysturoy 2004 og eri limur har. Svæðisstjóri 
Føroya Svæði 2012 – 2013.  Annars havi eg 
gjørt ymiskt og her kemur nakað av tí: Síðan 
1993 skipadansin á ólavssøku har dansa 
umleið 12.000 fólk. Verið venjari í hondbólti. 
Stórkonsert fyriskipari 1975 -1985 Sitið í 
nevnd í Sjálvstýrinum, NSÌ ítróttafelag , 
formaður í Áhugafelagnum hjá NSÍ. Verið í 
fyriskipanarnevnd fyri kongavitjan í Runavík 
1995, 2010 og 2018 og verið toastmaster til 
gallaballini.

Men mest av øllum eri eg pápi.

Petur Olivar í Hoyvík.
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Þann 26. ágúst sl. voru 20 ár liðin frá 
stofnun Styrktarsjóðs Kiwanis á Íslandi 
og í Færeyjum á umdæmisþingi í 

Reykjanesbæ. Markmið sjóðsins var og 
er að afla fjár og ávaxta, sem samkvæmt 
samþykktum sjóðsins er síðan varið 
til mannúðarmála, tjóna af völdum 
náttúruhamfara og annarra verkefna í þágu 
almannaheilla, innan lands sem utan.

Stofnfé sjóðsins var ekkert, en tekjur 
sjóðsins komu fyrst í gegnum frjáls framlög 
á umdæmisþinginu og síðan í gegnum 
stofnfjárframlög Kiwanisklúbba, en nú eru allir 
umdæmisklúbbar aðilar að sjóðnum.  Í dag 
er það fyrst og fremst sölustarfsemi sjóðsins 
sem aflar honum fjár. Umsvif sjóðsins á þessu 
sviði hafa jafnt og þétt farið vaxandi með 
framboði og -leiðslu á fjölbreyttu vöruúrvali 
Kiwanisvarnings.  

Flestir Kiwanisfélagar þekkja silfur- og 
gullstjörnur sjóðsins og nýjustu viðbótina 
Rúbín-stjörnuna. Kiwanisklúbbar eru afar 
duglegir að heiðra félaga sína, enda hafa 
tæplega 350 stjörnur verið seldar. Sala þing- 
og embættismannamerkja er einnig fastur 
hluti af sölustarfsemi sjóðsins og sölubás á 
umdæmisþingum er orðin árleg staðreynd. 
Þessu til viðbótar er sjóðurinn með yfir 20 
mismunandi Kiwanisvörur á söluskrá (sjá: 
kiwanis.is). Ákvæði í klúbbalögum kveða á um 
að við niðurlagningu klúbbs skal óskilgreindu 
fé og eignum klúbba ráðstafað til Styrktarsjóðs. 
Ekki skal fullyrt að svo hafi verið þegar 
Kiwanisklúbburinn Vífill hætti störfum, en þá 
barst sjóðnum ríkuleg gjöf, hlutabréf klúbbsins 
í Engjateigi 11. Gjöfin verður seint þökkuð, gjöf 
sem styrkti höfuðstól sjóðsins til muna.

Styrktarstarfsemi sjóðsins í þessi 20 ár hefur 
verið fjölbreytt eg teygir anga sína víða. Áætlað 
núvirði styrkja sjóðsins í þessa tvo áratugi 
er um 30 milljónir kr. Fyrst má nefna þá 

Styrktarsjóður 20 ára

skemmtilegu venju að sjóðurinn styrki verkefni 
í heimabæ umdæmisþinga.  Heimaklúbbur/
ar velja verðugt verkefnið í nærsamfélaginu 
og leggja fyrir sjóðinn. Styrktarsjóðurinn 
hélt utan um Stífkrampaverefnið kynnti 
það og fylgdi eftir og lagði fé í það. 
Hjartahnoðtæki í þyrlu Landhelgisgæslunnar 
var stórt samstarfsverkefni sjóðsins og fimm 
Kiwanisklúbba á höfuðborgarsvæðinu. 
Sjóðurinn hefur styrkt K-dag, Geðhjálp, 
vatnsverkefni JCI, og Evrópuverkefnin KEP og 
Happy Child.  Innan umdæmis hafa styrkir og 
runnið til, Á allra vörum, Bláa naglans, Rauða 
krossins, FORMA, Barnaheimilisins Leikan í 
Skálavík í Færeyjum svo fátt eitt sé talið.

Erlendir styrki hafa verið veittir m.a. vegna 
flóða á Grænlandi, í Japan, Filippseyjum, New 
Orleans, og Tékklandi. Styrkir voru einnig 
veittir til landssöfnunarinnar Neyðarhjálpar 
úr Norðri og vegna jarðskjálfta á Hahítí og á 
Ítalíu sem og til Victims Childrens Fund vegna 
atburðanna 11. sept. 2001, SPES International 
og svo mætti lengi telja. 

Að baki framangreindu liggur skiljanlega 
ómælanleg og þrotlaus vinna margra 
Kiwanisfélaga, sem stuðluðu beint og 
óbeint að því að koma þessu vonarbarni 
hreyfingarinnar til vits og ára. Þessum félögum 
vil ég fyrir hönd núverandi stjórnar þakka 
óeigingjarnt og ómetanlegt  sjálfboðaliðastarf, 
knúið áfram af framsýni, ákafa, köllun og 
óbilandi trú á að þó við getum ekki hjálpað 
öllum höfum við þó burði til að hjálpa 
einhverjum. Kiwanisklúbbum umdæmis-ins og 
forystusveitum þess er þakkað gefandi samstarf 
gegnum tíðina. Horfum bjartsýn til framtíðar  
og óskum okkur velfarnaðar á þessum 
tímamótum.

Fh stjórnar Styrktarsjóðs
Óskar Guðjónsson 

Økisfundurin, ið skuldi vera í Tórshavn 
5. apríl 2020, varð avlýstur vegna 
Covid-19 farsóttina, og hevur eingin 

fundur verið síðani, eisini vegna corona.
Viðvíkjandi kiwanisarbeiðinum í 

klubbunum, so hevur tað verið nógv tarnað av 
coronafarsóttini. 

Klubbarnir hava verið í summarfríð, men 
fara at byrja aftur skjótt, um coronatilmælini 
frá heilsumynduleikunum loyva tí.

Viðvíkjandi komandi umdømistingi tann 
19. september, so havi eg tosað við forsetanar 
í klubbunum í Føroyasvæðinum og Petur 
Olivar í Hoyvík, komandi umdømisstjóra.

