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Sæl verið þið 
ágætaKiwanisfólk !
Ég tók formlega við sem 
umdæmisstjóri 1.október 
og hef ég verið svolítið á 
faraldsfæti síðan ég tók við 
bæði í heimsóknir, fræðslu 
og stjórnarskipti 2.október 
fór ég til Vestmannaeyja með 
Svæðisstjóra Sögusvæðis 
Erlendi Ö Fjeldsted og var 
honum til aðstoðar við 
stjórnarskipti og inntöku 
þriggja nýrra félaga. 8-9 
október fór ég til Brussel á 
Evrópustjórnarfund ásamt 
Gunnsteini Björnssyni, þar 
sem rætt var um stöðu mála í 
Kiwanis í Evrópu og er staðan 
ekki góð. Í Ungverjalandi 
er enginn klúbbur lengur, 
Rúmenía á hraðri niðurleið 
og Noregur líka. Það kvað 
Heimsforseti Peter Mancuso 
vera okkar helsta verkefni að 
stöðva þessa þróun. Ákveðið 
var að umdæmisstjórar 
myndu síðan koma 
saman í Gent í Nóvember 
ásamt formönnum 
fjölgunarnefnda. Mér til 
aðstoðar á þessum fundi 
var Óskar Guðjónsson sem 
túlkaði frá Íslandi. 

22 Október mætti ég ásamt 
Tómasi Sveinssyni formanni 
fræðslunefndar og Svavari 
Svavarssyni Umdæmisféhirði 
á fræðslufund á Akureyri 
hjá Óðinssvæði. Um 
kvöldið fórum við síðan í 
heimsókn á Sauðárkrók, til 
Kiwanisklúbbsins Drangey. 
29 Október fór ég ásamt 
Svæðisstjóra Freyjusvæðis, 
Ásvaldi Jónatanssyni til 
aðstoðar við stjórnarskipti á 
Ísafirði og var okkur einnig 
boðið í sviðaveislu sem er 
aðalfjáröflunarkvöldi þeirra í 
Básum sem tókst mjög vel. 
03 Nóvember mætti ég 
ásamt 11 félögum mínum 
frá Mosfelli í heimsókn 
til Eldeyjar í Kópavogi á 
sameiginlegan almennan fund 
með ræðumanni, sem var 
Gunnar Snorri Gunnarsson, 
fyrrverandi sendiherra Kína. 
06. nóvember mætti ég á 
Villibráðardag Hraunborgar 
í Hafnarfirði, sem tókst 
virkilega vel. 
Þá stóð til að sækja 
svæðisráðsfund í Óðinssvæði 
sem vera átti Vopnafirði 13 
nóvember, en þeim fundi 
var aflýst vegna fjölgunar á 
Covidsmitum þar. Var því 
tekin stefnan á svæðisráðsfund 
í Sögusvæði sem haldinn 
var í Þorlákshöfn ásamt 
svæðisstjóra Erlendi Ö 
Fjeldsted. 
19-20 Nóvember mættum 
við Haukur Sveinbjörnsson 
til Gent í Belgíu. Ég á fund 
með umdæmisstjórum í 
Evrópu, en hann á fund sem 
formaður fjölgunarnefndar. Á 
fundi með umdæmisstjórum 
Evrópu sagði ég þeim frá 
Hvatningardegi Kiwanis sem 
til stóð að halda hér í 

Nóvember með mætingu 
utanríkisráðherra og 
vinsælum söngvara en öllu 
hefði þurft að fresta vegna 
mikillar útbreiðslu Covid 
smita hér á landi sem og 
annarstaðar í Evrópu. 
Taldi að fjölga þyrfti um 50-
60 nýja félaga á Íslandi eða 
það væri a.m.k. markmiðið. 
Enn fremur var umræða 
um að halda vel utan um 
þá Kiwanisfélaga sem eru 
nú þegar í hreyfingunni. 
Einnig hafa verið haldnir 
fjarfundir með Ráðgjafa 
KI fyrir Ísland, Arthur 
Riley og Heimsforseta Peter 
Mancuso þar sem Guðlaugur 
Kristjánsson hefur verið mér 
til aðstoðar. 
Covid hefur nú aðeins farið 
að herjá á okkur aftur en 
vonandi hefur það ekki jafn 
mikið áhrif á okkar starf eins 
og tvö síðastliðin starfsár.
Ég vil að lokum óska ykkur og 
fjölskyldum ykkar gleðilegra 
jóla og farsældar á nýju ári og 
vonandi getum við starfað við 
eðlilegar aðstæður á nýju ári.

Umdæmisstjóri 2021-2022
Pétur Jökull Hákonarson.
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3355..VViilllliibbrrááððaarrhhááttííðð  HHrraauunnbboorrggaarr    
íí  SSjjóónnaarrhhóóllii  KKaappllaakkrriikkaa,,    

llaauuggaarrddaaggiinnnn  66..  nnóóvveemmbbeerr  22002211  
Hjálmar Gunnarsson forseti setti hátíðina og bauð 
umdæmisstjóra, svæðisstjóra og 183 gesti velkomna og 
veislustjóri og skemmtikraftur var Laddi og co, Hjörtur 
lék undir. Silli kokkur galdraði fram villtar krásir. Gestir 
skemmtu sér frábærlega vel og fóru eftir öllum settum 
sóttvarnarreglum og fóru svo glaðir eftir að hafa gert góð 
kaup í málverkum og dregnir voru út 32 glæsilegir 
vinningar. Í lokin þakkað forseti góðan stuðning við 
styrktarverkefni með kaupum á málverkum og kaupum á 
happdrættismiðum og einnig þakkaði hann þeim sem gáfu 
vinninga og kiwanisfélögum fyrir frábæra vinnu við 
undirbúning og vinnu við að gera hátíðina svo glæsilega. 
Hér fylgja myndir frá hátíðinni 

                  

  

      

 
 
 
 
 

JJóóllaaffuunndduurr  HHrraauunnbboorrggaarr  
hhaallddiinnnn  íí  KKæænnuunnnnii  11..ddeess..  

