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Kjörfundur 11:00 Útsending kjörfundar á streymi Youtube og Teams 

(allar kosningar verða rafrænar) 

Dagskrá 
1. Fundarsetning og kynning 
2.   Val á kjörnefnd og kjörbréfanefnd
3. Skýrsla umdæmisstjóra  
4. Skýrsla umdæmisritara 
5. Skýrsla umdæmisféhirðis 
6. Fyrirspurnir um skýrslur 
7. Reikningar 2019 – 2020 
8. Fjárhagsáætlun 2021-2022 
9. Kjör skoðunarmanna reikninga 
10. Staðfesting á kjöri umdæmisstjóra 2021-2022 
11. Kynning og kosning kjörumdæmisstjóra 2021-2022 
12. Kynning og kjör á framboði/um til verðandi kjörumdæmisstjóra 
2021-2022 
13. Staðfesting stjórnar 2021-2022 
14. Kynning á umdæmisþingi á Selfossi 2022
15. Staðarval umdæmisþings 2023 
16. Viðurkenningar kynntar 
17.  Önnur mál !
 
Stjórnarskipti í Kiwanisumdæminu Ísland-Færeyjar, fara fram á 
Bíldshöfða 12 um kvöldið  
Húsið opnað fyrir boðsgesti kl 18.30 



 

KIWANISFRÉTTIR 
51. árg. • 1. tbl. •  September 2021 
 

Útgefandi:  Kiwanisumdæmið Ísland Færeyjar
Ábyrgð:  Petur Olivar í Hoyvik
Ritstjóri:  Hjalti Árnason                                                                       
Umbrot:  Tómas Sveinsson 
Forsíðumynd: Tómas Sveinsson 
Prentun:             Samskipti
Upplýsingar:   umdaemisstjori@kiwanis.is
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Kiwanisfréttir eru málgagn Kiwanisumdæmisins Ísland - Færeyjar. 
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Umdæmisstjórn 2021-22
 Umdæmisstjóri         Pétur Jökull Hákonarsson   
 Kjörumdæmisstjóri  Jóhanna María Einarsd. 
Verð kjörumdæmisst Björn Bergmann Kristinson 
Fráf umdæmistjóri    Petur Olivar i Hoyvik 
Umdæmisritari    Guðni Guðmundsson
Umdæmisféhirðir    Svavar Svavarsson 
 
Svæðisstjórar
  Freyjusvæði Ásvaldur Jónatansson    
  Færeyjasvæði Hilmar Joensen
  Óðinssvæði Helgi Pálsson   
  Sögusvæði Erlendur Fjeldsted  
  Ægissvæði Eiður Ævarsson
 
Kiwanis er alþjóðleg þjónustuhreyfing  sjálf-  
 boðaliða sem hafa að markmiði að bæta   
 heiminn með þjónustu í þágu barna undir 
 kjörorðunum “Hjálpum börnum heimsins”.   
Í virku samstarfi fá Kiwanisfélagar áorkað því  
 sem einstaklingar geta ekki einir. 
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Kynningar og markaðsnefnd
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smáum. Hér í heimabæ mínum  
Mosfellsbæ höfum við stutt við 
sumarbúðir fatlaðra barna í 
Reykjadal með myndarlegum 
hætti.  
Af stærri verkefnum Kiwanis 
má nefna hjálmaverkefnið, þar 
sem við útvegum hjálma  fyrir 
grunnskólabörn, og K lykilinn 
þar sem geðheilbrigðismál fá 
stuðning okkar. Það má nefna 
að BUGL hefur fengið tugi 
milljóna í styrki enda er það 
megin hlutverk okkar að styðja 
við börn og tryggja þeim betri  
framtíð. 
Hvattningadagar Kiwanis er 
verkefni sem er búið að vera 
í pípunum um nokkurt skeið 
og verður prufuútgáfa keyrð 
í nóvember. Þá verður boðið 
upp á hreyfingu og landsþekkta 
fyrirlesara með það í huga að 
hvetja grunnskólabörn til frama 
í námi, listum og íþróttum. 
Þeir sem ekki þekkja til 
kunna að spyrja “ Hvað er 
Kiwanis “  og svar mitt væri : 

Kiwnisklúbbar eru vettvangur 
fólks sem vill bæta samfélagið 
og styðja sérstaklega við 
börn. Kiwanis félagar hittast 
oft tvisvar í mánuði og borða 
saman og skipuleggja næstu 
góðgerðarmál, oft eru fengnir 
fyrirlesarar þar sem t.d. vísindi, 
pólitík og fjármál eru rædd. 
Kiwanis er mannbætandi og 
fræðandi félagsskapur sem gott 
er að tilheyra og skora ég á alla 
Kiwanisfélag að setja sér það 
markmið að koma allavega með 
einn nýjan félaga í klúbbinn.

Hjalti Árnason
Formaður Kynningar og 
markaðsnefndar
 

 
Kjörorð umdæmisstjórnar 2021-2022 

  „Sameinuð stöndum við til styrktar börnum“
 

Markmið umdæmisins starfsárið 2021-2022.

1. Vinnum saman að fjölgun með sameiginlegur átaki. 
2. Færum hreyfinguna til starfa í þágu barna. 

3. Verum opin fyrir nýjum tækifærum. 
4. Samstaða og samhugur er góð leið til árangurs.

Kæru Kiwanisfélagar, nú 
höfum við Íslendingar farið 
í gegnum furðulegt tímabil 
á síðustu misserum þar 
sem samkomutakmarkanir, 
niðurskurður og sóttvarnir hafa 
tekið yfir líf okkar. Ljóst er að 
það eru komnir nýir tímar þar 
sem þeir sem eru veikir fyrir 
þurfa að fara varlega, á sama hátt 
þarf Kiwanishreyfingin einnig 
að aðlagast nýju umhverfi.
Í gegnum tíðina hefur Kiwanis 
tekið þátt í hundruðum 
verkefna á hverju ári, stórum og 
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Vit hava í næstan 50 ár havt sera 
gott samstarv við íslendskar fyri

tøkur og vit ynskja at tað fram hald
andi heldur fram og bara økist.

Hoyvíksvegur 74 · FO-110 Tórshavn · Faroe Islands
Tel. +298 31 46 50 · Fax +298 31 81 63

pm@pm.fo · www.pm.fo
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Skýrsla  umdæmisritara 

  

 Kæru Kiwanisfélagar!
Þá fer að styttast í að þessu 
stórundarlega starfsári fari að 
ljúka. Það er einlæg ósk mín að 
hreyfingin geti farið að starfa eðli-
lega sem allra fyrst þar sem mikið 
er undir og hætta á að missa út 
félaga haldi þetta farsóttarástand 
áfram.
Áður en ég byrja að þylja upp 
tölfræði vil ég segja að mitt mat 
á þetta starfsár er að það hefur 
einkennst af pirringi og neikvæðri 
gagnrýni á þá sem hafa reynt að 
halda hreyfingunni á floti í gegn-
um þá erfiðleika sem einkennt 
hafa þetta starfsár, sumt réttmætt 
og annað ekki. Ég vil bara segja 
við ykkur kæru Kiwanisfélagar að 
“aðgát skal höfð í nærveru sálar”.
Í dag 16. ágúst þá hefur samkvæmt 
gagnagrunni félögum fækkað um 
7. Í upphafi starfsárs voru þeir 
774 en eru þegar þetta er skrifað 
767 talsins. Það er auðvitað ekki 
jákvætt þegar félögum fækkar en 
í þessu árferði sem verið hefur vil 
ég samt segja að klúbbum hefur 
tekist mjög vel að halda í félaga 
miðað við hvernig og hvort klúb-
bar hafi getað fundað. Ég hlakka 
sjálf til að mæta aftur á fundi 
míns klúbbs þegar starfið byrjar 
aftur að loknu sumarfríi og vona 
að það geti verið með eðlilegum 
hætti.
Skýrsluskil hafa verið þokkaleg en 
23 klúbbar eru með fullt hús stiga 

hvað varðar skýrsluskil og eiga 
einungis eftir að skila skýrslum 
fyrir sumarið sem heimilt er að 
skila öllum í einu þann 10. sept-
ember. Vil ég nota tækifærið og 
biðja þá ritara sem eiga eftir að 
skila skýrslum að klára skilin í 
september áður en næsta starfsár 
hefst.
Enn er ekki hægt að taka út 
tölfræði úr gagnagrunni fyrir 
núverandi starfsár hvað varðar 
styrktarfjárhæðir og verkefni, en 
það ætti að vera nauðsynlegt og 
vona ég að það standi til bóta. Ég 
hef reynt að fá það lagfært en ekki 
gengið. Það gæti verið mjög hvetj-
andi fyrir klúbba að sjá afrakstur 
vinnunnar. Það væri auðvitað 
hægt að vinna það handvirkt en 
þá þarf að opna hátt í 300 skýrslur 

og vinna út frá þeim en því miður 
hafði ég ekki tök á því.
Ein erfiðasta ákvörðun sem ég 
hef verið með í að taka, í starfi 
mínu hjá umdæminu, er sú að 
aflýsa þingi í Færeyjum. Búið var  
að leggja mikla vinnu í þingið en 
heilsa félaga trompaði allt annað 
og var þessi ákvörðun hárrétt að 
mínu mati út frá þeim forsendum 
sem við höfðum.
Að lokum vil ég bara óska þeim 
velfarnaðar sem taka við stjórn-
inni á nýju starfsári og ítreka það 
að ég voni að þau geti starfað með 
sem eðilegustum hætti.

Kær Kiwaniskveðja,
Emelía Dóra Guðbjartsdóttir
umdæmisritari

10



      
             11

Skýrsla  umdæmisféhirðis

Nú styttist í að þriðja starfsári mínu sem umdæmisféhirði ljúki. Star-
fið 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 Peter Oliver umdæmisstjóra og Emelíu 
Dóru umdæmisritara sem nú fara úr stjórn fyrir ánægjulegt og gott 
samstarf. Er þetta ár búið að vera sérstakt ár og stefnt var á að hafa 
þing í Færeyjum. Hefur Covid sett strik í reikninginn og hefur þinginu 
verið frestað  þar og munum við halda þingið í okkar húsnæði að Bíld-
shöfða þann 18. september og vera með rafrænt þing. Ég hef samþykkt 
að vera eitt ár í viðbót og vera féhirðir hjá Pétri Jökul fyrir árið 2021 til 
2022.Engar ferðir hafa verið erlendis fyrir umdæmisstjóra og ritara og 
féhirði. Vanin var sá að embættismenn hafa farið í fræðslu erlendis. Við 
höfum verið að funda á netinu og líka á Bíldshöfðanum. Petrína Ragna 
Pétursdóttir hefur séð um útleigu á húsnæðinu að Bíldshöfða og verið 
okkur til halds og traust í viðburðum hjá umdæminu og vil ég nota 
tækifærið og þakka henni fyrir gott samstarf á liðnu ári.  

Jóhanna M. Einarsdóttir  hefur verið að færa fyrir mig reikninga umdæmisins og vil ég þakka henni fyrir vel 
unnin störf í þágu umdæmisins. Vonandi mun Covid smitum fækka og hverfa svo að við getum farið í okkar 
rútínu. Hefur ekki góð áhrif á starfið innan Kiwanis eins og þetta er búið að vera síðastliðin ár. 

Með Kiwaniskveðju, 
Svavar Svavarsson
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Frágreiðing frá Føroya økinum

Starvsárið 20/21 er árið har 
vit í Føroyaøkinum hava havt 
umdømisstjóran  í ÍFøroyar/
Ísland umdøminum. Eins og 
í Íslandi hava vit havt stórar 
trupuleikar við teimum 
forðingum, sum covid 19 hevur 
elvt til. Ferðing millum landanna 
hevur at kalla verið eingin. 
Internettøknin hevur tó gjørt at 
umdømisstjórin hevur verið sera 
virkin í sínum arbeiði.
At umdømistingið var avlýst 
var sera svárt, áralangt 
fyrireikingararbeiði fór fyri 
skeyti. Vónandi kann tingið verða 
í Føroyum í nærmastu framtíð, tá 
heimsstøðan ert normaliserað. 
Vit vilja fegin vísa frændum 
vestan hav land okkara.