Vit høvdu øll glett okkum og sæð fram 
til at vera saman við tykkum á fundinum 
19. september í Íslandi, men vegna 
covið-19 farsóttina, hava vit  valt at møtast 
í Kiwanisklubbahúsinum í Tórshavn 19. 
september. 

Nevndirnar í øllum trimum klubbum 
møtast tá, saman við mær, økisstjóranum  
og Petur Olivar í Hoyvík komandi 
umdømisstjóra um hann ikki fer til Íslands 
, og ætla vit at vera saman við tykkum 
á fundinum yvir Teams valt at møtast í 
Kiwanisklubbahúsinum í Tórshavn. Vónandi 
kann hetta lata seg gera.

Við Kiwaniskvøðu
Niels Petersen, økisstjóri fyri Føroyaøkið

Lokaskýrsla 
Færeyjasvæðis til 
umdæmisfundar 
19. september 
2020
Frásøgn frá Kiwanis 
Føroyaøkinum frá februar- 
september 2020.
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Það er helst að frétta af Kiwanisklúbbnum 
Kötlu að félagar okkar í Klukkunefnd 
hafa fylgst náið með klukkunni á 

Lækjartorgi, séð um viðhald á henni og 
skipt um auglýsingar þegar þess hefur þurft. 
Dagskrárnefnd og nefndin Öl og matur 
sá um hrossabjúgnafundinn. Þar sá Gísli 
Einarsson um að kítla hláturstaugarnar. Gestir 
á fundinum voru félagar úr Búrfelli á Selfossi, 
Setbergi í Garðabæ og Eldey í Kópavogi. 

Styrktarnefnd hefur haft nóg að snúast. 
Nokkrir félagar úr henni mættu rétt eftir 
áramót á Barnaspítala Hringsins og afhentu 
þar 40 Kötludúkkur. Undirbúningur 
vegna skynörvunarbúnaðar við sundlaug 
sérdeildar Ármúlaskóla er á lokametrunum. 
Framkvæmdir við uppsetningu ljósa og 
hljóðkerfa eru hafnar og er stefnt að því 
að víxluhátíð verði í október. Upphaflegar 
áætlanir gerðu ráð fyrir að verkið myndi 
kosta tæpar fjórar miljónir en félagar okkar 
í styrktarnefnd hafa lagt mikið á sig til að 
ná hagstæðari samningum við þá aðila sem 
selja búnaðinn og sjá um uppsetningu til 
að lækka kostnaðinn. Eftirfarandi er bréf 
sem stjórn Kötlu fékk sent frá Sérnámsbraut 
Fjölbrautaskólans í Ármúla.

Steinn G. Lundholm, ritari Kötlu
Á sérnámsbraut Fjölbrautaskólans við Ármúla 
stunda 33 nemendur nám. FÁ er oft nefndur 
móðurskóli fjölfatlaðra nemenda og er 
nemendahópurinn mjög fjölbreyttur og með 
margskonar fatlanir. Mikil áhersla er lögð á 
nám í skynjun, slökun og vellíðan. Í skólanum 
höfum við sundlaug sem er í daglegri notkun. Í 
sundlaugina fara fáir nemendur í einu nokkrum 
sinnum yfir daginn. Þar ná þeir að slaka vel á og 
njóta þess að fljóta um í vatninu. Slökun í sundi 
gefur nemendum tækifæri á að upplifa mikla 
vellíðan þar sem vatnið aðstoðar einstakling að 
fá tækifæri að hreyfa sig og slaka á. 

Ósk okkar er að geta gert sundlaugina að 
skynörvunarsundlaug (Sensory pool) og um 
leið að geta nýtt hana í enn betri örvun og 
slökun fyrir einstaklinga.

Hvað er skynörvunarsundlaug?
Skynörvunarsundlaug er sérstök tegund af 
örvun/meðhöndlun í sundlaug þar sem aðal 
markmiðið er að örva skynfærin. Með því 
að nota blöndu af ljósi, litum og hljóðum 
veitir skynörvunarsundlaug heitt, róandi og 
öruggt umhverfi sem gerir notendum kleift 
að kanna, taka þátt og skynja umhverfið 
sitt á mismunandi hátt með sjón, hlustun, 

Fréttir frá 
Kiwanisklúbbnum 

Kötlu

hreyfingu og tilfinningum. Með því að nýta 
þyngdarleysið sem sundlaugin býður upp á 
með fjölþættum búnaði, skapar hljóð og ljós 
það andrúmsloft sem róar ofvirkan og örvar 
óvirkan. Þetta hjálpar nemendum að einblína 
á orku sína og taka betur þátt í daglegu lífi, 
dreifa tilfinningum, reiði, ótta og streitu, og 
að bæta samskipti og skapa sterkari skilning á 
eigin styrkleikum. Með því að stíga þetta skref 
erum við að þróa sundlaugina og opna fyrir 
fleiri tækifæri sem nýtist öllum nemendum á 
mismunandi hátt. 

Tökum dæmi einstakling sem bundin er við 
hjólastól allan daginn fer í sund og nýtur þess 
vel að fljóta um í vatninu frjáls frá stólnum og 
geta notið þess að hann er nánast sjálfstæður 
í sundlauginni meðan hann flýtur um. Í 
dag horfir þessi einstaklingur upp í svart 
loftið sem ekkert vekur athygli og hlustar á 
vatnssoghljóðið sem heyrist  þegar vatnið fer 
niður eftir vatnskerfinu. Ef við setjum sama 
einstakling í skynörvunarsundlaug þar sem 
hann liggur útaf í vatninu og horfir upp í 
loftið þar sem hann sér allskyns ljós, liti og 
munstur birtast fyrir sem gefur honum ennþá 
meiri örvun en áður hefur verið og með því 
að bæta við hljóði þar sem hægt er að setja 
slökunartóna undir til þess að tryggja þessa 
notalegu rólegu stund þar sem öllum gefst 

Kiwanisklúbburinn Katla mun taka að sér að styrkja tæknilega uppbyggingu við skynörvunarsundlaug við 
sérnámsbraut Fjölbrautaskólans við Ármúla. Verkefnið felst í því að koma upp ljósa- og hljóðkerfi við sundlaug 
skólans. Styrkurinn hljóðar upp á rúmar 3 milljónir og mun Kiwanisklúbburinn Katla sjá alfarið um þá 
fjármögnun. Vinna við undirbúning er þegar hafin.

tækifæri að njóta og slaka á sinn hátt.
Ósk okkar er því að geta nýtt sundlaugina 

meira sem skynörvun fyrir alla nemendur til 
þess að fá að slaka á og njóta augnabliksins. 