Hjálmar Gunnarsson forseti. Spakmæli dagsins:  
„Sælt er að gefa„  

Jólahlaðborð: For- og aðalréttir, Oddsteinn Gíslason 
framreiðir. Upplestur: Séra Gunnþór Þ. Ingason. 
Afmæli og viðurkenningar  
Styrktarúthlutun: Haraldur Jónsson formaður 
styrktarnefndar. Styrkir Hraunborgar 2021 
Mæðrastyrksnefnd Hafnarfjarðar, í samstarfi við 
Fjarðarkaup kr. 370.000. Grímseyjar vegna 
endurbyggingar kirkjunnar  kr. 200.000    
Sollusjóður kr. 250.000   Gleym mér ei, styrktar-
sjóður  kr. 400.000.  Landsverkekefni. Reiðhjóla-
hjálmar til barna í samstarfi við Eimskip. 
Evrópuverkefni, Happy child, stuðningur við börn á 
flótta. Heimsverkefni,Útrýming á stífkrampa í 
samstarfi við UNICEF, barnahjálp Sameinuðu 
þjóðanna. Í lokin sungið,Heims um ból. 

   

    

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

Hraunborgarfélagar 
óska landsmönnum 
Gleðilegra jóla og 

farsældra á nýju ári 
og þakka fyrir 

samstarf og 
stuðning. 
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Kiwanisklúbburinn Dyngja hefur að mestu 
leyti starfað vel í haust.
Við vorum með sælgætissölu þar sem 
auglýst var á netinu og keyrðum við 
góðgætið heima að dyrum kaupanda.
Kökusalan í Mjóddinni var núna í byrjun 
desember og hefur stundum verð betri sala, 
en útkoman var ásættanleg.
Var okkur boðið í heimsókn til Vinaseturs-
ins í Kaldársel, þar fengum við að skoða 
húsakynni og síðan boðið upp á kræsingar 
og notuðum við tækifærið til að   afhenda 
þeim styrk.
Klúbburinn var stofnaður 12. desember 
2012 og er hefð að komast á hjá okkur að 
hafa jólafundinn þann dag og höfum við 
farið út að borða til að fagna.
Búið var að panta borð á veitingastað en 
þegar til átti að taka þá var ákveðið að bíða 
með að hittast þar til á nýju ári.

Með ósk um gleðilega jólahátíð og farsæld 
á komandi ári.

Kiwaniskveðja
Rósa Sólveig forseti Dyngju.

Þrátt fyrir fækkun um átta félaga í 
umdæminu, hefur Eldborg bætt fengið í 
sínar raðir tvo félaga, Elliði einn félaga og 
Tórshavn um fimm félaga. Fjölgunarnefnd 
hvetur þá klúbba  sem hafa misst félaga 
á síðasta starfsári og það sem er af þessu 
ári að gefa í og stefna á fjölgun. Ef allir 
klúbbar  bæta við raunfjölgun um einn 
félaga gæti hreyfingin vaxið svo um munar. 
En munum að halda utan um félaga sem 
þegar eru í klúbbum og hvetjum félaga að 
mæta vel á fundi.

Fjölgunar og Formúlunefnd óskar 
Kiwanisfélögum og fjölskyldum þeirra 
gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.

Formúlu og fjölgunarnefnd !
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„Hjálpum börnum heimsins“ nær og fjær

Kiwanis er alþjóðleg 
þjónustuhreyfing manna 
og kvenna sem hafa það að 
markmiði að taka þátt í að bæta 
samfélagið og láta gott af sér leiða 
undir kjörorðinu: „Hjálpum 
börnum heimsins“. Hreyfingin 
leggur áherslu á manngildi 
og eflingu félagskenndar 
meðal félagsmanna. Hver 
Kiwanisklúbbur reynir að þjóna 
sem best því samfélagi þar sem 
hann starfar. Í Kiwanis eru 
kvenna-, karla- og blandaðir 
klúbbar og er hreyfingin ávallt 
tilbúin að aðstoða við stofnum 
nýrra klúbba og taka við nýjum 
félögum. Það þarf aðeins að 
senda póst á seinars@kiwanis.
is og biðja um að vera með. 
Vonandi gengur að stofna 
kvennaklúbb á Höfn á komandi 
ári en öllum áformum um það 
hafa seinkað vegna Covid.  
Kiwanisklúbburinn Ós verður 
35 ára 2022 og eflaust verður 
tímamótanna minnst ef  það 
verður mögulegt. En öll erum 
við farin að vona að Covid 
hverfi svo lífið verði aftur sem 
eðlilegast. 
En hvað gerir 
Kiwanisklúbburinn Ós fyrir 
samfélagið?  Klúbburinn hefur 
styrktarsjóð til að halda utan um 
ágóða af verkefnum klúbbsins. 
Ágóði af árlegri jólatrjásölu, 
páskabingói og Groddaveislu 
fer í Styrktarsjóð Óss og er 
þaðan veitt út til samfélagsins.  
Í kringum jólin eru 10-15 
bágstaddar fjölskyldur styrktar. 
Ós hefur styrkt grunnskólann 
og framhaldsskólann með 
veglegum gjöfum í gegnum 
árin. Heilbrigðisþjónustan 
hefur fengið sinn hluta af 
söfnunarfé til tækjakaupa og 
ýmsar safnanir hafa verið til 
hjálpar langveikum börnum. 
Nefna má fleiri verkefni 

t.d. Kiwanisdúkkuverkefni. En 
það eru prestar í Hafnarkirkju 
sem sjá um að gefa ungum 
börnum litla tuskudúkku á 
fjölskyldumorgnum. Enn 
eitt verkefnið sem Ós styrkir 
eru sérstök gleraugu sem 
henta vel í íþróttum og hefur 
Ungmennafélagið Sindri 
umsóknarformið til að sækja 
um slík gleraugu fyrir börn. 
Landsverkefni á vegum Kiwanis 
eru t.d. Grímseyjasöfnun 2021 
hjá klúbbum í Kiwanis, hjálmar 
til barna í samstarfi með Eimskip 
frá 2003. Evrópuverkefni eru 
Happy Child stuðningur við 
börn á flótta í Sýrlandi 2020-
2021, skósöfnun til fátækra 
barna í Rúmeníu 2021. Það sem 
Kiwanishreyfingin á Íslandi 
er þekktust fyrir er sala á 
K-lyklinum sem er seldur undir 
kjörorðinu „Gleymum ekki 
geðsjúkum“ á 2-3 ára fresti. 