Føroyar hevur, sum land, verið 
minni darvað av covid 19 enn 
onnur lond, av tí at myndileikarnir 
hava megnað at hildið smyttuni á 
einum  sera lágum støði. Arbeiðið 
í Føroyaøkinum hevur tí at kalla 
verið normalt.

Klubbarnir hava havt regluligar 
fundir og gjørt eitt munagott 
arbeiði. Eisini hava klubbarnir 
kunna havt teirra vanligu  tiltøk 
til at savna inn pening. Tó 
eru onkur sosial tiltøk, sum 
klubbarnir vanliga hava fyri td. 
eldri borgarum verið avlýst eftir 
tilráðing frá farsóttarnevndini.

Eitt átak hjá øllum klubbunum í 
fleiri ár hevur verið at fáa limatalið 
upp, so fleiri hendur verða at lyfta. 
Hettar er lutvíst eydnast, allir 
klubbar hava fingið fleiri limir, 
hóast spakuliga gongur.

Tríggir økisfundir hava verðið, 
fjórði og seinasti  økisfundur 
verður síðst í september og verður 
tá stýrisskifti á hesum fundi.

Á seinasta økisfundi sum var 
11. Apríl, samdust klubbarnir 
um at taka størri ábyrgd av 
undirvísingini í klubbunum og í 
økinum. Tað varð hildið alneyðugt 
at undirvísingin var á føroyskum 
á máli, av tí at trupuleikar hjá 
okkara limum at skilja íslendskt 
er ein stór forðing í læringini. 

Ein undirvísingarnevnd varð 
sett at taka sær av undirvísingini 
í samstarvi við undirvísarnar í 
Íslandi. Í hesari nevndini sita Elin 
Joensen, Niels Petersen og Hilmar 
Joensen.
Undirvísigarnevndin fer eftir 
ætlan til verka í heyst.

Í hesum ári kunnu kiwanis 
Rósan  og kiwanis Tórshavn halda 
ávikavist 30 og 40 ára virkisdag, 
og verður hettar hátíðarhildi 
seinni í  ár. 
Vit eru fáment, men klubbarnir 
samstarva væl og tað er ein styrki 
í føroyaøkinum.

Bente Kjær 
Økisstjóri 2020 -2021
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Skýrsla svæðisstjóra Sögusvæðis

Starfsskýrslur klúbbanna á 
Sögusvæðinu,  febrúar 2021

 Mosfell Mosfellsbæ
Mosfell aflaði ósköp vel.  
ágæt var sælgætis salan.
á áttunda hundrað öruggt það tel   
endanleg hjá þeim sú talan.

Stjórnarmenn allir stunda það,  
að stöðugt gott samband ríki.
en almenn fundarhöld standa í 
stað   þau standa í „skötulíki“.

Búrfell Selfossi 
Búrfellingar brattir menn   
bjarga sér eins og forðum.
Fundarhöldum höfum við enn   
haldið í föstum skorðum.

Í „Skötulíki” skatan fór   
þau skaða óhöppin stundum.
Athafnasemi og ekkert slór
er á okkar góðu fundum.

Með sóttvarna grímur sitjum við   
að sjálfsögðu löglegir hættir.
Með Hrafn í fjarfundi heilla sið   
og hundrað  prósent mættir.

Ós Hornafirði Legion of Honour
Furur margar felldu þeir
     úr fögrum Steinadal.
Í Hoffelli voru hæstu tré 
og happa mesta val.

Munnbindi er til varnar veitt
í veiru farsóttinni.
Nú geta allir grímu beitt
og gætt að heilsu sinni.

Geir í Ósnum þekkist þar
í þjónustu fremstur talinn.
Í heiðurs manna hersveitar
hópinn er nú valinn.

Ölver Þorlákshöfn
Flugeldaslatti  til fjárans hann fór  
hann færðist á ófrjálsar hendur.
En krafturinn eflist við kjaftshög-
gin stór,  Klúbburinn traustlegur 
stendur.

Við hentugleikana hittast þeir  en 
hópfundir féllu niður.  
Fortíðarvandinn fjarlægist meir 
fram undan háttbundinn siður.

Helgafell Vestmannaeyjum
Húsnæðisviðgerð hjá Helgafelli, 
hópmyndun lítil en öðru hvoru.
Hátíðar  góðverkin héldu velli, 
hressir og  kátir allir þeir voru.

Margvíslegt finnst hér milli lína, 
sem mætti í þessar fréttir sníða. 
Fordæmalaust er hér fram að tína,  
fundarhalds banni þeir urðu að 
hlýða.

Mikinn fögnuð fólk má heyra það 
fangar huga minn.
Innan skamms mun engin veira 
angra mannskapinn. 

Starfsskýrslur klúbbanna 
á Sögusvæðinu,  mai 2021

    Eftirmáli
Fordæmalaust var allt fundar-  
hald, 
hjá flestum í allan vetur.
Góðverkin færðust Guðs á vald,  
við gátum ei leyst úr þeim betur.

Svæðisstjórinn hann sendi út bréf, 
svarbréf sum féllu í dvala.
Svarendur önsuðu: 
Allt sem ég hef, er ekkert sem um 
er að tala.

Ef skýrslurnar eru skoðaðar    
    grannt, 
þar skínandi stirni má finna.
Um náunga sína öllum er annt, 
allir þar hlutverkum sinna.

Nú endar senn vetur og veðrið
   enn kalt,
vorstörfin framundan bíða.
Marg blessuð sólin hún elskar 
   hér allt
og ástæðulaust er að kvíða.
 

Niðurlag júlí 2021
Varnir brugðust,veiran lifir
að vonarneista skulum leita.
Meðan veiran vofir yfir
varúð skulum allir beita.

Sannleikurinn sæti mildi,
sumardagar margir blíðir,
Efalaust er enn í gildi,
að alltaf birtir upp um síðir.

Hjörtur Þórarinsson 
svæðisritari Sögu



14

Skýrsla svæðisstjóra Freyjusvæðis

Það var eftirvæntingarfullur og 
tilbúinn svæðisstjóri sem tók 
við svæðinu í október. Starfsárið 
virtist ætla að byrja vel, en reyndist 
síðan mjög óvenjulegt og alls ekki 
hægt að undirbúa sig fyrir það 
sem á dundi, alblinda um miðjan 
desember og viðvarandi Covid 
ástand.  Ekki kom þó til greina að 
leggja árar í bát, heldur  takast á 
við þessar hremmingar af bjart-
sýni, jákvæðni og með opnum 
hug og reyna að gera eins vel og 
hægt var í ljósi aðstæðna. 

Svæðisstjórn fundaði reglulega 
og ræddi ýmis umdæmis- og 
svæðistengd málefni, en tókst þó 
að halda einn svæðisráðsfund, en 
aðeins með forsetum og svæðis-
stjórn. Á fundinum var  m.a. 
gengið frá staðfestingu svæðis-
stjóra, Ásvalds Jónatanssonar 
Geysi og tilnefningu kjörsvæðis-
stjóra,  Steins   G.  Lundholms 
Kötlu, fyrir næsta starfsár. Sat 
boðaða umdæmisstjórnarfundi.

Ég sótti marga netfræðslufundi 
á vegum KIEF Academy (Kiw-
anisskóli Evrópu) og Kiwanis 
International (KI), m.a. um 
eflingu klúbba og nýliðun og 
sat einnig  rafræn  og vel skipu-
lögð heims- og Evrópuþing. Til 
viðbótar hefðbundinnar  svæðis-
stjórafræðslu hjá umdæminu, 
nýtti svæðisstjóri sér aðgengilegt 
fræðsluefni fyrir svæðisisstjóra á 

vef  KI. Hann tók einnig þátt for-
setafræðslu svæðisins. 

Formlega var skipt um stjórnir 
hjá helmingi svæðisklúbba. Hinn 
helmingurinn var með staðfestar 
stjórnir til tveggja ára. Svæðis-
stjóra tókst einning að heimsækja 
alla klúbba nema einn.  Ég þakka 
klúbbunum frábærar móttökur og 
skemmtilega fundi.

Samskipti  mín  við  stjórnir 
klúbba voru mjög jákvæð og gef-
andi. Gegnum regluleg samtöl og 
heimsóknir  hef ég fræðst mikið 
um innviði þeirra og starfsemi 
þeirra. Enginn klúbbur er eins 
og mismunandi menning í hverj-
um þeirra, sem  er jákvætt. Allir 
reyna að gera sitt besta og leggja 
sig fram. Svæðisstjóri gerði sér 
far um að koma spurningum og 
áhyggjuefnum klúbba á framfæri 
við umdæmisstjórn og fengust 
svör við þeim flestum. Klúbbar 
settu sér allir markmið í félaga-
fjölgun. Sumt hefur gengið eftir 
en ástandið var ekki að auðvelda 
ferlið. Við erum þó ekki ein á báti 
hvað þetta varðar því heimshreyf-
ingin hefur þurft að glíma við 
sama vandamál sl 2 ár.  Höfum 
augun og eyru opin og grípum 
þau tækifæri sem gefast. Framtíð 
umdæmis og hreyfingar er í veði.

Skýrsluskil svæðisins eru til 
fyrirmyndar. Smá hnökrar voru 
hjá tveimur klúbbum  í byrjun, en 
með smá leiðsögn og hvatningu 
var málunum kippt í lag og nú 
eru þessir klúbbar jafnan fyrstir 
til að skila skýrslum. Skýrslurnar 
sýna að sumir klúbbar hafa náð 
að funda við erfiðar aðstæður. 

Ánægjulegt var að margir þeirra 
héldu reglulega stjórnarfundi og 
ekki síður að félagarnir  voru í 
reglulegu sambandi sín á milli til 
að halda utanum hópinn og hvora 
aðra. Hefðbundnar fjáraflanir liðu 
margar fyrir ástandið, en samt var 
hvetjandi að sjá að flestir klúbb-
arnir héldu sínu striki og með 
útsjónarsemi og ákveðni náðu 
þeir að afla styrktarsjóðum sínum 
fjár sem síðan birtust í styrkjum til 
góðra mála.

Verkefni Kötlu var valið sem 
framlag umdæmisins í samkeppni 
Kiwanis International um besta 
auðkennisverkefnið. Verkefnið 
snýst um aðkomu Kötlu að kaup-
um á skynörvunarbúnaði og 
ýmsum tæknibúnaði fyrir sund-
laug (Kötlugjá) sérnámsdeildar 
við Fjölbrautaskólann í Ármúla.  
Katla lagði milljónir króna og 
fjölda vinnustunda  í verkefnið 
og hefur skuldbundið sig til að 
halda áfram að styðja það. Nokk-
ur fjölmiðlaumfjöllun spannst í 
kringum vígsluna, m.a. á RÚV, 
Landanum og  mbl.is. Kötlufélagar 
geta verið stoltir af þessu verkefni 
og brostu nærri hringinn við það 
að sjá þennan draum verða að 
veruleika. Tvö ár í röð hafa verk-
efni Freyjusvæðisklúbba verið 
valin sem auðkennisverkefni um-
dæmisins. Ég sé alveg fyrir mér að 
aðrir svæðisklúbbar ættu heima í 
þessum hóp með sín frábæru og 
fjölbreyttu styrktarverkefni. 
Útgáfa Freyjufrétta, fréttabréfs 
svæðisins, var leið mín til að ná til 
almennra svæðisfélaga hvetja þá 
til dáða og halda þeim upplýstum 
um hvað væri í gangi í Kiwanis in-
nanlands og utan

Eftirfarandi félagar skipuðu svæðisstjórn starfsárið 2020-21;
Svæðisstjóri: Konný R. Hjaltadóttir, Dyngju 
Fráfarandi svæðisstjóri: Gunnlaugur Gunnlaugsson, Básum 
Kjörsvæðisstjóri: Ásvaldur Jónatansson, Geysi
Ritari: Guðmundur Helgi Guðjónsson, Jörfa
Meðstjórnandi: Steinn G. Lundholm, Kötlu 



og ekki síst hvað svæðisklúbbar 
voru að brasa. Út eru komin 7 
tölublöð og von er á a.m.k einu 
í viðbót. Almennt var þessu vel 
tekið og vonandi hafa einhverjir 
haft gagn og/eða gaman af þessu 
framtaki.