Við skoðuðum kaup á ljósabúnaði erlendis 
frá en hugsuðum svo að hafa samband við 
Exton. Við teljum skynsamlegt að kaupa 
búnaðinn frá innlendum aðila sem mun 
auðvelda alla þjónustu við búnaðinn.

Hér eru slóðir á þau ljós sem eru í tilboðinu 
sem myndu gera helling fyrir sundlaugina 
okkar  https://www.youtube.com/
watch?v=2TGSVgg7cVE  Tæki í línu 11 mun 
sjá um að lita loftið.

 https://www.youtube.com/watch?v=5B-
DA86CNU0  Stóri bróðir tæki í línu 13 – 
varpar formum á loftið.

En sjón er sögu ríkari og þið eruð ávallt 
velkomin að líta við hjá okkur og sjá rýmið 
sem um er talað. Einnig er möguleiki að 
sjá ljósabúnað sem til er hjá okkur sem er í 
skynörvu í kennslustofu. 

Hér má sjá dæmi um skynörvunarsundlaug 
úti í heimi. https://www.youtube.com/
watch?v=wb4UoUfkixg&t=113s 

Kær kveðja
Fyrir hönd Sérnámsbrautar FÁ

Rakel Hrund og Marta María Vídó 
Þroskaþjálfar
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Umdæmisstjóri og Kiwanisfélagar hér 
kemur skýrsla K-dagsnefndar 

Reikningar K-dagsnefndar fyrir sl. 
K-dag eru endurskoðaðir hjá skoðunarmanni 
reikninga

umdæmisins og verða lagðir fyrir þingið. 
Niðurstaða reikninga eru: Styrkir til BUGL 

10 milljónir, Bugl 10 milljónir og 2.567.500 til 
samstarfsaðila við sölu lykla. Innistæða til 

næsta K-dags 2.159.918.
En tíminn líður hratt og þörf er á að huga 

að undirbúningi og verðandi umdæmisstjóri 
hefur leitað eftir því að ég leiði K-dagsnefnd 
næsta starfsár sem ég hef samþykkt. Í þessu 
fordæmalausa ástandi er stuðningur við  
geðheilbrigðismál mjög mikilvægur og 
afleiðingar eiga eftir að koma frekar í ljós er 
tíminn líður.

Ég fyrir hönd K-dags sendi eftirfarandi 
kveðju til forseta Íslands „ K-dagsnefnd 
Kiwanisumdæmisins sendir innilegustur 
hamingjuóskir með endurkjör sem forseti 
og innsetningu og þakka fyrir samstarf á 
umliðnum árum með óskum um gæfuríkt 
samstarf á komandi árum.“ Og í framhaldi 
fengum við eftirfarandi kveðju. „Ég þakka 
þér og félögum þínum í K-dagsnefnd 
Kiwanisumdæmisins hlýjar kveðjur og þakkir 
fyrir heillaóskir í minn garð. Ég vonast til 
að geta áfram stutt ykkar góða starf í þágu 
geðverndarmála.

Með góðri kveðju,
Guðni Th. Jóhannesson

Forseti Íslands | President of Iceland”

Við Eyþór Einarsson fráfarandi 
umdæmisstjóri og Haukur 
Sveinbjörnsson mættu á vígslu á 

aðstöðu til iðjuþjálfunar og tók Guðrún 
Jóhanna Benediktsdóttir iðjuþjálfi á móti 
okkur ásamt starfsfólki þar hafa átt hefur 
sér endurbætur vegna myglu og þurfti að 
BUGL endurnýna áhöld og búnað það kom 
skýrt fram hjá Guðrúnu hversu mikilsvirði 
stuðningur K-dags er við stofnunina og fór 
yfir starfsemina og búnaðinn sem kominn er 
í notkun.

 Í þjálfunarherbergi er m.a. lítill 
klifurveggur, þrekhjól og annað til að hjálpa 
skjólstæðingum til að vinna með skynjun, 
líkamsvitund, jafnvægi og virkni. Aðstaðan er 
öruggt umhverfi fyrir börn og unglinga til að 
takast á við áskoranir og efla trú á eigin getu. 
Einnig er unnið með iðjuþjálfun í daglegu 
lífi, s.s. dagskipulag, eigin umsjá, leik- og 
tómtsundaiðju og skólaumhverfi. 

Í skynörvunarherbergi og slökunarherbergi 
er leitast við að ná fram slökun, auka eða 
minnka skynjun og efla líkamsvitund barna 

Skýrsla formanns K-dagsnefndar 
til umdæmisþings laugardaginn 
19. september 2020

og unglinga. Markmiðin eru meðal annars 
að auka meðvitund um eigin líkama, bæta 
sjálfsmynd, minnka kvíða og streitu, örva 
tilfinningu fyrir líkamanum og umhverfinu, 
auka vellíðan og losa um spennu. 

Það kom skýrt fram hjá starfsfólki hvað 
Kiwanis væri þeim mikils virði. Ég flutti stutta 
tölu þar sem ég greindi frá áherslum Kiwanis 
og hvað K-dagur hefið lagt til geðverndarmála 
í 45 ár. Eftir skoðun og kynningu á 
starfseminni var boðið upp á kaffi og meðlæti. 
Við þökkuðum fyrir okkur og það skiptir 
máli fyrir Kiwanis að sjá í hvað framlög 
K-dags færi í og stuðningur við BUGL félli 
vel að markmiðum Kiwanis. „Börnin fyrst og 
fremst“

Það eru 45 ár frá fyrsta K-degi sem haldinn 
er að jafnaði á 3ja ára fresti eða í 15 skipti. 
Hér fylgir samantekt yfir styrktar verkefni til 
geðverndarmála sl. 45 ár og uppreiknað má 
áætla að í þessu 45 ár hafi safnast yfir 300 
milljónir til geðverndarmála auk þess að opna 
umræðu um viðkvæman málaflokk.   
1974/77  Húsnæði Bergiðjunnar byggt fyrir 

söfnunarfé
1980/83  Byggt áfangaheimili við Álfaland 

í samvinnu við Geðverndarfélag 
Íslands.