 
Helsta heimsverkefni Kiwanis 
undanfarin 11 ár er útrýming 
á stífkrampa Maternal/
Neonatal Tetanus í samstarfi 
við UNICEF Barnahjálpar 
Sameinuðu þjóðanna frá 2010. 
Því miður hefur ekki enn 
náðst að útrýma stífkrampa 
í nokkrum stríðshrjáðum 
löndum en í 27 löndum hefur 
það markmið náðst.  
Sérstakar þakkir fá eftirtalin 
fyrirtæki á Hornafirði; Hafið, 
Birki, Hans Christensen, 
Mikael, Martölvan, Þingvað, 
Húsasmiðjan, Nettó, Ajtel, 
Múrfeðgar, Flytjandi, Olís, 
Skinney-Þinganes fyrir 
aðstoð við hin ýmsu verkefni 
klúbbsins. Ekki má svo gleyma 
fjölmörgum félögum í Ós sem 
vinna við hin ýmsu verkefni.  
 
Stjórn Kiwanisklúbbsins Ós 
óskar öllum Kiwanisfélögum 
gleðilegra jóla og gæfuríks árs.
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  Kiwanisklúbburinn Helgafell !

Eftir frekar magurt starfsár 
2020-2021 og starfið fór af stað 
í haust höfum við náð að funda 
eðlilega fram að þessu en við 
þurftum að aflýsa jólafundinum 
okkar sem var á dagskrá 11 
desember
En svona í stórum dráttum 
komu Erlendur Fjeldsted 
svæðisstjóri og Pétur Jökull 
Hákonarson umdæmisstjóri til 
Eyja á stjórnarskiptafundinn 
og árshátið þann 2 október og 
skiptu um stjórn og skemmtu 
sér með okkur félögum fram 
eftir kvöldi. 
Síðan þá hafa verið haldnir 
fjórir stjórnarfundir, en 
fyrsti klúbbfundur var 
félagsmálafundur að venju 
sem haldinn var þann 14 okt, 
þar sem styklað var á stóru 
um starfið í vetur og lögð fram 
fjárhagsáætlun og reikningar 
síðasta starfsárs. Einnig var 
samþykkt á þessu fundir að 
gefa nýnan fíkniefnahund til 
Lögreglunar í Vestmannaeyjum, 
en þetta er fjórði hundurinn sem 
við gefum embættinu í þágu 
forvarna og eftirlits barnanna 
vegna. 
Næsti fundur var haldinn 
fimmtudaginn 28 október 
og var það almennur fundur 
með ræðumanni og gestum. 
Ræðumaður kvöldsins var 
Heimir Hallgrímsson f.v 

landsliðsþjálfari í knattspyrnu 
og flutti hann okkur erindið 
Þrjú ár í Katar  Þetta var mjög 
skemmtilegt og fróðlegt erindi 
og fá að sjá og heyra munin 
á okkar kúltúr og það sem 
er í gagni í múslimaríki það 
er ótrúlegt, Heimir er mjög 
skipulagður maður og setti 
erindið upp í myndrænu formi 
á mjög smekklegan hátt, og voru 
fundarmenn mjög ánægðir með 
erindi Heimis, og að venju fékk 
hann smá gjöf frá klúbbnum 
að erindi loknu. Föstudaginn 
12 nóv er hinn árlegi saltfisk 
og Jólabjórsmakkfundur þar 
sem við fengum nýjann félaga 
okkar Daniel Geir Moritz til 
að vera með erindi um hanns 
nýja rekstur sem er Höllinn 
hér í Eyjum og var gerður 
góður rómur að erindi Daniels 
enda bráð skemmtilegur félagi 
þar á ferð. Pökkun og sala 

jólasælgætis hefur farið fram 
og undirtektir við sölunni 
góðar. Við gáfum 3 spjaldtölvur 
til öldrunarþjónustu 
Vestmannaeyjabæjar en þær eru 
notaðar m.a til að gamla fólkið 
geti talað við börn og barnabörn 
á skype meðan þessi faraldur 
gengur yfir.
Fundarsókn hefur verið með 
ágætum miðað við aðstæður 
en alltaf er hægt að gera betur, 
og vona ég að starfið verði 
öflugt á starfsárinu þó svo 
að maður sé skíthræddur við 
aukningu á Covid smitum, en 
vonandi passar landinn vel uppá 
sóttvarnir svo allt fari ekki á 
bál og brand og jól, áramót og 
starfið í hættu. 

Með Kiwaniskveðju
Tómas Sveinsson forseti 
Helgafells. 
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         Fréttir frá Skildi á Siglufirði
Á aðalfundi, sem haldin var 
7.maí síðastliðin, var samþykkt 
einróma að fráfarandi stjórn 
yrði áfram við stjórnvölin 
starfsárið 2021-2022.
Fjáröflunarverkefni okkar í 
sumar var með rýrara móti 
vegna Covid-19. Í ágúst, 20. 
og 21. tókum við á móti afla 
í sjóstangaveiði eins og við 
höfum gert undanfarin mörg 
ár en mótið féll niður í fyrra. 
Í nóvember hengdum við 
upp jólaljós á Sigló-Hótel, 
Hannes-Boy og Kaffi-Rauðku 
og hafa þessi verkefni verið 
okkar aðal fjáröflun ásamt 
„Bryggjudögum“, sem haldnir 
eru á vegum Fjallabyggðar, en 
hafa fallið niður undanfarin tvö 
ár.
Styrktarverkefni hafa verið 
nokkur fyrir utan sameiginleg 
verkefni Óðissvæðis. Þar vil ég 
t.d. nefna búnað sem við gáfum 
grunnskóla Fjallabyggðar 
sem samanstendur af 
„Sýndargleraugum“ og 
tilheyrandi búnaði sem nýtist 
m.a. við kennslu þeirra sem 
eiga erfitt með venjulegt nám. 
Áhersla okkar á styrktarverkefni 
á þessu starfsári er „ styrkjum 
börn til góðra verka“ þar má 
nefna hugmynd okkar að koma 
að uppbyggingu á nýju húsnæði 
fyrir félagsstarf ungmenna í 
Fjallabyggð.
Grillveisla fyrir eldriborgara 
í Fjallabyggð, sem við höfum 
haldið í Skórækt í Hólsdal og 
verið mjög vinsæl og vel sótt, 
eldri féll niður annað árið í 
röð vegna Covid-19 og margir 