Klúbbafréttir:
Básar:  Funduðu lítið framan 
af en tóku upp þráðinn í janúar 
og náðu m.a. að fá svæðisstjóra 
í heimsókn. Fjárafllanir þeirra, 
sviðaveisla að hausti og sjávar-
réttaveisla að vori lutu í lægra 
haldi fyrir Covid. Á síðasta star-
fsári hóf klúbburinn að styrkja 
leikskóla á svæðinu og hélt því 
áfram í vetur. Klúbburinn sty-
rkti pólskan fjölskylduföður sem 
lenti í hörmulegu bílslysi og mis-
sti þar eiginkonu og ungt barn. 1 
nýr félagi gekk til liðs við klúbb-
inn.
Dyngja: Klúbburinn fundaði 
nánast alfarið á netinu. Stjór-
narskiptafundur var loksins í 
maí. Sælgætissala í nóvember 
tókst vel. Tvisar var án árangurs 
stefnt að kökusölu í Mjóddinni 
en tókst í þriðju atrenu í maí. 
Veittur var styrkur, eitt skópar 
á félaga, til Barnahjálparsjóðs  
Evrópu vegna „Skór fyrir börn í 
Rúmeníu“ verkefnisins, auk veg-

legs styrks til Vinasetursins. 
Elliði: Klúbburinn hefur fundað 
reglulega frá því í febrúar. Parki-
sonsamtökin voru styrkt  sem og 
Íþróttafélagið Ös, og bókagjöf 
til Breiðholtsskóla. Ekki tókst 
að halda aðalfjáröflun klúbbsins 
vegna Covid. 
Esja: Lítið var fundað enda 
fundarstaðurinn,Ölver, leng-
stum harðlæstur. Félagar hafa 
þó hist óformlega og verið í 
samskiptum sín á milli. Tókst 
loks að hafa stjórnaskiptafund 
í mars. Vegna 50 ára afmælis 
klúbbsins, styrkti hann su-
marbúðir fyrir fötluð börn 
og ungmenni í Reykjadal um 
kr. 1.620.000 til kaupa á raf-
magnshjóli fyrir hjólastóla. 

Geysir: Lítið um fundi hjá 
klúbbnum aðra en reglulega 
stjórnarfundi. Félagar verið í 
sambandi til að efla félagsandann. 
Ekki tókst að halda hefðbundið 
þorrablót, en færðu þó Kaffistofu 
Fjölskylduhjálparinnar húsgögn 
og borðbúnað að gjöf sem og 
safnaðarheimili Seljakirkju kaffi-
stell fyrir 90 manns. Klúbburinn 
kostaði 10 verðlaun á Símamótið 
Breikabliks í knattspyrnu Um 
var að ræða höfuðbönd til varn-
ar höfuðmeiðslum. Um er að 
ræða sam-starfsverkefni Geysis 
og Securesport sem  sérhæfir sig 
í öryggisvörum fyrir höfuð í fót-, 
hand- og körfubolta. 
Hekla: Starf var frekar rólegt fra-
man af , en þeir funduðu nok-
kuð oft í heimahúsum félaga. 
Þeir áttu fjóra Zoom-fundi með 
móðurklúbbi sínum í Flórida. Á 
aðalfundi  í maí gengu 3 nýjir fél-
agar til liðs við Heklu. Hefðund-
nar flugeldasýningar um áramót 
fyrir vistmenn Hrafnistu í Rey-
kjavík og Hafnarfirði voru að 
sjálfsögðu á sínum stað. Veittu 
styrki til Ljóssins, Íþróttasam-
bands fatl-aðra, vistheimilisins 
Bjargs og Björgunarsveitarinnar 
Ársæls.
Höfði: Klúbburinn hefur fundað 
reglulega frá því í febrúar, þar af 
fundur í Egilshöll þar sem keila 
og pítsa var á dagskrá. Klúbbu-
rinn styrkti „Skór til Rúmeníu“ 
verkefnið veglega og gáfu eitt 
skópar á hvern félaga. Klúbbnum 
tókst að halda úti árlegri flugelda-
sölu. Veittir voru styrkir til Grafar-
vogskirkju, MND samtakanna og  
Barnavinafélagsins Hróa Hattar.
Jörfi: Funduðu lítið í haust og vet-
ur, en náðu þó fundi með fyrir-
lesara og stjórnarskiptum. Stjór-
narfundir hafa og verið á Zoom. 
Margfræg sviðaveisla Jörfa, helsta 
fjáröflunarverkefni klúbbsins, laut 
í lægra haldi fyrir Covid. 

Á stjórnarskiptafundi var Félag 
lesblindra styrkt rausnarlega. 
Með mikilli útsjónarsemi  tókst 
að pakka og selja  jólasælgæti án 
þess að brjóta sóttvarnarreglur. 
Safnað var í jólakörfur fyrir illa 
staddar fjölskyldur. Til margra 
ára hefur klúbburinn svo styrkt 
3 SOS-börn.
Katla: Fyrsti almenni fundur 
klúbbsins var ekki haldinn fyrr 
en  í lok febrúar (stjórnaskip-
tafundur). Fundað hefur verið 
reglulega síðan. 24. mars var stór 
dagur í starfi klúbbsins, en þá var  
skynörvunarsundlaugin, “Kötlu-
gjá”, formlega vígð (sjá að fra-
man) Um kvöldið var svo boðið 
til hrossabjúgnveislu að hætti 
Kötlu  og komust færri að en 
vildu. Lækjartorgsklukkan malar 
en gull fyrir styrktarsjóð og enn 
gefur klúbburinn Kiwanisdúkk-
ur til Barnaspítala Hringsins. 
Nýr félagi gekk til lið við Kötlu 
á árinu.
Þyrill: Klúbburinn hefur ekki 
fundað það sem af er starf-
sári vegna Covid. Ekki tókst að 
mynda stjórn en nokkrir félagar 
hittast þó reglulega. Skila samt 
mánaðarskýrslum og sáu  um  
hjálmaafhendingu á sínu svæði.

Ég þakka svæðisfélögum og um-
dæmisstjórn fyrir samstarfið og 
óska nýjum stjórnum velfarn-
aðar. Starfið var  fræðandi og 
skemmtilegt ogfullt af áskor-
unum. Mesta ánægju hafði 
ég af samskiptum við stjórnir 
klúbbanna og almenna  félaga.  
Jákvæðni þeirra og hvatning 
auðveldaði mér að takast á 
við breyttar aðstæður og en-
durnærði Kiwanishugsjón mína. 

Takk fyrir mig!
Með Kiwaniskveðjum

Konný R. Hjaltadóttir
Svæðisstjóri Freyjusvæðis 

2020-2021
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FRAMHERJI Sp/f
Bakkavegur 22
FO-530 Fuglafjørður
Telefon +298 200 700
www.framherji.fo

Í SÁTT OG SEMJU
VIÐ NÁTTÚRUNA
Vit leggja stóran dent á burðardygga veiðu. Umframt at 
virða stovnarnar hava vit tí valt at føra alt av fiskinum við 
til lands – bæði høvd, ryggir, uggar, livur, rogn og innvølir, 
soleiðis at alt hetta tilfeingi kann fáast til høldar og hervið 
skapa eitt meirvirði fyri Føroyar – nú og í framtíðini.
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Skýrsla svæðisstjóra Óðinssvæðis
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  Já sei sei….Hver hefði trúað...
Þetta hefur verið allt annað en 
hefðbundið ár og kallar því sannarlega 
á óhefðbundna skýrslu. Þetta starfsár 
var einn óvissu rússibani þar sem 
allir biðu í óvæni eftir að rússiban-
inn myndi stoppa og hleypa okkur út. 
En fljótlega komumst við að því að 
rússibaninn myndi ekki stoppa, heldur 
einungis hægja á sér af og til, fara 
upp í mismiklar hæðir og í mislanga 
hringi, jafnvel stoppa í miðjum hring 
þannig að beltin voru það eina sem 
skildi okkur á milli raunveruleika og 
draumheima. En breytingar skapa 
tækifæri og þrátt fyrir alla þá ókosti 
sem veirudruslan gaf okkur, þá skap-
aði hún einnig lærdómsríkt umhverfi 
og rými fyrir aðkallandi lausnamiðaða 
hugsun. Í stað þess að dvelja endalaust í 
vonbrigðum yfir frestun eða að þurfa að 
hætta við viðburði eða hittinga, þá jók 
ástandið frekar stuðning og samheldni 
í átt að jákvæðum úrlausnum í svæðinu 
sem tilheyrir Óðinn. Við tókum okkur 
til og hittumst á teams forsetafundum 
í hverjum mánuði, 83 ára forseti 
Gríms Grímsey lét sig ekki vanta enda 
algjör meistari og sýndi klárlega að 
aldur skiptir ekki máli hvað varðar að 
tileinka sér nýja tækni og breytingar. Ég 
vil hvetja öll svæði til að taka upp þessa 
starfshætti, svæðisstjóri og forsetar 
allra klúbba svæðisins að hittast 
mánaðarlega á  temas  yfir sunnudags 
morgun kaffibolla já eða taka föstudags 
mjaðar glas saman. Ávinningurinn er 

svo gríðarlegur að hittast svona oft 
og reglulega, kynnast betur, fara yfir 
málin hjá hverjum klúbbi og hlægja 
vel saman, hvort sem það er veira eða 
ekki. Á starfsárinu endurvöktum við 
einnig svæðisstjórn Óðinssvæðis 
og er það gríðarlega mikilvægur 
vettvangur til stuðnings og samráðs 
við svæðisstjóra, enginn þarf að vera 
eyland. Einnig kom upp sú hugmynd 
á síðastu svæðisráðsstefnu að stofna 
ungliðastjórn Óðinssvæðis sem 
er nú í bígerð og  afar spennandi 
hugmyndir sem fylgja og komast 
vonandi í framkvæmd sem fyrst. 
Starfsemi Óðinssvæðis var öflug og 
kraftmikil þrátt fyrir að starfsárið 
væri allt annað en hefðbundið. 
Klúbbar Óðinssvæðis styrktu 
góðgerðarmál um 17.013.103 kr 
þetta starfsárið, ásamt því að gefa 
barnadeild Sjúkrahúsins á Akureyri 
vöggu og hitadýnu að gjöf, þannig 
að fyrirburar geti verið með 
foreldrum sínum inn á stofu  en  
ekki  í hitakassa. Ekki má heldur 
gleyma öllum þeim fjölmörgu 
“hugur ekki hagur” verkefnum, þar 
sem klúbbur gefur tíma sinn að gjöf 
til samfélagsins en ekki endilega 
fjármuni.
Hvert starfssvæði er hverjum svo 
mikilvægt, allir finna til stolts og 
þakklæti að hugsa um starfssvæðið 
sitt, það er ekki útfrá ættjarðarást 
sem svæðið er hverjum og einum 
svo hjartfólgið heldur vegna 
fólksins sem starfar af heilum 
hug og kærleik í þágu Kiwanis á 
svæðinu. Ég er afar þakklát fyrir 
að hafa fengið tækifæri til að vera 
svæðisstjóri Óðinssvæðis, er stolt af 
öllum kiwanisklúbbum svæðisins 
sem sinna gríðarlega mörgum 
mikilvægum   og  stórkostlegum 
verkefnum fyrir börnin í nær 
samfélagi sínu og gefa kraft sinn, 
gleði og dugnað í verkefnin og láta 
kærleikan vísa þeim veginn. Það er 
samt ekki alltaf allt dans á rósum, 
margvísleg áhyggjuefni, breyttar 

aðstæður, samfélagsbreytingar, 
meðal aldur klúbba að hækka, 
fækkun félaga, ósýnileiki starfs-
ins, ímyndar örðugleikar, erfitt 
að manna stjórn og svona væri 
hægt að halda áfram. EN dansinn 
felst í að finna taktinn og halda 
honum þar til næsta lag byrjar, þá 
þarf að breyta um takt í samræmi 
við lagið sem verið er að spila og 
halda áfram að dansa. Dansinn 
verður notalegri og sveiflan 
tignarlegri ef samvinna og bros 
fylgja taktinum. Verum óhrædd 
að skipta um takt, leyfa fortíðinni 
að ljá okkur reynslu sína og þroska 
og framtíðinni að mótast í takt við 
þarfir samfélagsins. Hætt-um að 
streitast á móti, tökum gagnrýni 
fagnandi því það eru ekki til nein 
vandamál, einungis áskoranir og 
tækifæri sem bíða jákvæðra lausna. 
En til þess að umhverfið skapist 
fyrir dansinn, þarf samvinnan, 
speglunin og stuðningurinn 
að vera meiri og virkari í öllu 
umdæminu okkar. Við þurfum 
að sýna hvort öðru meiri áhuga 
og hjálpast öll að við að efla 
innviði Kiwanis. Legg ég t.d. til 
að svæðisstjórar allra svæða fundi 
rafrænt einu sinni í mánuði, ásamt 
því að umdæmið komi á laggirnar 
sérstakri fræðslu til hvers klúbbs 
fyrir alla klúbb-félaga varðandi 
ágóða þess að taka ábyrgð, taka 
að sér leiðtogahlutverkið og 
finna taktinn (stranglega bannað 
að ræða fatastíla fólks eða vera 
í typpakeppni um félagafjölda 
klúbba) Eftir höfðinu dansa 
limirnir, dönsum samtaka út í 
rauða nóttina í áframhaldandi 
kærleik, umhyggju og gleði. 
Gamall fremur, ungur nemur- 
Hvað ungur nemur, gamall temur.
    