1986  Uppbygging unglingageðdeildar 
við Dalbraut“

1989  Keypt húsnæði fyrir sambýli 
geðsjúkra í  Reykjavík og 
áfangaheimili á Akranesi.

1992  Kostuð veruleg  stækkun við 
Bergiðjuna.

1995 Íbúð keypt fyrir aðstandendur 
barna og unglinga sem voru í 
meðferð á Dalbraut.  Einnig fengu 
Bjarg á  Akureyri og Sogn í Ölfusi 
hluta af söfnunarfénu.

1998 Söfnunarfé var varið til endurbóta 
á húsi Geðhjálpar  við Túngötu.

2001 Klúbburinn Geysir, samtök 
um gagnkvæman stuðning 
geðsjúkra, fékk fé varið var til 
húsnæðiskaupa,  Hringsjá 
starfsþjálfun fatlaðara fékk fé til 
tækjakaupa og Áfangaheimilið að  
Álfabyggð 4, Akureyri fékk fé  
til endurbóta á áfangaheimili 
geðfatlaðra.

2004 Geðhjálp og BUGL fengu afrakstur 
söfnunarinnar

2007 Geðhjálp, BUGL og Forma fengu 
afrakstur söfnunarinnar

2011 BUGL, 8,5 milljónir. Miðstöð 
foreldra og barna 8,5 milljónir og 
Lautin á Akureyri, 5,5 milljónir.

2016    BUGL og Pieta fengu styrk að 
upphæð 9,5 milljónir hvor

2019 BUGL og Pieta fá styrk að upphæð 
10 milljónir hvor

Gylfi Ingvarsson formaður K-dagsnefndar  
netfang  gylfiing@kiwanis.is
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Búrfell á Selfossi hefur starfað mikið 
fyrir samfélagið og sérstaklega fyrir 
börnin allt frá stofnun hans 1970. 

Mikil samfélagsþróun hefur mótað störf 
klúbbanna á þessum árum. Fyrstu áratugina 
voru eingöngu karlmenn sem sóttu í þetta 
félagsform, en sem betur fer eru konur farnar 
að koma inn og taka þar til óspiltra málanna 
Vaxtarbroddur hreyfingarinnar er meðal 
áhugasamra kvenna í samfélaginu. Það væri 
verðugt verkefni og huglægt viðfangsefni 
kvenna á öllum aldri að kynna sér markmið 
kiwanis hreyfingarinnar og störf þeirra 
sem hafa helgað sig þessu starfi í íslensku 
samfélagi.

Í stuttu máli er fyrsta markmið okkar 
eftirfarandi:

Átak upp skal lýst, um það málið snýst.
Börnin fyrst og fremst framar ekkert kemst.
Hlífðarhjálmar til allra 7 ára barna.
Kiwanisklúbbarnir á Íslandi hafa í 

áratugi annast um útvegun og dreifingu 
hlífðarhjálma til 7 ára barna. Við í Búrfelli 
á Selfossi tókum þetta verkefni að okkur 
1997 og höfum annast það síðan á okkar 
félagssvæði í 20 ár. Fyrstu 7 árin öfluðum 
við fjár til þessa verkefnis, en samstarf við 
Eimskip hófst 2004 og náði það til allra 7 
ára barna á landinu. Þetta er óskaverkefni 
okkar. Í upphafi var Eimskipafélag Íslands 
„óskabarn þjóðarinnar“ en nú hefur Eimskip 
í samvinnu við kiwanishreyfinguna gert þetta 
verkefni að „óskabarni“ sínu. Öll 7 ára börnin 
eru ´“óskabörnin okkar“ Hjálmur þétt um 
höfuðið  höggum á að varna.

Eimskip veitir verðmætt lið að verjast 
slysum barna.

Litlu iðnaðarmennirnir okkar
Leikskólinn Jötunheimar sendi okkur 
beiðni varðandi handverkfæri við föndur 
og trésmíði. Við söfnuðum saman ýmsum 
handverkfærum og sendum þeim. Það á eftir 
að koma í ljós hve mörg barnanna eru að hefja 
iðnnámið sitt þarna. En mjór er mikill vísir. 
Það verður gaman að fylgjast með þessari 
iðnnáms tilraun.

K- dagurinn. Fyrir BUGL og PÍETA
K-dagurinn hefur verið haldinn þriðja eða 
fjórða hvert ár  síðan 1974 Þar hefur farið 
fram landssöfnun til hjálpar geðfötluðum 
einstaklingum. 

Ég man eftir þakkarræðu Helga Tómassonar 
læknis það ár, er honum var tilkynnt 
söfnunarátakið. Hann sagði að mikils virði 
væru góðar gjafir, en miklu meira virði væri 

sú umræða sem fram hefði farið og dregið úr 
og/eða stöðvað þann feluleik sem viðgengist 
gagnvart „dökku börnunum hennar Evu“ 
Kærlegar þakkir vil kynna kiwanis félaga 
minna.

Því lykilinn góða ljúft var að bjóða og alúð 
frá  öllum að finna.

Kiwanisklúbburinn 
Búrfell –50 ára

Styrkþegar eru BUGL Barna og unglinga 
geðdeild Landspítalans og  PIETA Ísland Nýtt 
úrræði í sjálfsvígsforvörnum.

Krabbameinsvarnirnar.
Karlmenn og krabbamein nefndist 

málþing sem Krabbameinsfélag Árnessýslu 
og Búrfell héldu. fyrir nokkru síðan Boðaðir 
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voru karlmenn 40 og eldri í Árnessýslu á 
þennan fræðslu- og kynningarfund, Fjallað 
var um krabbamein í blöðruhálskirtli út frá 
mismunandi sjónarhornum.

Styrkur til klúbbsins Stróks
Búrfell hefur síðustu árin verið með Skötu- 
og saltfisksveislu rétt fyrir jólin. Veislan er 
haldin til fjáröflunar fyrir klúbbinn Strók 
á Suðurlandi, sem veitir stuðning og hefur 
vinnustofu fyrir geðfatlaða einstaklinga Glaðir í 
salinn sestir  sólgnir í skötuna flestir.

Með fnykilm af fiski  og flotið á diski
sanna það saddir gestir

Umhverfið
Blað kiwanismanna á Suðurlandi til hvatningar 
í umhverfisvernd, hreinsun umhverfis og 
snyrtingar. Ritstjóri Hjörtur Þórarinsson

Útgefandi: Kiwanisklúbburinn Búrfell 
Selfossi. Fyrsta tölublað júní 1979. Síðan eitt 
blað á hverju ári. Í þrjú ár féll útgáfan niður.