eldriborgarar haft samband og 
sakna þess mikið og hlakka til 
betri tíma þannig að hægt verði 
að taka upp þráðinn aftur.
Fyrsti fundur haustsins var 
haldinn 1.okt. og höfum við 
haldið fjóra almenna fundi og 
einn félagsmálafund. Ekki var 
haldin stjórnarskiptafundur 
þar sem fráfarandi stjórnin var 
öll endurkjörinn, eins og áður 
segir, og ekki sérstök þörf á 
stjórnaskiptafundi. Þá höfum 
við haldið fimm stjórnarfundi. 
Á almennum fundum höfum 
við fengið góða aðila til að fræða 
okkur um hin ýmsu málefni og 
má þar nefna Slökkviliðsstjóra 
Fjallabyggðar sem m.a. 
fjallaði um flóð sem urðu í 
Fjallabyggð og varnir gegn 
þeim til framtíðar og formann 
Björgunarsveitarinnar Stráka 
sem fór m.a. yfir kosti þess að hafa 
góða „Dróna“ m.a. til könnunar 
á aðstæðum við björgunarstörf. 
Hafnarvörður Fjallabyggðar 
var með fróðlegt erindi um 
hafnir Fjallabyggðar og komu 
Freyju nýs björgunarskips og þá 
aðstöðu sem til þarf.
Á félagsmálafundi var skipuð 
nefnd sem samanstendur af 
fjórum yngstu félögum og 2 
eldri og með langan starfsaldur 
í Skildi. Tilgangur með þessari 
nefnd er að reyna að finna 
út hvernig yngri félagar sjá 
framtíðina í Kiwanis fyrir sér 
t.d. er fundartími á föstudögum 
ekki heppilegur, þarf að breyta 
fundum, fjáröflunarverkefni og 
þátttöku í þeim, hvernig fáum 
við yngra fólkið til að ganga í 
Kiwanishreyfinguna og annað 
það sem félögum dettur í hug. 
Nefndin skili tillögum fyrir 
næsta félagsmálafund sem er í 
byrjun febrúar.

Föstudaginn 12.okt. var haldin 

sviðaveisla að hætti hússtjórnar, 
á borðum voru sviðalappir, 
hausar og sviðasulta ásamt 
tilheyrandi meðlæti. Lappir og 
hausar voru fengnir á völdum bæ 
í Fljótum og urðu félagar að hafa 
hraðar hendur við að fjarlægja 
„fenginn“ áður en „eftirlitið“ 
kæmi í heimsókn á  bæinn. Til 
að fá rétta sviðabragðið var 
sviðið að gömlum og góðum 
sið með gasi og notuð gömul 
þakjárnsplata. Það sem ekki var 
innbyrt á fundinum var sett í súr 
og verður geymt til þorrafundar.
Dagskrá til áramóta, ef 
fjöldatakmarkanir koma ekki 
í veg fyrir það, þá verðum við 
með jólafund 10.des. þar sem 
við bjóðum eiginkonum og 
kærustum í jólahlaðborð að 
hætti húsnefndar. Að venju 
bjóðum við sóknarpresti til 
fundar sem les yfir okkur 
úr guðsspjöllunum og fáum 
fyrirgefningu syndanna. 26.des 
bjóðum við yngri kynslóðina 
á jólaball með hljómsveit og 
jólasveinum og allir fá eitthvað 
gott í poka og 28.des. tökum við 
þátt í að tilnefna íþróttamann 
ársins í Fjallabyggð í hinum ýmsu 
íþróttagreinum í samstarfi við 
Íþróttabandalag Fjallabyggðar. 
Í báðum tilfellum höfum við 
tekið þátt og séð um í áratugi. 
Á þrettándanum sjáum við 
svo um brennu í samstarfi við 
Fjallabyggð, Björgunarsveitina 
Stráka og krakka í 10.bekk 
sem leika álfakóng, drottningu 
og fylgdarlið og gengið í 
skrúðgöngu frá Torginu að 
brennu.
Félagar í Skildi eru nú 29. 
Mæting á fundi hefur verið 
dræm það sem af er en um 11-14 
félagar hafa mætt fyrir utan þá 
sem boða forföll og hafa yngri 
félagar verið slappir að mæta 
hvað sem veldur. Tveir aðilar eru 
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Að lokum má nefna það að við 
höfum farið í mikið viðhalda á 
húsnæði  okkar að utanverðu í 
samstarfi við aðra húseigendur 
og á komandi vikum og 
mánuðum förum við í töluvert 
miklar lagfæringar á húsnæði 
okkar að innanverðu.
Hjálagt eru myndir frá móttöku 
á afla í sjóstöng og undirbúning 
sviðaveislu.
 Þetta er það helsta af okkur 
Skjaldarfélögum að frétta.

Siglufirði Fjallabyggð 7.des.2021

Bestu kveðjur,
Konráð Karl Baldvinsson
Forseti Skjaldar
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Nú þegar 2021, mjög svo 
sérstaka Covid-ár, er að renna 
sitt skeið er rétt að renna aðeins 
yfir það sem hefur verið á 
borði Framkvæmdaráðs síðan 
í september þegar stjórn Péturs 
Jökuls tók við embætti.
Félagatalið, hvíta bókin, 
var prentuð og henni dreift 
til klúbba.  Til þess að 
félagatalið sé sem réttast þurfa 
klúbbritarar að lesa það vel yfir 
og leiðrétta í gagnagrunninum, 
og einnig að senda breytingar 
til umdæmisritara.   
Eins og kunnugt er urðu 
Grímseyingar fyrir áfalli, 
þegar að kirkjan þeirra 
brann í september s.l.  Strax 
kom fram mikill áhugi hjá 
Kiwanisfélögum um land allt 
að Umdæmisstjórn kæmi að 
þvi að standa með, og styrkja 
íbúa í Grímsey.   Ákveðið var 
að Styrktarsjóður, í samstarfi 
við umdæmisstjórn sendi út 
bréf þar sem klúbbar voru 
beðnir að taka þátt að eigin 
vali.           Eru klúbbar hvattir 
til að skoða þetta mál með 
jákvæðum hætti. 
Búið er að fá formlegt leyfi 
til að halda K- dag, og verður 
hann um miðjan maí 2022.  
Verið að kanna ýmsar leiðir, og 
varning til sölu. Klúbbar eru 
hvattir til að senda tillögur um 
mögulega styrkþega, víða um 
land, til K-dagsnefndar. 
Fyrsti umdæmisstjórnarfundur 