Knús og kærleikskveðjur.
    
Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir.
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Árið Fjárhags Árið

Skýr. 2019 - 2020 áætlun 2018 - 2019

Rekstrartekjur

Tekjur umdæmissjóðs .......................................................................... 1 10.296.900 10.850.000 10.138.219 

Tekjur Kiwanisfrétta ............................................................................ 9 683.250 807.500 909.750 

Tekjur umdæmisþings .......................................................................... 11 0 4.300.000 4.806.221 

Tekjur K-dags  ..................................................................................... 13 0 0 23.382.957 

10.980.150 15.957.500 39.237.147 

Rekstrargjöld

Framkvæmdastjórn ............................................................................... 2 192.493 200.000 278.776 

Umdæmisstjóri ..................................................................................... 3 1.095.353 1.981.110 1.913.581 

Kjörumdæmisstjóri .............................................................................. 4 45.460 1.460.780 1.200.378 

Umdæmisstjórnarfundir ....................................................................... 5 1.432.707 1.828.130 2.078.359 

Nefndir ................................................................................................. 6 377.165 1.710.000 1.617.079 

Svæði ................................................................................................... 7 350.880 319.355 138.060 

Umdæmisskrifstofan ............................................................................ 8 2.506.286 2.875.000 2.727.110 

Annar kostnaður ................................................................................... 48.080 0 0 

Kiwanisfréttir ....................................................................................... 10 601.548 750.000 1.023.470 

Umdæmisþing ...................................................................................... 12 0 4.100.000 3.167.691 

K-dagur, Styrkveitingar og kostnaður  ................................................. 15 0 0 23.201.478 

6.649.972 15.224.375 37.345.982 

Tekjur umfram gjöld fyrir afskriftir og fjármagnsliði .................. 4.330.178 733.125 1.891.165 

Afskriftir

Afskriftir áhalda og búnaðar ................................................................ 235.285 200.000 278.113 

235.285 200.000 278.113 

Fjármagnsliðir
Vaxtatekjur   ......................................................................................... 16 112.457 175.500 156.545 

Vaxtagjöld, gengismunur  .................................................................... 17 (238.604) (400.000) (140.235)

(126.147) (224.500) 16.310 

Tekjur umfram gjöld (gjöld umfram tekjur) .................................. 3.968.746 1.108.625 1.629.362 
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30.9.2020 30.9.2019

Fastafjármunir   

Fasteign Bíldshöfði 12 ......................................................................... 18.989.541 18.989.541

Áhöld og búnaður ................................................................................ 395.414 630.699

Fastafjármunir alls 19.384.955 19.620.240

Veltufjármunir

Skammtímakröfur umdæmisins............................................................ 1.599.141 1.637.256

Handbært fé  ......................................................................................... 9.178.724 10.007.928

Veltufjármunir  alls 10.777.865 11.645.184

Eignir alls 30.162.820 31.265.424

30.9.2020 30.9.2019

Eigið fé

Höfuðstóll frá fyrra ári, umdæmið ....................................................... 19.127.725 19.318.372 

Rekstrarafkoma ársins .......................................................................... 3.968.746 (190.647)

Höfuðstóll umdæmis 23.096.471 19.127.725 

Höfuðstóll  -  K  dagur frá fyrra ári....................................................... 1.703.886 1.522.407 

Tekjur K-dags umfram gjöld og styrkveitingar .................................... 0 181.479 

Höfuðstóll K-dags 1.703.886 1.703.886 

Höfuðstóll  -  Umdæmisþing fyrra ári................................................... 3.195.925 1.557.395 

Tekjur Umdæmisþings umfram gjöld................................................... 0 1.638.530 

Höfuðstóll Umdæmisþings 3.195.925 3.195.925 

Eigið fé alls 27.996.282 24.027.536 

  

Langtímaskuldir

Landsbankinn hf.................................................................................... 0 3.000.640 

Langtímaskuldir alls 0 3.000.640 

Skammtímaskuldir

Lánadrottnar.......................................................................................... 2.166.538 3.985.301 

Næsta árs afborgun langtímaláns og áfallnir vextir............................... 0 251.947 

Skammtímaskuldir alls 2.166.538 4.237.248 

Skuldir alls 2.166.538 7.237.888 

Skuldir og eigið fé alls 30.162.820 31.265.424 
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Árið Árið

2019 - 2020 2018 - 2019

Handbært fé frá (til) rekstri:

Rekstrarniðurstaða samkvæmt rekstrarreikningi................................... 3.968.746 1.629.362

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi

Afskriftir............................................................................................... 235.285 278.113

Áfallnir vextir langtímalána.................................................................. -17.388 -3.904 

Veltufé frá rekstri 4.186.643 1.903.571 

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum

Skammtímakröfur, lækkun (-hækkun).................................................. 38.115 -204.085 

Skammtímaskuldir, (-lækkun) hækkun................................................. -1.818.763 2.184.577

Breytingar á rekstratengdum eignum og skuldum.......................... (1.780.648) 1.980.492 

Handbært fé frá rekstri 2.405.995 3.884.063 

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum nettó ............................... 0 -287.709 

Fjárfestingarhreyfingar 0 (287.709)

Fjármögnunarhreyfingar

Afborganir langtímalána....................................................................... -3.235.199 -238.461 

Fjármögnunarhreyfingar (3.235.199) (238.461)

-829.204 3.357.893

10.007.928 6.650.035

9.178.724 10.007.928 

Hækkun (lækkun) á handbæru fé.................................................................

Handbært fé í upphafi tímabils....................................................................

Handbært fé í lok tímabils.............................................................................
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Sundurliðanir

Árið Fjárhags- Árið

2019 - 2020 áætlun 2018-2019

1 TEKJUR UMDÆMIS

Árgjöld félagsmanna ............................................................................ 9.680.118 9.315.000 8.974.633 

Húsaleigutekjur  ................................................................................... 147.000 1.035.000 535.000 

Olíslykill ............................................................................................... 469.782 500.000 516.546 

Aðrar tekjur .......................................................................................... 0 0 112.040 

Alls 10.296.900 10.850.000 10.138.219 

Rekstrargjöld

2 Framkvæmdastjórn:

Fundakostnaður .................................................................................... 192.493 200.000 278.776 

Alls 192.493 200.000 278.776 

3 Umdæmisstjóri:

Heimsþing ............................................................................................ 0 463.367 

Evrópuþing ........................................................................................... 160.000 54.063 

Umdæmisþing Norden  ........................................................................ 0 142.037 

Heimsóknir í klúbba og svæðisráðstefnur ............................................ 378.483 516.610 335.204 

Fánar, merki o.fl. .................................................................................. 144.300 148.377 

Viðurkenningar og gjafir ...................................................................... 219.290 154.822 

Gjafir v/afmæla klúbba ........................................................................ 119.090 44.450 

Símakostnaður ..................................................................................... 60.000 60.000 

Risna  ................................................................................................... 14.190 82.445 

Móttaka erl. gesta  ................................................................................ 0 199.793 

Lokahóf og boð fyrir þing .................................................................... 0 196.600 

Annar kostnaður ................................................................................... 0 32.423 

Alls 1.095.353 1.981.110 1.913.581 

4 Kjörumdæmisstjóri:

Heims- og Evrópuþing ......................................................................... 0 592.740 388.636 

Fræðslufundir ....................................................................................... 45.460 346.910 549.921 

Kjörsvæðisstjórar v/þings .................................................................... 0 521.130 261.821 

Alls 45.460 1.460.780 1.200.378 

5 Umdæmisstjórnarfundir:

Umdæmisstjórnarfundur nr. 1 .............................................................. 292.251 365.280 527.390 

Umdæmisstjórnarfundur nr. 2 .............................................................. 94.340 366.880 391.106 

Umdæmisstjórnarfundur nr. 3 .............................................................. 208.604 366.880 344.063 

Umdæmisþing ...................................................................................... 756.086 634.090 725.800 

Stjórnarskiptafundur ............................................................................ 81.426 95.000 90.000 

Alls 1.432.707 1.828.130 2.078.359 

}

} 915.000 

549.500 
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Árið Fjárhags- Árið

2019-2020 áætlun 2018-2019

6 Nefndir:

Fræðslunefnd ........................................................................................ 129.740 300.000 288.835 

Fjárhagsnefnd ....................................................................................... 0 35.000 0 

Formúlu- og fjölgunarnefnd ................................................................. 140.083 0 0 

Golfnefnd ............................................................................................. 52.900 0 54.399 

Upplýsingatækninefnd ......................................................................... 0 100.000 70.630 

Kynningar og markaðsnefnd ................................................................ 54.442 975.000 903.711 

Stefnumótunarnefnd ............................................................................. 0 300.000 299.504 

Alls 377.165 1.710.000 1.617.079 

7 Svæði:

Freyjusvæði .......................................................................................... 230.200 77.205 6.600 

Færeyjasvæði ....................................................................................... 0 20.000 0 

Óðinssvæði ........................................................................................... 120.680 106.730 91.660 

Sögusvæði ............................................................................................ 0 95.420 39.800 

Ægissvæði ............................................................................................ 0 20.000 0 

Alls 350.880 319.355 138.060 

8 Umdæmisskrifstofan:

Fasteignagjöld ...................................................................................... 379.622 401.778 

Vatns- og fráveitugjöld ........................................................................ 90.689 97.452 

Rafmagn og hiti ................................................................................... 63.983 106.493 

Sími ...................................................................................................... 137.157 75.740 

Net- og tölvukostnaður ......................................................................... 96.204 125.807 

Hússjóður ............................................................................................. 205.803 384.120 

Tryggingar ............................................................................................ 94.181 80.565 

Þrif og umsjón Bíldshöfða ................................................................... 262.765 232.620 

Viðhald og viðgerðir ............................................................................ 5.860 36.417 

Tæki og áhöld ...................................................................................... 218.907 124.313 

Sorphirða .............................................................................................. 76.735 82.106 

Annar húsnæðiskostnaður .................................................................... 240.000 240.000 

Heimasíða, gagnahýsing  ..................................................................... 151.216 125.236 

Fjölritun prentun og ritföng ................................................................. 28.451 75.449 

Prentun og dreifing félagatals .............................................................. 243.000 248.580 

Þjónustugjöld banka ............................................................................. 40.346 99.651 

Bókhald  ............................................................................................... 171.367 190.783 

Alls 2.506.286 2.875.000 2.727.110 

Árið Fjárhags- Árið

2019 - 2020 áætlun 2018-2019

Kiwanisfréttir
9 Rekstrartekjur:

Tekjur Kiwanisfrétta áskrift ................................................................. 593.250 607.500 594.750 

Aðrar tekjur Kiwanisfrétta ................................................................... 90.000 200.000 315.000 

Alls 683.250 807.500 909.750 

10 Rekstrargjöld:

Prentun ................................................................................................. 401.940 804.760 

Pökkun og dreifing ............................................................................... 185.605 218.710 

Annar kostnaður ................................................................................... 14.003 0 

Alls 601.548 750.000 1.023.470 

Tekjur Kiwanisfrétta umfram gjöld (gjöld umfram tekjur)   ....... Alls 81.702 57.500 (113.720)
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Umdæmisþing Þing 2020 Fjárhagsáætlun Þing 2019