 
Síðasta blað 2014
Efnistök: Í hverju blaði voru annars vegar 
fréttir af starfsemi klúbbanna á Suðurlandi 
og hins vegar verkefni sem tengdust 
umhverfismálum Blaðinu var dreift flest árin 
inn á hvert heimili í Suðurlandskjördæmi,. 
7000 eintök. Annáll klúbbanna var í blaðinu 
og almenningi var greint frá hvernig hinu 
frjálsa framlagi og söfnunarfé var ráðstafað. 
Klúbburinn hlaut umhverfisverðlaun 
Sveitarfélgsins Árborgar 2003 Eftirfarandi 
úrtak úr blöðunum lýsir viðhorfi okkar í 
stuttu máli:

Nemum brott náttúruspjöllin,    nýgræðing 
verndum og gróður.

Umhverfið,  útsýnið,  fjöllin ,     eykur vorn 
metnað og hróður.

Umhverfi í okkar höndum    önnumst hvern 
landsins reit.

Stígum nú eftir ströndum  og strengjum 
þau fyrirheit.

Sunnlendingar fremstir fari,  framar öðrum 
jafnan skari  og sjái Suðurland

hreinna bæði á legi og landi   og loftið verði 
ómengandi.  Sókn um Suðurland.

Um ísa- og eldfjallaslóðir    umhverfis 
virðingin nær.

Auðnirnar auðlindasjóðir  og öræfa 
víðáttan tær.

Okkar verður umhverfið allt yndislegra
Vilji allir leggja lið að laga og fegra.
Sérstakt afmælisrit kemur út í tilefni 50 ára 

starfi Búrfells 
Hjörtur Þórarinsson

Verkefni síðustu ára. 
Hvað hefur klúbburinn verið að gera?
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Nú fer að hausta en hún er jafnan einn 
annamesti tími í kiwanisstarfinu þar 
sem klúbbar landsins eru með sínar 

stærstu fjáraflanir á þessum tíma. Það er 
margt sem klúbbar gera til að afla fjár t.d. að 
selja jólatré, jólasælgæti eða kerti. 

Þegar líða fer að aðventu fara klúbbfélagar 
í Ós að huga að skógarhöggi en flest tré 
koma úr héraði. Rauðgreni og blágreni 
kemur frá Miðfelli og furan kemur úr 
Steinadal. Bæjartréð  sem stendur hjá 
Nettó kemur lengra að en það kemur úr 
Hallormsstaðaskógi. Líkt og áður kemur 
normansþinur frá Danmörku en sala 
innlendra trjáa eykst frá ári til árs og er það 
ánægjuefni. Þegar sala jólatrjáa hefst skiptast 
klúbbfélagar á að standa vaktina en eins og 
undanfarin ár fer salan fram á planinu hjá 
Nettó. 

Hluti af ágóða sölunnar fer í að styrkja tíu 
bágstaddar fjölskyldur í sveitarfélaginu. Nettó 
leggur fram 250.000 kr á móti Styrktarsjóði 
Óss og samtals fara því 500.000 kr til 
bágstaddra fjölskyldna í sveitarfélaginu. Ós 
lætur Samfélagssjóð Hornafjarðar um að deila 
út styrkjunum til fjölskyldna. Er þetta aðeins 
hluti af styrkjum sem Ós veitir á hverju ári en 
á þessu starfsári hefur Ós veitt um 1.500.000 
kr í ýmis verkefni t.d. leikskólann og styrki til 
langveika barna.

Það er víða þörf á aðstoð og Ós styrkir bæði 
í heimabyggð og einnig í gegnum Kiwanis 
Children Fund. Aðalmarkmiðið er að styðja 
verkefni þar sem er verið að hjálpa börnum 
og ungmennum. Eitt að verkefnum sem 
Ós tók þátt í á síðasta ári var sérverkefnið 
Happy Child á vegum Kiwanis Evrópu en það 
einbeitir sér í samstarfi við SOS barnaþorpin 
að hjálpa börnum sem hafa glatað foreldrum 
sínum í Sýrlandi. Dæmi eru önnur verkefni 
sem Ós hefur styrkt er t.d. styrkur til að kaupa 
íþróttagleraugu fyrir börn, Kiwanisdúkka 
sem prestar í Bjarnanesprestakalli hafa afhent 
á foreldramorgnum, leikskólarnir hafa í 
gegnum tíðina fengið sinn skerf og þannig 
mætti lengi telja. 

Kiwanishreyfingin hefur starfað á Íslandi 
síðan 1962 og Kiwanisklúbburinn Ós frá 1987 
eða í 33 ár. Til að Kiwanis geti starfað áfram 
þarf að fá nýja félaga í hreyfinguna og þar eru 
alltaf allir velkomnir. Það eru til karlaklúbbar, 
kvennaklúbbar og blandaðir klúbbar. Unnið 
að stofnun kvennaklúbbs á Hornafirði og 
hægt að hafa samband á netfanginu seinars@
kiwanis.is ef áhugi er á að vera með. 

Kiwanis og 
haustið!

Bæst hafa í Ós tveir ungir karlmenn og 
skemmtilegt að segja frá því að annar þeirra 
er sonur eins af stofnendum klúbbsins en 
það er hann Gunnar Gunnlaugsson. Hinn er 
starfsmaður hjá Stefán Brandi gagnatengli 

umdæmis. Vonandi náum við jafnvel einum 
inn fyrir lok starfsársins.

Sigurður Einar Sigurðsson
félagi í Kiwanisklúbbnum Ós
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Pétur Jökull Hákonarson er fæddur í 
Reykjavík 5. júlí 1947.  Hann ólst upp 
í Hlíðarhverfi í Reykjavík og síðan 

í Vogahverfi.  Á sumrin var hann í sveit á 
Hákonarstöðum í Jökuldal,  þaðan sem hann 
er ættaður í föðurætt,  en móðurættin kemur 
frá Bolungarvík.  

Á sínum yngri árum  æfði hann íþróttir 
með ÍR, bæði handbolta, fótbolta og 
körfubolta.

Pétur lauk sveinsprófi í húsasmíði 1968 og 
meistaranámi 1973.

Hann flutti ásamt fjölskyldu sinni 
til Hafnarfjarðar 1971 og rak þar 
verktakafyrirtæki, sem m.a. sá um byggingu 
Hrafnistu í Hafnarfirði. 

Pétur gekk í Kiwanisklúbbinn Eldborg 1976, 
og er því búinn að vera Kiwanisfélagi í 44 ár. 