starfsársins var haldinn 28. 
Nóv. s.l.  Var það fróðlegur og 
ágætur fundur, haldinn bæði á 
Bíldshöfða og á netinu.  Allar 
skýrslur og fundargerðin er á 
netinu, og eru félagar hvattir til 
að skoða þær.  M.a. kom fram 
í skýrslu styrktarsjóðs að     14. 
okt. voru afhent um 4000 pör af 
vetarskóm til barna í Rúmeníu, 
en margir klúbbar í umdæmisnu 
höfðu gefið fjármuni í þetta 
verkefni.
Hvatningardagur Kiwanis sem 
vera átti 16-18 nóv. varð því 
miður fresta, vegan Covid smita í 
samfélaginu.   Þar stóð til að hafa 
opið hús í líkamsrætarstöðvum í 
Mosfellsbæ, fyrir unglinga í 9-10 
bekk.  Var búið að leggja mikla 
vinnu í þetta verkefni, m.a. fá 
veitingar ofl. og einnig ætluðu að 
mæta og halda þar stutt erindi, 
Bubbi Mortens, tónlistarmaður, 
Júlian Jóhannsson íþróttamaður 
ársins 2020, og þáverandi 
Utanríkisráðherra. 
Fullur áhugi er á því að halda 
Hvatningardaginn á nýju ári, ef 
aðstæður leyfa.
Fræðslunefnd hefur haldið 
fæðslu í 4 svæðum af 5.  Ekki 
hefur verið haldin fræðsla í 
Færeyjum, en vonandi stendur 
það til bóta á nýju ári.
Vinna við stefnumótum í fullum 
gangi.  Á nýju ári verður öllu 
klúbbum sent bréf þar sem 
óskað verður eftir tillögum, 
sem síðan verða ræddar frekar, 
og verða síðan til umræðu á 
umdæmisþingi á Selfossi á næsta 
ári.   
Fram hefur komið að Gunnsteinn 
Björnsson hefur áhuga á að 
bjóða sig fram til Evrópuforseta 
á næsta Evrópuþingi í Vín í 
Austurríki í maí 2022.  
Samþykkt var á fundi 
framkvæmdaráðs að,  leiga 
á salnum á Bíldshöfða verði 

gjaldfrjáls fyrir þá klúbba sem 
vilja funda þar, en greiða þarf 
fyrir þjónustu umsjónarmanns, 
ef hann er kallaður til.
Undirbúningur Umdæmisþings 
sem halda á, á Selfossi í 
september 2022 í fullum 
gangi, í góðum höndum þeirra 
Búrfellsfélaga.
Að lokum, aðeins úr skýrslum 
sem klúbbar hafa skilað inn 
fyrir okt. og nóv.   Markmið 
klúbba um fjölgun eru 60 
nýliðar, sem væri mjög gott.  33 
verkefni,  1.013 vinnustundir og 
styrkir uppá 9.6 miljónir hafa 
verið skráð í skýrslum, munar 
þar mest um ríflega styrki 
hjá klúbbunum í Færeyjum.  
Félagafjöldi í umdæminu er 
í nokkru jafnvægi, og eru 
vísbendingar um að einhver 
fjölgun sé í pípunum á næstunni.

Framkvædaráð, þar sem 
sitja umdæmisstjóri, 
k j ö r u m d æ m i s s t j ó r i ,  
umdæmisritari, fáfarandi 
umdæmisstjóri, verðandi 
kjörumdæmisstjóri og 
umdæmisféhirðir óskar 
Kiwanisfélögum um land 
allt gleðilegra jóla og farsæls 
nýs árs, með von um frábært 
Kiwanisstarf á næsta ári.

Frá Framkvæmdaráði !



         Fréttir frá Básum á Ísafirði !

Komið þið sælir kæru 
kiwanisfélagar! Það sem er liðið 
af starfsárinu hafa fundarhöld 
gengið upp og niður eins og hjá 
öðrum klúbbum.
En í heildina má segja að 
starfið hjá okkur í Básum sé 
bara í góðum málum sem slíkt, 
mæting hefur verið um 85% og 
þá höfum við fengið gesti sem 
sýnt hafa áhuga á að kynnast 
starfinu okkar betur. Enn 
eins og komið hefur framm 
fengum við þá höfðingana 
Pétur Jökul umdæmisstjóra og 
Ásvald svæðisstjóra í heimsókn 
og þar af leiðandi frestuðum 
við stjórnarskiptunum um 
3 vikur því það er alltaf 
mjög hátíðlegt, þegar tveir 

æðstu menn hreyfingarinnar 
koma. Þessi athöfn fór fram 
á föstudagskvöldinu en á 
laugardagskvöldinu var hin 
árlega sviðaveisla haldin þar 
sem þeir voru heiðursgestir.  
Þetta var fjölmesta sviðaveisla 
sem við höfum haldið en þarna 
mættu 98 manns.( þess má geta 
að umdæmisstjóri fjárfesti í 
einni mellu en svo er það bretti 
kallað sem menn nota þegar 
þeir eru að renna sér undir bíla 
til að gera við þá)
Hluta af innkomuni var 
ráðstafað strax eða tvö 
hundruð þúsund til kaupa 
á heyrnarmælingatæki fyrir 
heilsugæsluna á Ísafirði. Það 
sem er verið að athuga núna 