11 Tekjur:

Þinggjöld   ............................................................................................ 3.550.500 

Tekjur umdæmisþings, galaball ........................................................... 1.161.000 

Aðrar tekjur .......................................................................................... 94.721 

Alls 0 4.300.000 4.806.221 

12 Gjöld:

Ferðajöfnun .......................................................................................... 377.070 

Lokahóf ................................................................................................ 1.069.226 

Akstur þingfulltrúa og gesta ................................................................. 18.000 

Blóm og gjafir ...................................................................................... 91.116 

Gisti- og ferðakostnaður erlendra gesta ............................................... 295.815 

Hádegisverður ...................................................................................... 53.037 

Kaffikostnaður ..................................................................................... 15.554 

Ljósmyndun ......................................................................................... 100.000 

Makaferð .............................................................................................. 56.280 

Pappír, prentun, ritföng ........................................................................ 39.976 

Posaleiga .............................................................................................. 13.517 

Sala- og tækjaleiga ............................................................................... 663.669 

Túlkaþjónusta ....................................................................................... 148.431 

Þingnefndir ........................................................................................... 36.000 

Þingsetning og skemmtiatriði .............................................................. 55.000 

Annar kostnaður umdæmisþings .......................................................... 135.000 

Alls 0 4.100.000 3.167.691 

Tekjur þings umfram gjöld (gjöld umfram tekjur)   ...................... Alls 0 200.000 1.638.530 

Árið Fjárhags- Árið

2019-2020 áætlun 2018-2019

13 K-dagur K-dagur 2019

Tekjur: 0 0 33.475.282 

Gjöld: 0 0 12.255.616 

Tekjur K-dags umfram gjöld  .......................................................... 21.219.666

Styrkveitingar K-dags ....................................................................... 21.000.000

Tekjur K-dags umfram gjöld og styrkveitingar ............................. Alls 0 0 219.666 

14 Vaxtatekjur:

Vaxtatekjur ........................................................................................... 144.218 225.000 200.714 

Fjármagnstekjuskattur .......................................................................... (31.761) (49.500) (44.169)

Alls 112.457 175.500 156.545 

15 Vaxtagjöld:

Vaxtagjöld ............................................................................................ 119.171 400.000 247.456 

Gengismunur ........................................................................................ 119.433 0 (107.221)
Alls 238.604 400.000 140.235 

Kiwanisumdæmið Ísland-Færeyjar Ársreikningur starfsár 2019-2020
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Skýr Áætlun 21-22 Áætlun 20-21 Raun 19-20

Tekjur

Árgjöld félagsmanna 767 13.600 10.431.200 10.296.000 9.680.118

Leigutekjur Bíldshöfða 400.000 835.000 117.000

Olís - Kiwanislykill 400.000 500.000 469.782

Aðrar tekjur - af hagnaði fyrri ára 0 0

11.231.200 11.631.000 10.266.900

Gjöld

Framkvæmdastjórn

Fundarkostnaður 250.000 250.000 192.493

250.000 250.000 192.493

Umdæmisstjóri

Ferðakostn. umdæmisstjóra, heimsóknir í klúbba 451.170 351.170 378.483

Ferðakostnaður umdæmisstjóra til útlanda 919.500 859.500 160.000

Annað vegna umdæmisstjóra 935.000 875.000 556.870

2.305.670 2.085.670 1.095.353

Kjörumdæmisstjóri

Ferðakostnaður kjörumdæmisstjóra til útlanda 862.500 732.500 0

Fræðsla kjörsvæðisstjóra 309.100 309.100 45.460

Kjörsvæðisstjórar á umdæmisþing 395.725 650.200 0

1.567.325 1.691.800 45.460

Umdæmisstjórnarfundir

Stjórnarskiptafundur 2018 95.000 95.000 81.426

Umdæmisstjórnarfundur 1 488.020 443.060 292.251

Umdæmisstjórnarfundur 2 488.020 443.060 94.340

Umdæmisstjórnarfundur 3 488.020 469.940 208.604

Umdæmisþing 968.340 1.324.060 756.086

2.527.400 2.775.120 1.432.707

Svæði

Svæðisstjóri Færeyja 20.000 20.000 0

Svæðisstjóri Freyjusvæðis 165.105 165.105 230.200

Svæðisstjóri Óðinssvæðis 187.120 187.120 120.680

Svæðisstjóri Ægissvæðis 20.000 20.000 0

Svæðisstjóri Sögusvæðis 119.170 125.330 0

Kiwanis
Umdæmið Ísland-Færeyjar                                      

Fjárhagsáætlun umdæmisstjórnar 2021-2022
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511.395 517.555 350.880

Umdæmisskrifstofa 2.690.000 2.700.000 2.493.066

Nefndir og ráðstefnur 1.285.000 1.205.000 377.165

Annað 0 0 62.083

11.136.790 11.225.145 6.049.207

Rekstrarhagnaður / -tap 94.410 405.855 4.217.693

Afskriftir fastafjármuna 0 200.000 0

Fjármagnsliðir

Vaxtatekjur 50.000 50.000 112.502

Fjármagnstekjuskattur -11.000 -11.000 0

Vaxtagjöld og bankakostnaður 0 0 252.363

39.000 39.000 -139.861 

Tekjur umfram gjöld /-gjöld umfram tekjur 133.410 244.855 4.077.832

Kiwanisfréttir

Árgjöld félagsmanna 767 800 651.950 663.000 593.250

Auglýsingar  360.000 360.000 90.000

Kostnaður 1.000.000 1.000.000 587.545

11.950 23.000 95.705

Umdæmisþing

Tekjur umdæmisþing á Selfossi 4.500.000 8.500.000 0

Gjöld Umdæmisþing á Selfossib 4.300.000 8.300.000 0

200.000 200.000 0

Tekjur umfram gjöld /-gjöld umfram tekjur 345.360 467.855 4.173.537
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Skýrsla svæðisstjóra Ægissvæðis 

Verðandi svæðissstjórar 
umdæmisins fyrir starfárið 2020 
- 2021 voru boðaðir í fræðslu 9 
maí í fyrra.
Fræðslan var í höndum Emelíu 
Dóru Guðbjartsdóttur og 
Eyþórs Einarssonar. Fræðslan 
var vel skipulögð og ýmislegt 
gagnlegt kom þar fram.  
Kiwanisklúbbarnir í 
Ægissvæði eru þessir: Eldey í 
Kópavogi,Setberg í Garðabæ, 
Eldborg, Hraunborg og Sólborg 
í Hafnarfirði, Keilir og Varða í 
Reykjanesbæ og Hof í Garði.
Ég tók við hlutverki svæðistjóra á 
svæðisráðsfundi  hjá Eldborgu 5. 
september í fyrra. Í ávarpi mínu  
kom m.a. fram að klúbbfundir 
hafi ekki farið eðlilega fram 
vegna Covid-19 ástandsins og 
útlit væri að svo verði eitthvað 
um sinn. Klúbbar væru engu 
að síður hvattir til að halda 
áfram starfsemi sinni og færu 
að tileinka sér fjarfundatækni 
svo að klúbbstörf myndu ekki 
raskast til muna. Við myndum 
samt halda í vonina um að 
smitum myndi fækka töluvert 
svo hægt væri að halda fundi 
með eðlilegum hætti. Formleg 
svæðistjóraskipti fóru fram 

á stjórnarskiptafundinum 
hjá Kiwanisumdæminu 19. 
september.
Eftirtaldir aðilar hafa verið 
í embættum Æðissvæðis í 
starfsárinu sem er að ljúka: 
Steingrímur Hauksson 
Eldey svæðisstjóri, Sigurður 
Hafliðason Eldey svæðisritari, 
Eiður Ævarsson Keili 
kjörsvæðisstjóri og Jón 
Halldór Bjarnason fráfarandi 
svæðisstjóri. 
Klúbbarnir Hof, Setberg og 
Eldborg höfðu sömu stjórnir 
og á fyrra starfsári, þ.a. ekki var 
þörf á stjórnarskiptum í þeim 
klúbbum. Aðeins var skipt um 
meðstjórnanda hjá Hraunborgu 
og sá Gylfi Ingvarsson í umboði 
svæðisstjóra um þá veitingu. 
Fyrsti stjórnarskiptafundur var 
haldinn hjá Keili. Þar var tekinn 
inn kornungur nýr félagi. 
Hann heitir Níels Atli Eiðsson.  
Talið var svo óhætt að halda 
einnig stjórnarskiptafundi með 
eðlilegum hætti í klúbbunum 
Eldey og Sólborgu.  Stjórn 
Vörðu taldi svo  öruggara að 
hafa stjórnarskiptafjarfund í 
gegnum Messenger.
Annar svæðisráðsfundur sem 
var fjarfundur var haldinn 21. 
nóvember. Formlegur gestgjafi 
var að forminu til Hof, þar sem 
sem forseti þess klúbbs fór með 
spakmæli í upphafi fundarins.
Þriðji svæðisráðsfundur var 
haldinn með eðlilegum hætti 
hjá Hraunborgu, 27. febrúar. 
Ánægjulegt var að geta hitt 
félagana augliti til auglitis, 
þar sem samtökutakmörkun 
á þessum tíma var rýmkuð 
töluvert.
Ég var fjarverandi klúbbstarfi 
vegna uppskurðar frá byrjun 
mars til loka apríl. Eiður 
kjörsvæðisstjóri tók þá við 
keflinu á meðan. Í fjarveru 

minni heimsótti hann m.a. 
klúbbanna Keili, Hof, Eldborg 
og Hraunborg. Ég náði svo 
að heimsækja hina klúbbana 
fyrir sumarbyrjun. Vegna 
rýmkunar á sóttvarnarreglum 
var mögulegt að heimsækja 
klúbbanna í eigin persónu frá 
miðjum mars til maíbyrjunar.
Þrátt fyrir Covid ástandið 
fór talsverð fjáröflum fram 
í svæðinu. M.a. jólatrésala, 
sælgætissala, sala á heimgerðu 
súkkulaðibakstri, flugeldasala 
ásamt sölu á villibráðarkörfum.
Styrkir hafa m.a. verið 
veittir til Fjölskylduhjálpar, 
Velferðasjóðs og til fatlaðra 
barna á Suðurnesjum, 
Mæðrastyrksnefnda í  Kópavogi 
og Hafnarfirði. Tveir klúbbar 
styrktu skammtímavistunina 
við  Móaflöt í Garðabæ vegna 
sófakaupa.
Vegna Covid ástandsins hafa 
fundir í klúbbum verið nokkuð 
stopulir, þar sem margir félagar 
einkum þeir eldri hafa ekki 
treyst sér á fundi. Nokkrir 
klúbbar hafa þó verið ötulir að 
nota fjarfundabúnað.
Næsti svæðisráðsfundur verður 
að öllu óbreyttu haldinn hjá Keili. 
18. September n.k. Þar mun fara 
fram svæðsistjóraskipti vegna 
starfsársins 2021 – 2022. 
Fyrirhugað er að 
svæðisráðsfundir verði á 
mánudögum í stað laugardaga 
eins og áður hefur verið.
Að lokum vil ég þakka öllum í 
svæðisstjórn og umdæmisstjórn 
kærlega fyrir samstarfið.

Með Kiwaniskveðju 
Svæðisstjóri Ægissvæðis 
2020 – 2021

Steingrímur Hauksson Eldey.



Kynning verðandi embættismanna

Pétur Jökull Hákonarsson  umdæmistjóri  2021-2022 
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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
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 Ísl. 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.

Guðni Guðmundsson umdæmisritari  2021-2022 

Guðni Guðmundsson er fæddur 
í Reykjavik 1952, og gekk til liðs 
við Kiwanishreyfinguna 1986. 
Hann var stofnfélagi Mosfells 
þegar klúbburinn var stofnaður 
1999.  Hann hefur gengt flestum 

stjórnunnarembættum í 
klúbbnum, m.a sem annar 
forseti klúbbsins 2000 – 2001, og 
ritari í allnokkur ár.  Svæðisstjóri 
í gamla Grettissvæðinu 2004-
2005.  Hann hefur verið vel 
virkur félagi,  t.d. haft góða 
mætingu í klúbbnum sínu,  
tekið þátt í heimsóknum, setið 
svæðisráðsfundi, umdæmisþing 
og Evrópuþing.   
Skólaganga var hefðbundin 
grunnskólaganga, og síðan út á 
vinnumarkaðinn 17 ára gamall, 
og hóf þá störf hjá Vegagerðinni,  
m.a við brúarsmíði víða um 
land, umferðarmerkingar, og 
vetrarþjónustu.  Var með sitt 
eigin verktakafyrirtæki ásamt 
öðrum, í um 18 ár, þar sem 
verkefnin voru um allt land.  