Pétur flutti í Mosfellsbæ 1985 og gekk í 
Geysi 1990 og síðan í Mosfell við stofnun þess 
klúbbs 1. nóv. 1999

Kynning á Pétri Jökli Hákonarsyni 
kjörumdæmisstjóra

Pétur var forseti Mosfells 2008-2009 og 
aftur 2017-2019.  

Svæðisstjóri Sögusvæðis var hann 2012-
2013.

Pétur Jökull hefur verið vel virkur í starfi 
þessara klúbba af lífi og sál,  alla tíð.

Helsta áhugamál Péturs er hestamennska.
Pétur er einn af stofnendum 

Hestaíþróttasamband Íslands árið 1989 og var 
formaður þess frá stofnun, og næstu 8 ár þar 
á eftir.  

Pétur er með dómararéttindi í 
hestaíþróttum og sem slíkur hefur hann verið 
að dæma víða um lönd bæði í Evrópu og 
Bandaríkjunum.  

Pétur rekur fyrirtækið Hákon og Pétur ehf. 
í Mosfellsbæ sem sér um viðhald fasteigana 
m.a. fyrir Mosfellsbæ, og fleiri fyrirtæki og 
stofnanir.  

Eiginkona Péturs er  Perla María Jónsdóttir 
og búa þau í  Hvammi á Kjalarnesi.

Jon Fadri býr í Samedan 
bæ sem staðsettur er 
í Sviss. Jon er félagi 

í Kiwanisklúbbnum St. 
Moriw/Oberengadin. 
Hann hefur starfað af 
krafti hjá svæðinu og 
umdæminu. Hann starfar 
einnig sem meðlimur 
í framkvæmdanefnd 
KIEF. Reynsla hans sem 
umdæmisstjóri í stærsta 
umdæmi Evrópu hefur 
kennt honum að það er hægt 
að koma ýmsu í verk þegar 
ástríða, hvatning og jákvæð 
viðhorf eru til staðar - Jon 
Fadri starfar sem  bæjarstjóri 
í Samedan og hefur gaman af 
skíðum og golfi. “ Hjálpum 
börnum heimsins” JFH.

Jon Fadri Huder Evrópuforseti 
Kiwanis 2020-2021
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Kiwanis Inernatioal, Evrópudeild 
hefur kosið Elio Garozzo ráðgafa til 
þriggja ára, hann  kemur frá Catania 

á Ítalíu og hefur verið meðlimur Kiwanis 
fjölskyldunnar síðan 1992. Elio hefur starfað 
sem svæðisstjóri, lagt mikið uppúr í fjölgun 
Kiwanis í Evrópu auk þess sem hann hefur 
staðið fyrir opnun nýrra Kiwanisklúbba 
og fengið inn fjölda nýrra félaga í 
Kiwanishreyfinguna. Það er mikill fengur að 
hafa svona öfluga menn í fremstu víglínu.  
Það væri fengur að því ef hann heimsækti 
umdæmið og veitti okkur innblástur og 
ráðgjöf.

Elio Garozzo

Kiwanis Club of Catania est Kiwanis 
International Trustee

Frásøgn frá Kiwanis Føroyaøkinum frá 
februar- september 2020.

Økisfundurin, ið skuldi vera í 
Tórshavn 5. apríl 2020, varð avlýstur vegna 
Covid-19 farsóttina, og hevur eingin fundur 
verið síðani, eisini vegna corona.

Viðvíkjandi kiwanisarbeiðinum í 
klubbunum, so hevur tað verið nógv tarnað av 
coronafarsóttini. 

Klubbarnir hava verið í summarfríð, men 
fara at byrja aftur skjótt, um coronatilmælini 

Lokaskýrsla Færeyjasvæðis til 
umdæmisfundar 19. september 2020

frá heilsumynduleikunum loyva tí.
Viðvíkjandi komandi umdømistingi tann 

19. september, so havi eg tosað við forsetanar 
í klubbunum í Føroyasvæðinum og Petur 
Olivar í Hoyvík, komandi umdømisstjóra.

Vit høvdu øll glett okkum og sæð fram 
til at vera saman við tykkum á fundinum 
19. september í Íslandi, men vegna 
covið-19 farsóttina, hava vit  valt at møtast 
í Kiwanisklubbahúsinum í Tórshavn 19. 
september. 

Ég er spenntur fyrir komandi Kiwanisári 
og að finna þann eldmóð sem býr í

Kiwanishreyfingunni. Á þeim tíma 
sem ég hef starfað sem verðandi kjörforseti 
og kjörforseti KI hef ég oft leitað aðstoðar 
Kiwanisfélaga varðandi verkefni okkar ,, 
svarið er ávallt “ Já ég er tilbúinn að hjálpa.  

 
Arthur N, Riley 

Verðandi heimsforseti Kiwanis  
Hann er félagi í 

Kiwanisklúbbnum Westminster, Maryland. 
Umdæminu Capital

Verðandi heimsforseti Kiwanis

Kari Rasmunssen verður umdæmisstjóri  
Norden 2020 – 2021.  Þetta er í  annð 
sinn sem  hún sinnir því embætti. 

Hún kemur frá Kiwanisklúbbnum Bamble 
Konvalen sem er í svæði Telemark í Noregi. 
Maki hennar er Steinar Johnsen.

Nevndirnar í øllum trimum klubbum 
møtast tá, saman við mær, økisstjóranum  
og Petur Olivar í Hoyvík komandi 
umdømisstjóra um hann ikki fer til Íslands 
, og ætla vit at vera saman við tykkum 
á fundinum yvir Teams valt at møtast í 
Kiwanisklubbahúsinum í Tórshavn. Vónandi 
kann hetta lata seg gera.

Við Kiwaniskvøðu
Niels Petersen, økisstjóri fyri Føroyaøkið
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Fréttabréf Kiwanisklúbbsins Hraunborgar 
23. tbl. 12. árg. 7. ágúst 2020
Ábyrgðarmaður: Gylfi Ingvarsson gylfiing@simnet.is

Hjálmadagur og Dansleikur fatlaðra 
Árlegt styrktarverkefni Kiwanis í
samstarfi við Eimskip fór fram í maí 
með breyttu sniði vegna covid veirunnar 
við Kiwanishúsið en það voru 384 börn 
sem fengu hjámana í ár í Hafnarfirði
Árlegt styrktarverkefni
Kiwanisklúbbanna í Hafnarfirði, Kópa-
vogi og Garðabæ sem er dansleikur fyrir 
fatlaða einstaklinga féll niður í ár vegna 
covid 19 veirunnar.