er að reyna að halda saltfisk 
veislu með vorinu. Þá höfum 
við alltaf hadið kaffi samsæti 
fyrir eldri borgara á Hlíf sem 
mæting hefur verið á milli 60 
til 80 manns, en miðað við 
aðstæður er ekki reiknað með 
að sú veisla verði haldin í þetta 
sinn, en þessar veislur hafa 
verið haldnar í 40 ár.
En það er von okkar eins og 
allra að þessi veira fari að gefast 
upp svo að starf okkar í kiwanis 
getið haldið eðlilega áfram.
Að endingu viljum við 
félagar í Básum óska öllum 
Kiwanisfélögum og fjölskyldum 
þeirra gleðilegra jóla og 
farsældar á komandi ári.
Fyrir hönd Kiwanisklúbbsins 
Bása.
Gunnlaugur Gunnlaugsson
Ritari.
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         Frá Kaldbak á Akureyri !
Starfið hjá okkur í Kaldbak hefur 
farið vel af stað á þessu starfsári, 
fyrsti fundur var 23 september, 
reikningsskilafundur. Síðan 
var stjórnarskiptafundur 14. 
oktober þar sem félagi okkar 
Helgi Pálsson Svæðisstjóri sá 
um þá athöfn og fórst honum 
það vel úr hendi. Síðan hafa 
verið bæði félagsmálafundir 
og fundur með ræðumanni 
þar sem forsvarsmaður Píeta á 
Akureyri kom og fræddi okkur 
um starfsemi þeirra, mjög 
fróðlegt.   Við Kaldbaksfélagar 
höfum lánað Píetasamtökunum 
húsnæðið okkar til fundahalda 
endurgjaldslaust og er það 
okkar styrkur til þeirra. Mæting 
á fundi hefur verið mjög góð og 
farið allt upp í 90%. Kaldbakur 
styrkti Mæðrastyrktarnefnd 
nú eins og undanfarin jól.   
Jólafundur 10. desember var 
það fjölmennur að við þurftum 
að flytja úr húsinu okkar yfir 
á Vitann veitingahús til að 
uppfylla þau samkomuskilyrði 
sem sett eru. Á fundinn kom 
Gunnar Einar Steingrímsson 
prestur í Laufási og var hann 

sérlega skemmtilegur þar 
sem hann fléttaði saman 
jólahaldið og almenn gleðimál 
og söng, frábær fundur. Þar 
var Jóhannes Steingrímsson 
útnefndur fyrirmyndarfélagi 
Kaldbaks en hann hefur verið 
öflugur félagi og Svæðisstjóri 
Óðinssvæðis fyrir tveim 
árum. Nýr borðfáni Kaldbaks 
var einnig kynntur til leiks á 
fundinum. Jólatrésskemmtun 
er fyrirhuguð 28. desember og 
hafa þær verið haldnar í marga 
áratugi og stefnum við á að 
halda hana núna en við verðum 
að fara eftir ráðleggingum frá 
Þórólfi.   Við höfum haldið 
vetrarferð í mörg ár og stefnum 
á Stöng í Mývatnssveit núna 
eins og mörg undanfarin 
ár og vonandi tekst það því 
húsráðendur þar þau Aðalsteinn 
félagi okkar og Selma kona 
hans hafa tekið einstaklega vel 
á móti okkur og veitt okkur 
aðgang að allri gistiaðstöðu 
sem þau reka á Stöng. Fræðsla 
fyrir verðandi embættismenn 
Kiwanis var haldin í húsnæðinu 
okkar 23. október og komu 

Umdæmisstjóri, Pétur Jökull, 
umdæmisféhirðir Svavar ásamt 
Tomma Sveins   og Ólafi frá 
Drangey. Tókst þessi fræðsla 
vel og að henni lokinni var 
haldið til Sauðárkróks til að 
vera viðstaddir stjórnarskipti 
í Drangey sem Svæðisstjóri,   
Helgi Pálsson stjórnaði af 
myndarbrag. Svæðisráðsstefna 
Óðinssvæðis var haldin á 
Vopnafirði 20 nóvember og 
mættum við 6 Kaldbaksfélagar 
ásamt eiginkonum þar og 
áttum góða helgi saman að 
Ljótsstöðum þar sem forseti 
okkar á   aðgang að ættaróðali 
konu sinnar Kristbjörgu 
Jörgensdóttur sem við 
Kiwanisfélagar höfum nýtt 
okkur oft á ferðalögum okkar 
um Vopnafjörð. Skemmtileg 
Kiwanishelgi. 
Þetta er létt yfirlit um starf 
Kaldbaks það sem af er 
starfsárinu og lítum við björtum 
augum til framtíðarinnar. 
Kaldbaksfélagar óska öllum 
gleðilegra jóla og farsæls nýs 
árs með þökk fyrir það sem er 
að líða.
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síður aldursbundin.  Í þeirri neyslu virðast kynslóðirnar ná saman.  Félagarnir mæta vel í vinnu við 
pökkunina á þessum söluvörum okkar og ganga þar fram að dugnaði og er gjarnan nokkuð jafnræði þar 
en þegar kemur að sölunni þá koma í ljós mismunandi reynsla og hæfileikar félaganna 

 

Er á engan hallað þó þar séu nefndir til sögunnar Pétur Sveinsson og Friðjón Hallgrímsson.Þessi verkefni 
kalla á mikla vinnu og skipulagningu hjá fjáröflunarnefndinni þar sem Friðrik Hafberg og Jón Jakob eru í 
aðalhlutverkum. Þá eiga Nói-Sírius og Takk Hreinlæti miklar þakkir skyldar fyrir framlög og aðstöðu. En 
öllum félögum er það sammerkt að hafa mikla ánægju af bröltinu við þessi verkefni og enn frekar þegar 
við höfum getað styrkt þurfandi, einkum börn. 

Í nóvember fóru klúbburinn í heimsókn til Kiwanisklúbbsins Hofs í Garði og hlýddum á Ásgeir 
Hjálmarsson segja frá söfnunarástríðu sinni sem leiddi til stofnunar myndarlegs byggðasafns í Garðinum. 
Ásgeir heldur áfram söfnun á öllu mögulegum munum úr daglegu lífi og leiddi hann okkur um sitt 
einkasafn sem vakti óskipta athygli okkar.  Mjög skemmtileg kvöldstund. 

 

Fundur í Hofi Helgi Pétursson formaður LEB heimsótti okkur í  nýja                    
fundarstaðnum okkar, Náðhúsinu í Nauthólsvík.      

Gleðileg jól 

Haraldur Finnsson  forseti Jörfa.                                  