Hann hefur síðustu 13 ár 
unnið hjá Reykjavíkiurborg við 
umferðarmál og vetrarþjónustu, 
en hætti störfum í apríl s.l. 
Áhugamál eru helst, gönguferðir, 
ferðalög og fjöldskyldan.
Eiginkona Guðna er Jónína 
S. Magnúsdóttir frá Hofi í 
Öræfum Þau búa í Garðabæ, og 
eiga 2 dætur, og 7 barnabörn.



Jóhanna María Einarsdóttir kjörumdæmisstjóri 2021 - 2022

         Ég er fædd í Reykjavík 14. mars 1958 en ólst upp á Húsavík. Ég 
fór í Verslunarskólann og hef ég aðallega starfað við bókhald og fjármál. 
Ég vann hjá Völundi, Sambandi sveitarfélaga á Suðurnesjum, Hjalta 
Guðmundssyni ehf  og í dag starfa ég hjá Ice-Group í Keflavík. Ég sat 
lengi í barna og unglingaráði knattspyrnudeildar Keflavíkur og formaður 
Heilbrigðisnefndar Suðurnesja eitt kjörtímabil. Einnig var ég ritari stjórnar 
Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum um 15 ára skeið.
Ég var gift Andrési K Hjaltasyni fyrrv. Umdæmisstjóra sem lést í nóvember 
2017. Við eignuðumst 4 börn og höfum eignast fimm barnabörn. Áhugamál 
mín eru fjölskyldan, íþróttir, útivist og hef ég mjög gaman af því að gera 
handavinnu.
Ég gekk til liðs við Kiwanishreyfinguna 19.mars 2009 þegar ég gekk í 
Kiwanisklúbbinn Sólborgu í Hafnarfirði.  Ég stoppaði stutt við í Sólborgu 
því ég tók þátt í að stofna Kiwanisklúbbinn Vörðu í september 2010 og 
var vígsluforseti klúbbsins. Ég var svæðisstjóri Ægissvæðis 2013-2014 og 

umdæmisritari 2015-2016. Það var skemmtilegt og lærdómsríkt að taka þátt í að stofna Kiwanisklúbb. Það 
gaf oft á bátinn í þeirri vinnu og ýmislegt kom upp en ég naut góðs af því að hafa gott bakland heima fyrir 
sem stappaði í mig stálinu. Ég tók þátt í kvennanefnd á vegum heimsstjórnar  2012 – 2013 til undirbúnings 
veru kvenna í Kiwanis í 25 ár, það var skemmtilegt verkefni þar sem konur úr öllum heimsálfum tóku þátt.  
Ég hef verið formaður Tryggingasjóðs Kiwanisfélaga frá 2018 og í stjórn Styrktarsjóðs frá 2016.

Svavar Svavarsson umdæmisféhirðir 2021 - 2022
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 er að taka 
að mér fimmta árið sem umdæmisféhirðir hjá umdæminu og það 
síðasta. Er viðskiptafræðingur að mennt frá Viðskiptaháskólanum á 
Bifröst. 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 
tvö barnabörn.. Elska að vera við veiðar og ganga í íslenskri náttúru 
við eigum svo fallegt land.
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Ásvaldur Jónatansson svæðisstjóri Freyjusvæðis 2021-2022

Kæru félagar
Eiður Ævarsson heiti ég og kem til með að vera svæðisstjóri Ægissvæðis 
starfsárið 2021 – 2022.
Ég er félagi í Kiwanisklúbbnum Keili og er fæddur og uppalin í Keflavík, 
ég er fæddur árið 1971 og verð því 50 ára á þessu ári, Ég er giftur Aðalheiði 
Níelsdóttur og við eigum 3 börn og 3 barnabörn.
Ég á mjög sterkar rætur inn í Kiwanishreyfinguna en faðir minn var Ævar 
Guðmundsson einn af stofnendum Keilis en hann lést árið 2008,  þess má 
geta að Ævar bangsi sem er styrktar verkefni okkar Keilismanna er einmitt 
nefndur eftir föður mínum, móðir mín er Guðrún Eyjólfsdóttir hún er ein 
af stofnendum Sinawik klúbbsins Vík.  Það má líka alveg koma fram að 
Aðalheiður konan mín er ein af stofnfélögum í Vörðu, þó að hún starfi ekki 
þar í dag.

Eiður Ævarsson svæðisstjóri Ægissvæðis

Á síðasta ári gekk sonum minn Níels Atli til liðs við hreyfinguna aðeins 19 ára að aldri og má þar með 
sanni segja að Kiwanis rennur í blóði fjölskyldunnar þar sem hann er þriðji ættliður sem gengur til liðs 
við hreyfinguna.
Ég gekk til liðs við Kiwanishreyfinguna árið 1992 þá aðeins 21 árs og ári síðar varð ég gjaldkeri klúbb-
sins og sinnti því í tvö ár.  Ég flutti svo til Skotlands og bjó þar næstu 5 árin, þegar ég kom heim varð ég 
strax aftur virkur í starfi Keilis.
Ég tók embættin eftir röð, fyrst ritari svo kjörforseti og forseti árið 2004 og svo aftur forseti 2007, hljóp 
þá í skarðið vegna veikinda tilvonandi forseta og síðan var ég aftur forseti árið 2014, 
Ég er sá félagi innan Keilis sem hefur oftast verið forseti enda segja félagar mínir að ég eigi klúbbinn 
með húð og hári.
Ég hefur verið duglegur að styðja við nýliða innan klúbbsins og hvetja þá til embættisstarfa og leiðbeint 
þeim eftir bestu getu.  
Ég hefur sinnt öllum helstu embættum innan Keilis og líka starfað fyrir umdæmið í nefndarstörfum.
Ég er með sterkar skoðanir, get verið rökvís og er óhræddur að breyta hlutum ef ég tel þörf á því.  

Mig hlakkar til að starfa með ykkur.
Með vinarkveðju.
Eiður Ævarsson.

Ég er fæddur 27. nóvember 1953 í Aðaldal og ólst þar upp, ég er 
næstelstur fjögurra systkina. Ég flutti til Reykjavíkur árið 1988 og hef 
búið þar síðan. Ég er kvæntur Guðrúnu og eigum við þrjú börn. Ég gekk 
í Kiwanisklúbbin Geysi árið 2003 og hef gengt flestum embættum innan 
stjórnarinnar, þar á meðal forseti klúbbsins í fimm ár alls. Einnig hef ég 
verið í svæðisstjórn seinstu þrjú ár.



Helgi Pálsson svæðisstjóri Óðinssvæðis 2021-2022

Erlendur Fjeldsted svæðisstjóri Sögusvæðis 2021-2022

Ég er félagi í Kiwanisklúbbnum Kaldbaki, og hef gefið kost á mér sem 
svæðisstjóri Óðinssvæðis 2020 – 2021. 
Ég er 55. ára gamall fæddur og uppalinn á Siglufirði, og var þar fram 
á unglingsárin. Þá lá leiðin til Sauðárkróks í framhaldsskóla og síðan 
til Reykjavíkur eftir nokkur ár á sjónum. Þar  vann ég við ýmis störf, 
m.a. hjá Gámaþjónustunni. Árið 2002 fluttist ég til Akureyrar og 
gerðist rekstrarstjóri hjá Gámaþjónustu Norðurlands sem nú heitir 
Terra Umhverfisþjónusta og starfa  þar nú. Kona mín er Ingunn Kristín 
Baldursdóttir og eigum við 4 börn og 5 barnabörn. 
Ég komst í kynni við Kiwanishreyfinguna árið 2010 þegar ég fékk 
Kaldbaksfélaga til að ganga í hús á Akureyri og kynna flokkun á 
heimilisúrgangi fyrir Gámaþjónustuna en verið var að taka upp slíkt 

kerfi þá. Kynntist Í gegnum það verkefni frábæru fólki, sprellfjörugu og fórnfúsu með heillandi hugsjón 
að leiðarljósi. Nánast sjálfgefið fyrir mig að ganga í Kaldbak. Félagarnir frá þeim tíma hafa treyst mér til 
að gegna öllum helstu embættum klúbbsins sem hefur gefið mér mikið. Verið gjaldkeri, ritari og forseti 
starfsárið 2015-2016 átti sæti í Þingnefnd þegar Umdæmisþingið var haldið á Akureyri árið 2017 og verið 
formaður Klukkunefndar nokkur ár svo eitthvað sé nefnt.
Ég hef kynnst frábæru Kiwanisfólki um allt land  og langar að efla þau kynni, styðja við hreyfinguna og efla 
eins og mér er unnt með stuðningi minna frábæru félaga í Óðinssvæði. Ég er stoltur af þeirri áskorun félaga 
minna að taka að mér þetta embætti. Geri það heilshugar og af áhuga.

Bestu Kiwaniskveðjur
Helgi Pálsson

Hilmar Joensen svæðisstjóri Færeyjasvæðis 2021-2022

Hilmar Joensen kemur frá Kiwanisklúbbnum Torshavn í Færeyjum

Ég heiti Erlendur Örn Fjeldsted og starfa sem framkvæmdastjóri 
Upphafs fasteignafélags.
Ég er menntaður byggingatæknifræðingur og er giftur Herdísi 
Sigurjónsdóttir.
Ég hef verið í Kiwanishreyfingunni frá 1999 við stofnun Kiwanisklúbbsins 
Mosfells. Ég hef tvívegis verið forseti klúbbsins og gengt öllum 
trúnaðarstörfum hans. Ég hef verið svæðistjóri Grettissvæðis en það 
svæði var lagt niður.
Markmið mitt sem svæðisstjóri er að tengja klúbbana betur innan svæðis 
og að hafa svæðisráðsfundina skemmtilega og að aðilar kynnist betur.
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Erlendir embættismenn 2021 - 2022

Peter Mancuso frá New York er nýr alheimsforseti Kiwanishreyfingarinnar, þessi kosning fór fram þann 
26.júní 2021 á alheimþingi sem fram fór í Salt Lake City. 
Peter er lögfræðingur og  sem hefur starfað fyrir héraðssaksóknara í New York borgar, hann hefur stundað 
nám við MIT og Cornell Law Scholl.  Peter Mancuso hefur verið meðlimur Kiwanis síðan 1987 og hlotið 
fjölda viðurkenninga fyrir sín störf. Það verður gaman að sjá hvaða nýja strauma hann kemur með á þes-
sum erfiðu tímum.

Forseti Kiwanis í Evrópu 2021-2022 Josef-Peter Schachermayr

Heimsforseti Kiwanis International 2021-222 Peter Mancuso

Ráðgjafi KI fyrir umdæmið Ísland -Færeyjar 2021-2022  Art Riley
Þann 1. október 2020 tók Art Riley við embætti sem Heimsforseti Kiwanis 2020-
2021.  Fyrstu kynni hans af Kiwanis var þegar hann fór með föður sínum á heim-
sþing í SanFrancisco árið 1956.
Hann sjálfur hefur starfað í Kiwanis í rétt 39 ár og gegnt öllum stjónarembættum 
síns klúbbs. Hann var Umdæmisstjóri 2007-2008.  
Meðan hann starfaði hjá KI þá var hann ráðgjafi fyri 12 Umdæmi og heimsótti 
önnur 18.
Art og Vickie eiginkona hans fóru í vettvangsferð til Kamódíu meðan heimsverkef-
ni Kiwanis “Stífkrampaverkefnið” var í fullum gír í samstarfi með UNICEF. 
Öll þau fjölmörgu störf hans hjá Kiwanis í hinum ýmsum nefndum, hafa mótað 
hugmyndir hans fyrir framtíð Kiwanis.
Hann hefur hlotið fjöldan allan af viðurkenningum fyrir vel unnin störf eins og 
td Demanta Hixon orðuna og demanta Walter Zellar orðuna.
Utan starfa hjá Kiwanis hefur hann verið í stjórnunarstöðu í lyfja geiranum.  Þau 
Vickie eiga þrjú uppkomin börn og þrjú barnabörn.
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Verðandi Evrópuforseti starfsárið 2021-2022 er Josef-Peter Schachermayr.  Hann 
er öflugur kiwanisfélagi og  starfar Í 3 klúbbum.
Sepp elskar starfið í samtökum okkar KIE.    Hann elskar Kiwanis
Eftir fyrsta starfsárið í Kiwanis áttaði ég mig á að það var fólk út um allan heim 
sem hafði sömu hugsjónir og ég með þaö að hjálpa börnum heimsins.
Aðal markmið mitt hefur alltaf verið að styðja við og styrkja innviði okkar 
sameiginlega samtaka KIE.   Samfélag sem hefur yfir 100 ára sögu.  Nú þarf KIE 
af fara í enn meiri aðlögun vegan ytri breytinga í okkar nánasta umhverfi.   Þessi 
aðlögun þarf að gerast í samráði með ykkur kiwansfélögum.
Slagorð mitt er.   Deilið hamingju ykkar og þá munu þið breyta heiminum.