Aðalfundur Hraunborgar  
AðalfundurHraunborgar var haldinn miðvikudaginn 20. maí í 
Kænunni og var mökum boðið í grillveislu.Tillaga 
uppstillingar-nefndar um stjórn Hraunborgar næsta starfsár er 
eftirfarandi:
Forseti: Ólafur Hjálmarsson
Kjörfórseti: Hjálmar Gunnarsson
Ritari: Ásbjörn Jónsson
Féhirðir: Gylfi Ingvarsson
Gjaldkeri: Sigurður P. Sigurðsson
Meðstjórnandi: Páll Hannesson
Meðstjórnandi: Guðni Freyr Ingason
Erlendur ritari: Jón Gestur Viggósson
Fráfarndi forseti: Svavar Svavarsson.

Myndir frá Jólafundi Hraunborgar sem var 
haldinn í Kænunni miðvikudaginn 11. des.

 
 

Golfmót Hraunborgar var haldið á 
Golfvellinum í Öndverðarnesi 5. júní  

Á eftir var verðlaunaafhending og grillhátíð í 
sumarbústað Steinda og Siggu og var þeim þakkað fyrir 
frábærar móttökur. Í karlaflokki var sigurvegari Svavar 
Svavarsson og í kvennaflokki Emilía Karlsdóttir, einnig 
voru veittar aðrar margháttaðar viðurkenningar og hér 
fylgja myndir frá hátíðinni.

 
 
 
 

 
Sumarkveðja frá forseta Hraunborgar.

Kæru Kiwanisfélagar!
Það er óhætt að segja að líf okkar allra hefur breyst á 
stuttum tíma. Engum hefði órað fyrir því að heimurinn 
færi nánast allur í útgöngubann.Við hér á Íslandi erum 
heppin að hafa úrvals fagfólk í fremstu víglínu og að 
stjórnvöld og almenningur treystir þessu fólki.
Starf okkar í Hraunborgu hefur eins og margt annað 
legið niðri síðan í mars, Ég vil hér með senda öllum 
Kiwanisfélögum og fjölskyldum þeirra mínar bestu 
kveðjur með von um að allt horfi til betri tíðar.
Gleðilegt sumar! 

Hjartans kveðjur til heilbrigðisfólks og allra í         
framlínunni með þökk fyrir ykkar starf í okkar þágu.

Ólafur Hjálmarsson forseti Hraunborgar.   

Um hádegi föstudaginn 26. júní fóru 
Kiwanisfélagar að tínast að Ártúni 
í Grýtubakkahreppi en þar var 

fjölskylduhátíð Óðinssvæðis haldin. Reyndar 
höfðu einhverjir mætt kvöldið áður til að 
tryggja sér stæði. Föstudagurinn var notaður 
til að koma sér fyrir,  hittast og rabba saman. 
Gott veður var en svo einkennilega vildi til 
að þoka lá yfir Eyjafirðinum, nema í kringum 
Ártún, þar var heiður hringur sem hellti 
þeirri gulu niður á Kiwanisfólkið. Tómas 
umdæmisstjóri heiðraði samkomuna með 
nærveru sinni fjölskyldu sinnar og var almenn 
ánægja með það enda skemmtilegt fólk þar á 
ferð 

Fólk var varla búið að nudda stírurnar úr 
augunum á laugardeginum þegar Jóhannes 
svæðisstjóri blés til allskonar keppnisatriða, 
svo sem plankagöngu, pokahlaups, kubbakast 
o.fl.  Var hörð barátta milli klúbba og 
einstaklinga þar sem kappið fór stundum 
fram úr skynseminni en flestir komust heilir 
frá þessum leikjum sem vöktu mikla lukku. 
Um hádegisbil setti  svæðisstjóri hátíðina 
formlega en var svo hugulsamur að gefa 
frjálsan tíma svo fólk gæti aðeins hvílt sig 
eftir erfiði morgunsins. Veðurblíðan hélst 
áfram þótt örlítið drægi fyrir sólu þegar líða 
tók á daginn en það kom ekki að sök því allir 
voru vel útbúnir. Undi fólk sér fram eftir 
degi við útivist, grill, og rabb og krakkarnir 
voru að æfa plankagöngu og allskonar ferðir 
á báti og kajökum sem voru á tjörn sem 
er við tjaldsvæðið. Síðan var tilkynnt að 
vígja ætti nýja minigolfbraut í Ártúni og að 
sjálfsögðu kom það í hlut Kiwanismanna að 
gera það. Slegið var upp keppni og var lið  
Herðubreiðar fyrsti sigurvegari brautarinnar. 
Um kvöldið var sameignleg máltíð þar sem 
nokkrir Kaldbaksfélagar sáu um grillið sem 
tókst að vanda vel og voru haldnar ræður og 
skemmtiatriði. 

Sunnudagurinn rann upp með bongóblíðu 
og var hátíðinni slitið af Jóhannesi 
svæðisstjóra um hádegi og afhenti hann 
bikar til þess klúbbs sem flestir voru frá og 
gistu og kom hann í hlut Kaldbaks þetta 
árið en 34 félagar og gestir voru mættir frá 
Kaldbaki. Alls voru 89 manns sem mættu 
á svæðið en nokkrir sem komu og voru 
með yfir laugardaginn en gistu ekki. Margir 
dvöldu lengi fram eftir sunnudeginum í góðu 
yfirlæti enda engin ástæða að flýta sér heim 
þegar veðrið var eins gott og það var. Hátíðin 
heppnaðist einstaklega vel og hjálpaði veðrið 
til og öll aðstaðan í Árúni var til fyrirmyndar. 

Fjölskylduhátíð 
Óðinssvæðis 2020
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Á eftir var verðlaunaafhending og grillhátíð í 
sumarbústað Steinda og Siggu og var þeim þakkað fyrir 
frábærar móttökur. Í karlaflokki var sigurvegari Svavar 
Svavarsson og í kvennaflokki Emilía Karlsdóttir, einnig 
voru veittar aðrar margháttaðar viðurkenningar og hér 
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Það er óhætt að segja að líf okkar allra hefur breyst á 
stuttum tíma. Engum hefði órað fyrir því að heimurinn 
færi nánast allur í útgöngubann.Við hér á Íslandi erum 
heppin að hafa úrvals fagfólk í fremstu víglínu og að 
stjórnvöld og almenningur treystir þessu fólki.
Starf okkar í Hraunborgu hefur eins og margt annað 
legið niðri síðan í mars, Ég vil hér með senda öllum 
Kiwanisfélögum og fjölskyldum þeirra mínar bestu 
kveðjur með von um að allt horfi til betri tíðar.
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Fjölgunarnefnd hóf störf strax eftir 49. 
Umdæmisþing í Hafnarfirði.  Og var 
farið  í vinnu við að stofna kvennaklúbb 

á Hornafirði en þreifingar hafa verið í gangi 
í ár. 