         Fréttir frá Elliða !
Frá síðasta fréttabréfi okkar í 
Elliða höfum við haldið 4 fundi. 
1. nóvember almennan fund þar 
sem  Ari Trausti Guðmundsson 
kom og fræddi okkur um 
eldgosið í Geldingadölum og 
jarðskjálftana þar, einnig   um 
Snæfellsnesfjallgarðinn og þá 
skjáfta sem þar voru í haust. 
Erindið var   mjög fróðlegt 
og   voru menn forvitnir um 
það hvað væri að gerast en Ari 
Trausti róaði menn þannig að 
þeir fóru sáttir út í nóttina eftir 
nokkrar umræður.

Félagsmálafundur var 
haldinn 15 nóvember þar 
sem félagsmálin voru rædd 
af miklum móð eins og alltaf 
hjá okkur í Elliða. Menn bæði 
sammála og ósammála eins og 
vera ber en sammlæast alltaf að 
lokum um niðurstöður.

Á almennum fundi 29. nóv 
kom til okkar Magnús Þór 
Hafsteinsson og ræddi við 
okkur og las uppúr bókinni 
sem hann þýddi VÍTISLOGAR 
heimur í stríði 1939-1944 eftir 

Max Hastings. Þar kom ýmislegt  
fram og svaraði Magnús 
spurningum félaga og gesta.

Jólafundur var haldinn 12. 
des. á VOX og voru þar með 
okkur okkar ágætu eiginkonur 
og ekkjur látinna félaga. Á 
þessum jólafundum er hefð 
fyrir því að syngja og spila 
jólalög og hefur þá fyrrverandi 
félagi okkar Ólafur W Finnson 
hlaupið undir bagga og komið 
og leikið á píanaó. Þá hafa   
yfirleitt komið til okkar prestar 
og talað til okkar nokkur orð og 
í þetta skiptið buðum við séra 
Gunnari Sigurjónssyni presti 
í   Digranessókn í Kópavogi 
(presturinn á mótorhjólinu), 
og konu hans til okkar og flutti 
hann okkur mjög skemmtilega 
hugvekju.

Fimmtudaginn 2. desember 
sl. barst okkur sú sorgarfregn 
að Sigmundur Tómasson 
félagi okkar í Elliða til 47 
ára, fyrrverandi   formaður 
hússtjórnar Kiwanissalarins í 
Brautarholti, og svæðisstjóri 

Þórssvæðis hafi látist þá 
um morguninn eftir erfiða 
baráttu við illvígan sjúkdóm 
. Sigmundur var fæddur í 
Reykjavík þann 13, janúar 
1940.   Sigmundur var kvæntur 
Önnu Sigríði Ólafsdóttir Jensen  
og áttu þau þrjú börn Ólaf, 
Margréti og Tómas. Sigmundur 
var ljúfur maður í allri umgengni 
en fastur fyrir ef því var að 
skipta. Það er mikill missir af 
mönnum eins og Sigmundi, og 
þakkar   klúbburinn samfylgd 
til 47 ára.   Klúbbfélagar senda 
fjölskyldunni innilegustu 
samúðarkveðjur. Sigmundur 
var jarðsunginn frá 
Grafarvogskirkju  14. desember 
síðastliðinn,

Kiwanisklúbburinn Elliði sendir 
Kiwanisfélögum   um land allt 
bestu óskir um gleðileg jól og 
farsælt nýar með þökkum fyrir 
það liðna.

Með Kiwaniskveðju
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Ljósm. Örn Ingvarsson



     Helgafell gefur fíkniefnahund !
Kiwanisklúbburinn Helgafell 
samþykkti í  október  s.l að 
veita Lögregluembættin í 
Vestmannaeyjum styrk að 
fjárhæð  1.315.394-  til kaupa 
á fíkniefna-leitarhundi sem 
hlotið hefur nafnið Móa, 
þetta er fjórði hundurinn 
sem klúbburinn gefur til 
embættisins og erum við stoltir 
af því að geta gert samfélaginu 
gagn og gefið til baka þar 
sem styrkurinn er veittur af 
söfnunarfé og þá aðallega með 
sölu jólasælgætis til bæjarbúa.
Í fjárhæðinni er allur 
kostnaður við hundinn, eins 
og að fá hann til landsins 
og þjálfunarkostnaður, 
bólusetningar og slíkt en ekki 
opinber gjöld þar sem okkur 

Helgafellsfélögum finnst ekki 
eðlilegt að greiða opinber gjöld 
af gjöf sem við erum að veita 
annari opinberri stofnun.
Móa (hét Sunny þegar hún kom 
til landsins) en hún var flutt 
inn frá Englandi og er Enskur 
Springer Spaniel.  Móa fæddist 
25.02.2021 og hún kom til Eyja 
úr einangrun þann 13.10.2021.  
Formleg þjálfun á Móu er 
tiltölulega ný hafin og er núna 
verið að kenna henni að leita 
að fíkniefnum undir dyggri 
leiðsögn Heiðars Hinrikssonar 
lögreglumanns.  Fyrst eftir 
að hún kom fór tíminn í að 
venja hana að nýju heimili og 
fólki, umhverfisþjálfa hana og 
kenna henni íslensku.  Móa er 
kraftmikill hvolpur og hefur 

Heiðar  trú á að hún verði 
öflugur leitarhundur.
Að þessu tilefni mættu félagar 
úr Helgafelli á Lögreglustöðina í 
Vestmannaeyjum með gjafabréf 
til formlegrar afhendingar, og 
var vel tekið á móti okkur með 
kaffi, konfekti og öðru góðgæti
Það er von okkar 
Helgafellsfélaga að Móa verði 
mikilvæg í okkar samfélagi 
gegn þeim vágesti sem fíkniefni 
eru og verja þar með börnin 
okkar og íbúa Vestmannaeyja, 
enda mikil forvörn að geta haft 
leitarhund á okkar ágætu eyju.