A unique, exquisitely  beautiful 
and modern  hotel with 
 spectacular panoramic views in 
 serene  surroundings.
The Hilton Garden Inn  Faroe 
 Islands is the  epitome of  Nordic 
luxury and  comfort in the
 Faroe  Islands.

Resturant
Hallartún

 Tórshavn City Centre: 1.5 km 

 Hotel Classification: ★★★★
 Conference Classification: ★★★★
  Room capacity: 130 rooms   

(king, queen, twin, suite, accessible and 
connecting rooms).

 Conference capacity: 286 attendees 

 Wi-Fi: Free 

  Restaurant: 94 diners 

 Bar and lounge area

 Sauna, fitness and spa 

 Parking space 

 10 minutes’ walk to the city centre 

 Airport: 47 km 

Hilton Garden Inn Faroe Islands    Staravegur 13    100 Tórshavn    Faroe Islands   Fax: +298 414001
  hgi@hiltongardeninn.fo     Tel: +298 414000    hiltongardeninn.fo
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Skýrsla tengiliðs við KCF/E
til umdæmisþings 2021

Fyrsta fjáröflunar- og styrktarverkefni 
nýstofnaðs Barnahjálparsjóðs Kiwanis 
í Evrópu  „Skór fyrir börn í Rúmeníu var 
hrint úr vör í janúar sl. Markmiðið var 
að fyrir 21. september 2021 safnaðist fé, 
alls €90.000 til kaupa á 3000 pörum af 
vönduðum vetrarskóm sem yrðu færð 
fátækum rúmenskum fjölskyldum með 
börn á skólaaldri. 

Hérlendis var verkefnið  kynnt með 
samtölum og tölvupóstum til forseta klúbba, 
færslum á heima- og Fbsíðu umdæmisins 
og í fréttabréfi þess. Sömuleiðis hefur 
tengiliður átt góð samtöl við marga félaga 
vegna þess.

3 skópör and andvirði €90 var hlutfallslegur 
kvóti hvers klúbbs í Evrópu til að ná settu 
markmiði. Ánægjulegt var að sjá að flestir 
þeirra 17 umdæmisklúbba sem studdu 
verkefnið létu ekki þar við sitja heldur 
styrktu söfnunina um andvirði 1 pars á 
klúbbfélaga.  Heildar-framlag umdæmisins 
er nú €12.000 eða um tæpar ISK 2miljónir.  

45 félagar okkar í Færeyjum voru mjög 
rausnarlegir. Til samans lögðu þeir til 
andvirði 5 skópara á félaga, eða um þriðjung 
af framlagi okkar  Þvílík samhygð!!!  

Þegar þetta er skrifað þá stendur söfnunin 
í um €124.000. Að vanda er framlag okkar 
mest ef miðað er við félagafjölda!  Verkefnið 
studdu: Keilir, Setberg, Sólborg, Eldey, 
Varða, Eysturoy Tórshavn, Rósan, Askja, 
Drangey, Herðubreið, Skjálfandi, Dyngja, 
Höfði, Elliði, Búrfell og Mosfell. Fyrir hönd 
KCF þakka ég þessum klúbbum fyrir hlýhug 
í orði og á borði! 

Tengiliðir KCF/E hittast á mánaðarlegum 
fundum og einning fá þeir reglulega  fræðslu 
og þjálfun gegnum höfðustöðvar KCF 
eða í gegnum Kiwanis Academy Evrópu. 
Reglulega eru og gefin út fréttabréf KCF/E 
og haldið út Fbsíðu. Frekari upplýsingar um 
starfsemi KCF og KCF/E veitir undirritaður 

Með Kiwaniskveðju
Óskar Guðjónsson, 
tengiliður við Barnahjálparsjóð Kiwanis í 
Evrópu
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Skýrsla formanns Hjálmanefndar til Umdæmisþing fundar

18 September 2021

Heil og sæl öll sömul.

Þá er enn einu starfsárinu að 
ljúka og enn er heimsfaraldur að 
valda því að starfsemi Kiwanis 
er sett úr skorðum.
Leitt að blása þurfti Færeyja þing 
af og ekki að fullu séð hvernig 
við höndlum þessa síðustu 
bylgju veirunnar.
Það var nokkuð sérstakt síðasta 
starfsár þó svo að okkar hlutir 
í hjálmanefndinni gengu upp 
með frábæru verki ykkar 
kiwanisfélagar góðir.
Það hefur verið víða erfitt að 
halda úti starfsemi klúbba og 
margir hafa lært nýja hluti að 
funda í gegnum fjarfundar 
búnað og víða gengið nokkuð 
vel.

Ég tók að mér að stýra nefndinni 
enn eitt árið og er ég enn og 
aftur svo lánsamur að hafa mér 
til aðstoðar sama fólkið og 
hefur fylgt mér síðustu árin í 
nefndinni.
Var því nefndin þannig skipuð 
starfsárið 2020 – 2021
Ólafur Jónsson formaður  
Drangey
Haraldur Finnsson Jörfa fyrir 
Freyjusvæði
Hjörtur Þórarinsson  Búrfelli 
fyrir Sögusvæði
Petrína Ragna Pétursdóttir 
Sólborg fyrir Ægissvæði
Stefán Jónsson  Kaldbak fyrir     
Óðinssvæði

Starfið hófs fljótlega að loknum 
Umdæmisþings fundi er 
haldinn var síðla September 
og var byrjunin að fá uppgefin 
þann fjölda barna er sest höfðu 
á skólabekk þetta skólaárið.
Þyrí Marta Baldursdóttir 
reddaði því fyrir okkur og 
var Eimskip gefin upp talan 
4.700 sem ætti að duga fyrir 
innanlands dreifingu ásamt 
aukaverkefnum okkar og sú tala 
sett í pöntun til birgjans.
Það var svo er líða tók að jólum 
að farið var í af fulltrúum svæða 
að smala saman fjöldi barna 
í skólum landsins og ég var í 
sambandi við þá skóla er falla 
utan beinna aðkomu Kiwanis 
klúbba. 
Eftir áramótin var gerð könnun 
á hvort breyting hefði orðið á 
fjölda í skólunum og það lagfært 
sem lagfæra þurfti.
Enn og aftur mæddi mikið á 
Haraldi Finnssyni í Freyjusvæði 
þar sem sumir klúbbar sinna 
ílla að afla talna í skólum á sínu 
svæði.
Það vakti þó athygli Haraldar 
að margir skólar hafa slakað 
á stífleika sínum og er það vel 
að betur gangi að vinna þetta 
verkefni í borginni
Pöntunarskjalið var síðan 
sent Eimskip um 20 Janúar og 
reyndust vera 4.477 börn eiga 
að fá hjálma innanlands.
Sú staða kom upp að nokkur 

munur var á uppgefnum fjölda 
barna hjá Þjóðskrá og rauntölum 
er komu fram er samantekt 
skólanna lá fyrir.
Sú skýring er gefin hjá Þjóðskrá 
að mörg börn séu erlendis með 
foreldrum sínum þó svo þau séu 
skráð á skólaaldri hér heima.
Ákveðið var í samráði við 
Eimskip að senda tvöfalt magn 
til Grænlands þar sem engir 
hjálmar höfðu verið sendir 
þangað árið 2020 og veit ég ekki 
betur en það sé afgreitt mál nú.

Eftir áramótin héldum við 
Haraldur netfund með Erlu 
Maríu hjá Eimskip og farið var 
yfir vorið og afhendingu og 
hvernig staðið yrði að því.
Að vanda er samstarf við Erlu og 
hennar starfsfólk fádæma gott og 
vekur það furðu víða erlendis að 
svona stórt fyrirtæki standi svona 
vel við bakið á hreyfingunni í 
þessu athyglisverða verkefni

Hjálmar komu til landsins í 
byrjun Mars mánaðar og þar 
sem páskar voru óvenju snemma 
í ár var ákveðið að byrja að 
koma hjálmum út strax að þeim 
loknum eða í byrjun Apríl.
Er farið var að deila út hjálmum 
kom í ljós að Eimskip fékk 
nokkuð færri hjálma en pöntun 
sagði til um og hefur verið fengin 
skýring á því frá birgja.
Brugðið var til þess ráðs að 
tryggja að nýir hjálmar færu 

38



í innanlands dreifingu en 
ársgamlir hjálmar yrðu settir í 
aukaverkefni eins og Grænland, 
Rauðakrossinn o.fl.
Er farið var að dreifa í skólana 
þá kom í ljós nokkur tilfærsla á 
börnum á milli skóla og einnig 
landshluta og var smá púsl að 
bæta við hjálmum sum staðar 
og innkalla hjálma á öðrum.
Einnig þurfti ég að senda 
hjálma í nokkra skóla þar sem 
kiwanis er ekki með beina 
þjónustu, en allt gekk þetta upp 
að lokum og létu Kiwanisfélagar 
veirufaraldur ekki hefta 
framgang verkefnisins og þakka 
má elju og vinnusemi félaganna.
Enn og aftur ber á því að 
foreldra neita að barn þeirra 
þiggi hjálm frá Kiwanis og 
hefur sú fyrra breiðst út fyrir 
höfuðborgarsvæðið.
Það er afar sérstök atferlisfræði 
að gera barn eða börn í 
einstökum bekkjum og skólum 
séu ekki eins og fjöldinn en 
auðvitað er þetta val hvers og 
eins.
Eimskip setti sérstakan kraft 
í kynningu á verkefninu á 
samfélagsmiðlum og margir 
klúbbar komu fréttum í staðar 
fréttablöð og er það nauðsynlegt 
að koma á framfæri því sem við 
erum að gera.

Ég hef samþykkt beiðni Péturs 
Jökuls kjörumdæmisstjóra að 
taka að mér nefndina á næsta 
starfsári og enn og aftur er ég 
svo lánsamur að öll nefndin 
ætlar að starfa með mér næsta 
starfsár.
Ég tel að þetta stóra verkefni 
okkar hafi verið afar farsællega 
unnið í ár þrátt fyrir margar 
hindranir á vegi okkar og 
þakka ég nefndarfólki mínu 
fyrir frábært starf og sérstakar 
þakkir færi ég enn og aftur 
Haraldi Finnssyni fyrir mikla 
nákvæmni og eljusemi að sjá 

um Freyjusvæðið á þann hátt 
sem hann gerir.
Ekki má gleyma Erlu Maríu og 
hennar fólki fyrir fádæma gott 
samstarf og gríðarlegan styrk sem 
fyrirtækið veitir hreyfingunni.

Áfram Kiwanis !
Ólafur Jónsson
Formaður hjálmanefndar
Starfsárið 2020 - 2021
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Skýrsla Styrktarsjóðs Kiwanis á Íslandi og í Færeyjum 
til umdæmisþings 2021

Starfsemi Styrktarsjóðs hefur 
verið í lágmarki það sem af er 
þessu starfsári. Stjórn hefur 
fundað nokkrum sinnum á netinu 
og sala á Kiwanisvarningi frekar 
fyrirferðarlítil, en eitthvað týnist 
þó alltaf til. Klúbbar eiga afmæli, 
beiðnir um aldursviðurkenningar 
berast reglulega og stjörnur eru 
sívinsæll þakklætisvottur fyrir 
gott starf margra Kiwanisfélaga. 