Boðað til fundar 26. október og var  send út 
dreifibréf í öll hús í Sveitarfélaginu Hornafirði. 
Sigurður Einar Sigurðsson hafði veg og vanda 
af allri þessari vinnu, vil ég þakka honum fyrir 
það. 

Mættar voru sex konur á þennan fund  
sem var haldin í Pakkhúsinu á Hornafirði. 
Freyjurnar frá Sauðarkrók, mættu á 
Skypefundi en vegna veðurs komust þær ekki 
og kynntu þær hvað Kiwanis stendur fyrir 
og voru konurnar áhugasamar þegar fundi 
var slitið og nefndu það að þær stefni að á að 
hittast að mánuði liðnum. Í dag er 28. skráðar 
í fésbókarhópinn en því miður gengur ekki 
vel að fá einhverjar af þeim að vera í forsvari. 
Vonandi tekst að klára stofnun en illa gengur 
að kalla saman á hitting vegna faraldursins.

Farið var til  Sikileyjar  á fund og er þar 
miklar áhyggjur að fækkun í hreyfingunni.

Var áhersla lögð á að reyna að snúa við 
þeirri þróun, finnst mér ný stjórn Kiwanis 
Evrópu vera með gamaldags hugsanir. Þessir 

Skýrsla Fjölgunar og Formúlu-
nefndar til umdæmisfundar nr 4.

eldri menn vilja ekki leyfa yngra fólki að 
komast að og leyfa hugmyndum þeirra að 
njóta sín, við verðum að leyfa þeim yngri að 
taka við og hlusta vel á þau til að það verði 
raunveruleg fjölgun. Við verðum að þora að 
fara út fyrir kassann og treysta nýjum og yngri 
félögum  fyrir Kiwanishreyfingunni.

Hugmynd umdæmistjóra um miða Einn + 
einn er mjög góð vil ég hvetja Kiwanisfélaga 
að nota þetta og skila inn miðum, þetta er 
besta hvatning sem við getum gert fyrir 
Kiwanishreyfinguna. Fjölgun í umdæminu 
er í dag 14. félagar og von á fleirum. En nú 
er lag að bæta inn nýjum félögum vegna 
niðurfellingar nýliðagjalds til 30. september.

Við getum fjölgað með því að vinna saman 
ef við leggjum allir hönd á plóginn. 

Langar okkur í nefndinni að biðja félaga 
að athuga hvort þeir þekki einhverja á 
þeim svæðum þar sem stofnaðir hafa verið 
fésbókarhópar og benda vinum á þá. T.d. 
Kiwanis á Austfjörðum, Kiwanis væntanlegt í 
Rangárvallasýslu, Konur í Kiwanis Hornafirði.

Hugmyndir eru um klúbbastofnun á 
Suðurlandi, Suð-Austurlandi og þreifingar 
á stofnun öðruvísi klúbbs í Reykjavík og 
ungmennaklúbb á Höfn. Og ekki má gleyma 

klúbbahugmyndum á stofnun klúbbs með JCI 
en það virðist ganga mjög hægt. Því miður 
hafa stofnun á klúbbum meira og minna 
gengið hægt vegna Covid-19. 

Að nefndinni hafa komið að formaður, 
umdæmisstjóri, umdæmisritari, gagnatengill 
og konur í Freyjunum á þessu starfsári.

Því miður virðist vera að fjölgunarstyrkur 
frá KIEF muni ekki koma eins og var lofað, 
en ákveðið hefur verið að næstu tvö árin 
muni fjármagn sem hefur komið frá OLÍS/
ÓB lyklinum vera notað til kynningar og 
fjölgunarmála. Félagar verið duglegir að 
nota lykilinn og virkja hópinn Kiwanis til að 
sem mest fjármagn renni til hreyfingarnar í 
fjölgunar og kynningamál hjá umdæminu. 
Ef vantar lykla eða aðstoð er um að gera að 
senda línu á haukur@kiwanis.is eða seinars@
kiwanis.is. Ef þið eruð þegar með lykil er 
nóg að senda bréf á kort@ob.is og biðja um 
uppfærslu í hópinn Kiwanis, senda þarf 
kennitölu í póstinum svo að það virki.

Með Kiwaniskveðju
Haukur Sveinbjörnsson
Formaður Fjölgunar og Formúlunefndar
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• Kl. 10.30 Umdæmisstjórnarfundur (styttri gerðin - 
nefndarformenn á Teams)

• Útsending kjörfundar á streymi hefst kl 11.30 (allar kosningar 
verða rafrænar)

Dagskrá
1. Fundarsetning og kynning
2. Skýrsla umdæmisstjóra 
3. Skýrsla umdæmisritara
4. Skýrsla umdæmisféhirðis
5. Fyrirspurnir í Chat svæði Teams
6. Reikningar 2018 – 2019
7. Fjárhagsáætlun 2020-2021
8. Kjör skoðunarmanna reikninga
9. Staðfesting á kjöri umdæmisstjóra 2020-2021
10. Kynning og kosning kjörumdæmisstjóra 2020-2021
11. Kynning og kjör á framboði/um til verðandi kjörumdæmisstjóra 

2020-2021
12. Staðfesting umdæmisstjórnar 2020-2021
13. Kynning á umdæmisþingi í Færeyjum 2021
14. Staðarval umdæmisþings 2022
15. Viðurkynningar kynntar

Stjórnarskipti í Kiwanisumdæminu Ísland-Færeyjar, fara fram á 
Bíldshöfða 12 um kvöldið 

Húsið opnað fyrir boðsgesti kl 18.30

Umdæmis - og kjörfundur 
19. september 2020 

á Bíldshöfða 12



VIÐ GREIÐUM
HELMING 
Á MÓTI ÞÉR

Kolefnisjafnaðu eldsneytisviðskiptin með Olís

Skráðu þig á olis.is Olís – í samstarfi við Landgræðsluna