Megi Móu og lögreglunni 
farnast vel í sínum störfum í 
náinni framtíð.
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Aðventupistill Kötlu !
Upphaf starfsárins hófst með 
varkárni þar sem það tók tíma 
að aðlaga sig að covidreglum. 
Starfið hefur þó verið með 
nokkuð hefðbundnum hætti. 
Félagar hafa séð um að gera 
fundina áhugaverða með 
heimatilbúnu efni þar sem 
utanaðkomandi gestir hafa ekki 
verið kallaðir til. 
Reikningar og fjáhagsáætlun 
voru samþykkt á einum fundi 
og kom þar fram að fjáhagur 
Kötlu er í nokkuð góðri 
stöðu. Styrktarsjóður líður 
fyrir skort á auglýsingum á 
Lækjartorgsklukkunni sem er 
m.a. vegna Covid. 
Nú er komið að aðventu og 
jólafundur Kötlu var haldinn 
í Kríunesi í Kópavogi. Mættir 
voru 17 félagar og 17 gestir. 
Félögum og gestum var boðið 
upp á fordrykk og smá snittur 
til að byrja með og spiluð  
dinnermúsík. Þegar félagar 
og gestir voru sestir til borðs 
voru bornir fram forréttir með 

hlaðborðs góðgæti og þar á eftir 
kalkúnn með tilheyrandi og að 
lokum eftirréttur með kaffinu. 
Forsetafrúin okkar hún Sigrún 
Elfa Ingvarsdóttir flutti hugljúfa 
jólahugleiðingar frá sinni 
barnæsku sem var upphaf að 
góðum jólafundi .  
Tveir félagar þeir Steinn 
G. Lundholm og Tómas 
Hilmarsson voru sæmdir 
gullstjörnum. 
Þá var þeim félögum sem eiga 
stórafmæli í desember og janúar 
færðar gjafir frá Kötlu en þeir 
eru Ásmundur Jónsson 60 ára, 
Ágúst E. Almy 60 ára og Bergur 
J. Sverrisson 80 ára. 
Þá var einn af gestum 
fundarins Rakel Hrund 
Ágústsdóttir þroskaþjálfi 
frá Fjölbrautarskólanum við 
Ármúla sem hefur umsjón með 
sundlauginni í Ármúlaskóla og 
skynörvunartækjabúnaðinum 
sem við gáfum þeim. Upplýsti 
hún okkur um starfsemina 
sem er ætluð fjölfötluðum 

einstaklingum sem nýta sér 
laugina fyrir hádegi á virkum 
dögum. En svo hefur þetta 
spurst út þannig að lauginn er 
í útleigu til kl. 21:00 á kvöldin 
fyrir fólk sem greiðir fyrir 
aðstöðuna. Þá hafa hópar frá 
öðrum bæjarfélögum komið til 
þess að skoða og upplifa þessa 
töfra. 
Þá kom söngkonan Guðrún 
Árný og spilaði og söng fyrir 
okkur jólalög sem endaði með 
Heims um ból í fjöldasöng. 
Prestur jólafundarins var séra 
Þór Hauksson í Árbæjarsókn og 
flutti hann okkur jólahugvekju 
og var honum síðan afhent 25 
gjafakort hvert að fjárhæð kr. 
10.000 sem hann mun sjá um 
að afhenda skjólstæðingum 
sínum. 
Konum voru afhentar jólagjafir 
frá Kötlu. Stórskemmtileg og 
vel heppnuð kvöldstund.

Hilmar Svavarsson 
Fjölmiðlafulltrúi Kötlu.
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K-dagur 9 til 20 maí 2022 !
K dagurinn nálgast.
Þann 9 til 20 Maí 2022 fer 
Kiwanishreyfinginn af stað með 
eina sína öflugustu fjáröflun á 
landsvísu. Málefni geðfatlaðra 
eru þar í fyrrirúmi. Bæði gengur 
þetta verkefni út á að safna 
fjármunum til geðheilbrigðismála 
og að  vekja athygli á þessum 
mikla vanda í samfélaginu og 
koma í veg fyrir fordóma.
  BUGL eða barna og 
unglingageðdeild Landspítala  og  
samtök Píeta sem eru  leiðandi í 
forvarnarstarfi gegn sjálfsvígum 
á Íslandi hafa notið stuðnings 
okkar síðustu ár. 
Nú lyftum við  saman Grettistaki 
og látum gott af okkur leiða. 

Hjalti Árnason formaður 
K-dagsnefndar

KIWANISFRÉTTIR
51.árg  2.tbl   desember 2021
Útgefandi:  Kiwanisumdæmið Ísland Færeyjar
Ábyrgð:       Pétur Jökull Hákonarsson
Ritstjóri:     Tómas Sveinsson
Umbrot:      Tómas Sveinsson
Upplýsingar : kynning@kiwanis.is

Kiwanisfréttir eru málgagn Kiwanisumdæmisins Ísland - Færeyjar
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         Fréttir frá Vörðu
Í fámennum klúbbi er það nú 
þannig að það er ekki eins gott 
að fá fyrirlesara á fundi eins 
og í stærri klúbbum þannig að 
starfið okkar gengur meira út 
á að hafa gaman saman og láta 
gott af okkur leiða. 
Í september fórum við  í 
Fly over Iceland og út að 
borða í Hafnarfirði.  Mjög 
skemmtileg ferð þó sumar 
væru lofthræddar í fluginu yfir 
landið.
Stjórnarskiptin voru 6. október 
og um þau sá Eiður Ævarsson 
svæðisstjóri og honum 
til aðstoðar var Ingólfur 
Ingibergsson svæðisritari. 
Á fundinum verðlaunaði 
fráfarandi forseti þá félaga 
sem voru með 100% mætingu. 
Á seinni fundinum í október 
fórum við í heimsókn til 
Hraunborgar. Alltaf er gaman 
að heimsækja aðra klúbba og 

sjá hvernig starfið er hjá þeim.
Á jólafundinum fóru félagar 
saman út að borða og færðu hvor 
annari jólapakka.
Vinkonukvöldi sem hefur verið 
okkar aðaltekjulind var frestað 
um óákveðinn tíma vegna 
Coveidfaraldursins.  Ýmsar 
nýjar fjáraflanir klúbbsins eru í 
farvatninu sem vonandi verður af. 
Góð mæting hefur verið á fundi 
hjá okkur í vetur og hafa 2 gestir 
verið að koma á fundi, síðan 
verður að koma í ljós hvort þær 
hafa áhuga fyrir að gerast félagar 
hjá okkur.
Vörðukonur óska Kiwanisfélögum 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju 
ári með þökk fyrir samstarfið á 
árinu sem er að líða.
     
Vigdís Ellertsdóttir
     
forseti Vörðu.
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