Sjóðurinn fékk ekki pláss netþingi 
umdæmisns 2020 og fyrsta 
starfsári nýrrar stjórnar lauk án 
formlegs aðalfundar. Vonir stóðu 
því til að halda tvöfaldan aðalfund 
á umdæmisþingi í Færeyjum. 
Netþing breytir væntanlega 
einhverju þar um. Ársreikningur 
síðasta starfsárs liggur fyrir og var 
hagnaður rúmlega 800þús
 
Sjóðsstjórn samþykkti einróma  
að teygja fram styktarhönd 
vegna hamfaranna á Seyðisfirði. 
Fundað var um málið með 
félagsmálastjóra Múlaþings 
og fleira stjórnsýslufólki. 
Niðurstaðan var að beina 
málinu til Rauða krossins sem 
eyrnamerkt framlag til að styrkja 
barnafjölskyldur til að gera sér 
glaðan dag breyta um umhverfi, 

t.d. með því að fara í bústað, 
ferðalög, fara í leikhús eða aðar 
afþreyingu. Málið fór í frekari 
vinnslu hjá RKÍ

Í kjölfar þessara viðræðna barst 
svo ábending frá Jóhannesi 
fv svæðisstjóra í Kaldbak um 
hvort svigrúm væri til að styrkja 
verkefnið „Bláir kubbar á 
Seyðisfirði!  Að baki því stendur 
menningarfélagið Lið fyrir Lið. 
Undirritaður var í mjög jákvæðum 
samskiptum við forsvars-menn 
félagsins og sjóðsstjórn  samþykkti 
að styrkja verefnið um 750þús og 
kom það verkefninu endanlega á 
koppinn. Aðrar hugmyndir hafa 
og spunnist í kringum samtalið. 
T.d. var félagið tilbúið að taka 
á móti Kiwanisfólki á leið á 
umdæmisþing í  Færeyjum, sýna 
þeim bæinn o.fl. Þótt Færeyjaferð 
hafi farið fyrir bí vita þau af 
okkur og eigum við heimsókn og 
gestrisni inni!!!
Undirritaður og Kristín 
Magnúsdóttir hafa naflaskoðað 
samþykktir sjóðsins og munu 
leggja fram breytingartillögur á 
næsta aðalfundi. Sjóðurinn hefur 
starfað í yfir 20 ár án verulegra  
breytinga á samþykktum hans svo 
þetta er spurning um uppfærslu 
frekrar en umbyltingu.

Stjórn sjóðsins hefur lýst yfir 
áhuga að starfa betur með 
klúbbum, falast eftir hugmyndum 
þeirra varðansi sjóðinn sem og að 
auka upplýsingaflæði og fræðslu 
til þeirra. Hugmynd er að biðja 
klúbba um að útnefna tengiliði 
sína við sjóðinn. Áhugasama 
félaga sem t.d væru tilbúnir að 
taka þátt í rýnisvinnu að framtíðar 
stefnumótun sjóðsins.

Kiwaniskveðja 
Óskar Guðjónsson
Formaður Styrktarsjóðs

Eftirfarandi félagar skipa stjórn Styrktarsjóðs
Formaður Óskar Guðjónsson, Eldey
Féhirðir  Björn B Kristinsson Keili
Ritari Jóhanna M Einarsdóttir Vörðu
Meðstjórnandi Kristín Magnúsdóttir Sólborg
Meðstjórnandi: Guðlaugur Kristjánsson Eldey
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Skýrsla Fjölgunar og Formúlunefndar til þingfundar þann 18. september 2021 

Frá síðasta umdæmisárinu 
í hefur starfsemi klúbbanna 
verið erfið sérstaklega hjá eldri 
klúbbunum en klúbbar voru 
margi byrjaðir að funda en þá 
var öllu skellt aftur í lás. Mjög 
ílla hefur gengið hjá sumum 
klúbbum að halda aðalfundi 
klúbba til að klára kjör nýrra 
stjórna.

Formúlunefnd hefur verið í 
sambandi í síma og netpósti 
en ekki hist í eigin persónu hjá 
klúbbum nema hjá Þyril og 
Búrfelli sem hafa fengið sérstaka 
aðstoð frá umdæminu og ætla 
Búrfellsmenn að gefa í og reyna 
að stofna hliðarklúbb. Tómas og 
Haukur hefur mætt á netfundi 
hjá fjölgunarfulltrúum Kiwanis 
Evrópu.

Höldum áfram að nota 
Einn+einn kortin og bjóða 
líklegum á fundi eða að 
bjóða þeim að vera með á 
Teamsfundum. Verum dugleg 
að nota fjarfundi meðan fáir 
mega hittast, en verum fljót að 
byrja að starfa um leið og það 
má.  Lítið hefur unnist í stofnun 

nýrra klúbba og stofnun á 
blönduðum klúbb í Reykjavík 
eða með aðkomu félaga úr 
JCI. Annað er enn í vinnslu 
í klúbbastofnunum. En útaf 
Covid þá gengur allt mjög hægt.  

Heyrst hafði að nýir félagar 
höfðu ætlað að ganga inn í 
Tórshavn og í Eysturoy en 
því miður hefur ekki raunin 
þegar þetta er skrifað en mikil 
fækkun hefur orðið í Tórshavn 
um fimm félaga.  Þrír klúbbar 
Hof, Hraunborg og Varða í 
Ægissvæði hafa misst einn 
félaga. Í Sögusvæði hefur fjölgað 
tvo í Ós og einn í Mosfelli. 
Fækkun er í Freyjusvæði Þyrill 
-3, Geysir -1, Elliði -2, Höfði -2, 
Jörfi -1 að mestu vegna fráfalls 
félaga. Fjölgun er í Básum um 
einn félaga og Heklu um tvo. 
Fyrirmyndasvæðið Óðinssvæði 
er með mesta fjölgun Kaldbakur 
+1, Freyja +1, Skjálfandi +1 og 
Skjöldur +1. Askja hefur misst 
einn félaga. Allar tölur eru 
raunfjölgun miðað við byrjun 
starfsárs. Aðrir klúbbar standa í 
stað í umdæminu.

Verum öll dugleg að halda 
utan um hvert annað og hafa 
samband við félagana til að 
stoppa
brottfall úr klúbbum, enda 
verðum við öll saman að vinna 
saman þangað til að plágunni 
lýkur.  Hvert okkar skiptir máli 
svo að við getum haldið áfram 
að stunda okkar frábæra starf 
í þágu barnanna.  Höldum 
ótrauð áfram að fjölga í Kiwanis 
og hafa gama saman. Það sem 
gefist hefur best í fjölgun félaga 
er maður á mann, en í versta 
falli segir sá sem er spurður nei 
eða seinna. 

En við megum heldur ekki 
gleyma að rækta félagsandann 
og styrkja félagana og virkja 
óvirka félaga. Við verðum 
að standa saman öll um 
verkefnið sem er að fjölga í 
Kiwanishreyfingunni. 
Munum að deila fundum, 
verkefnum og viðburðum okkar 
á samfélagsmiðlum og gleymum 
ekki að senda fréttir til birtingar 
á kiwanis.is hjá Tómasi vefstjóra.  
Að lokum auglýsum við eftir 
tveimur áhugasömum konum 
til að vera með í Fjölgunar og 
Formúlunefnd.

                                                      
Með    Kiwaniskveðju
Haukur Sveinbjörnsson
Sigurður Einar Sigurðsson
Tómas Sveinsson



TIL ÞJÓNUSTU REIÐUBÚNIR
FYRIR FISKELDISVINNUNA
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SALA OG TÆKNILEG ÞJÓNUSTA
...............................................

ERUM MEÐ VARAHLUTI OG STAKA HLUTI FRÁ NÁNAST
ÖLLUM FRAMLEIÐENDUM HEIMSINS

K
R

E
A

 / 
Q

O
D

IO

43



Fréttir frá Ós á Höfn.

Kiwanisklúbburinn Ós hefur starfað á Höfn 
í bráðum 34 ár. Fljótlega var stofnaður 
styrktarsjóður til að halda utan um ágóða af 
verkefnum klúbbsins sem fara í styrki. Fyrsta 
stóra verkefni klúbbsins var að gefa leikskólanum 
kastala og hefur Ós alltaf stutt leikskólann á 
Höfn gegnum árin. Nefna má að fyrsti styrkur 
vegna íþróttagleraugna hefur verið greiddur út 
en Ungmennafélagið Sindri veitir upplýsingar 
um það.  
 
Árlega eru tíu til tuttugu bágstaddar fjölskyldur 
styrktar í kringum jólin og nýtist hluti af 
jólatréssölunni í það með aðstoð Nettó. Þá hefur 
Ós styrkt grunnskólann og framhaldsskólann 
með veglegum gjöfum. Fé var sent til fátækra 
barna Rúmeníu vegna skókaupa gegnum Kiwanis 
Children Fund.  
 
Heilbrigðisþjónustan hefur fengið sinn hluta 
af söfnunarfé til tækjakaupa og ýmsar safnanir 
til hjálpar langveikum börnum hafa fengið 
sinn skerf. Páskabingóið var ekki haldið þetta 
starfsár vegna Covid en félagi okkar í Ós, 
Ásgeir Ásgeirsson hefur aðstoðað okkur með 
páskaeggin frá Freyju. 
 

Groddaveislan tókst vel þetta árið þrátt fyrir 
fjöldatakmarkanir vegna Covid.  Félagar og 
eftirtalin fyrirtæki; Hafið, Martölvan, Frá haus 
að hala, Ajtel Iceland, Múrfeðgar, Húsamiðjan, 
Þingvað og Mikael ehf fá þakkir fyrir aðstoð og 
þátttöku sína að verkefnum klúbbsins.  
 
Kiwanis er með landsverkefni á hverju á ári en 
það er hjálmaverkefnið til sex ára barna og var 
hjálmaafhendingin í ár í Hafnarskóla þann 29. apríl 
með aðstoð lögreglunnar.   
 
Þá má að lokum geta þess að það stendur til að 
stofna öflugan kvennaklúbb hér á Höfn en vegna 
Covid hefur allt seinkað. Hægt er að vera með með 
því að senda póst á seinars@kiwanis.is til að vera 
með frá byrjun.  

Sautjánda júní var haldinn fjölskyldudagur 
Kiwanisklúbbsins Ós og þar mættu félagar makar 
börn og barnabörn. Tómas Sveinsson fráfarandi 
umdæmisstjóri tók þar inn nýjan félaga hann 
Hannes Halldórsson og að því loknu borðuðu félagar 
og gestir lamba ribeye eldað af meistaragrillainum 
Stefáni Brandi kjörforseta hjá Ós.
 
Oft erum við spurðir hvað Kiwanis er. Kiwanis 
er alheimssamtök sjálfboðaliða kvenna og karla 
sem hafa það að markmiði að bæta heiminn með 
þjónustu í þágu barna. Saman getu við áorkað því 
sem einstaklingar geta ekki einir. Þetta gerir okkur 
kleift að vinna að innlendum og alþjóðlegum 
verkefnum innan Kiwanishreyfingarinnar.  
 
Saman vinnum við einnig að umbótum á landsvísu.  
Ekki síst er unnið að mannúðar- og framfaramálum 
sem horfa til heilla fyrir bæjarfélag klúbbfélaga, því 
sem opinberir aðilar annað hvort vilja ekki eða geta 
ekki sinnt.   
 
Gleðilegt komandi Kiwanisár
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RINKA.FO

FULLKOMILEIKIN HEVUR EITT NAVN. Hon eitur Rinka. 
Hon er sterk. Sjáldsama vøkur. Rinka veksur seg til 
í Føroyum og verður myndað av brimi og kyrru. 
Tað er hetta, sum ger hana til heimsins besta laks. 
Handfarin við nærlagni. Handfarin av náttúruni.

Hetta er Rinka. 
Laksur úr Føroyum frá Mowi. 
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Á hverju vori frá 2004 hafa Eimskip og Kiwanisklúbbarnir fært öllum börnum í 
fyrsta bekk reiðhjólahjálm að gjöf. Þannig höfum við lagt okkar af mörkum við 
að tryggja öryggi ungra vegfarenda.

Við komum góðu til leiðar!

  Við flytjum 
          aukið öryggi  
– alla leið til þín
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VIÐ GREIÐUM
HELMING 
Á MÓTI ÞÉR

Kolefnisjafnaðu eldsneytisviðskiptin með Olís

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


