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Dagskrá 

Föstudagur 9. September : 
09.00 – 16.00   Afhending þinggagna og sala miða á lokahóf  
09.00 – 10.00     Umdæmisstjórnarfundur 
10.00 – 12.00  Fræðsla forseta 
12.00 – 13.00       Matathlé 
13.00 – 14.00       Aðalfundur Tryggingasjóðs 
14.00 – 16.00       Mál-og vinnustofur 

a.  Stefnumótun 
               b.  Hvernig komum við Kiwanis betur á framfæri 

  
20.30 – 21.00  Þingsetning í Selfosskirkju 
21.00 – 23.00  Opið hús / móttaka á Hótel Selfoss 

 
Laugardagur 10. September.: 
08.30 – 15.00  Afhending þinggagna og sala miða á lokahóf 
09.00 – 11.00   Þingfundi fram haldið á Hótel Selfossi 
     Skýrslur umdæmisstjórnar og nefnda 
  og umræður um þær. 
                          Reikningar 2021-2022 
                Fjárhagsáætlun 2022-2023 
  Kjör skoðunnarmanna reikninga 
   Kjör fulltrúa í Fjárhagsnefnd 

Lagabreytingar og ályktanir 
    

11.00 – 12.00  Hlé á þingfundi – Aðalfundur Styrktarsjóðs 
12.00 – 13.00  Matarhlé 
13.00 – 16.00 Þingfundi framhaldið. 
    Ávörp erlendra gesta  
    K-dagsnefnd 
                Stefnumótunarnefnd 
  Afhending viðurkenninga 
    Staðfesting á kjöri umdæmisstjóra 2022-2023 
    Kynning og kjör á kjörumdæmisstjóra 2022-2023 
     Kynning og kjör á framboði/um á verðandi kjörumdæmisstjóra 2022-2023 
    Staðfesting stjórnar 2022-2023 
    Kynning á umdæmisþingi 2023 
   Kynning á umdæmisþingi 2024 
    Staðarval / staðfesting á umdæmisþingi 2025 
    Önnur mál 
16.00               Þingfundi frestað  
18.00 – 19.00  Umdæmisstjórnarskipti á Hótel Selfossi. 
19.00 – 01.00  Lokahóf- þingslit á Hótel Selfoss. 
 
 
 
 
 



Ágæta Kiwanisfólk !

Þá er komið að umdæmisþingi 
hjá okkur sem verður helgina 
9. til 11. september n.k, þetta 
er 52 þingið okkar og verður 
haldið á Selfossi að þessu sinni, 
en eins og allir vita átti þingið 
2020 að vera þar. Loksins segja 
flestir, þar sem tvö síðustu 
þing okkar hafa verið aflýst 
vegna heimsfaraldursins sem 
Coronaveiran Covid hefur 
valdið og er þetta búinn að vera 
erfiður tími hjá okkur ásamt 
fleirum. Undirritaður var í 
þeirri stöðu að vera kjörinn 
umdæmisstjóri starfsárið 2019 
– 2020 og fór starfið vel af stað 
og mikill kraftur í Kiwanisfólki 
og margar nýjar og framsæknar 
hugmyndir í gangi, en um 
mánaðarmótin janúar febrúar 
2020 skall ófagnaðurinn yfir 
og setti allt úr skörðum hjá 
okkar hreyfingu og lamaði allt 
bæði hérlendis sem erlendis. 
En við vorum ekki í þeirri 
deild að gefast upp og því var 
hugsað í lausnum hvernig væri 
hægt að halda starfinu gangandi 
þegar ekki var hægt að vera 
með formlega fundi vegna 
fjöldatakmarkanna og því var 
tekið upp á því að nota Teams og 
önnur fjarfundarkerfi, en Teams 
er inn í Office 365 pakkanum 
okkar svo hæg voru heimatökin 
að nota þann búnað.

Ég er stoltur og tek ofan fyrir 
klúbbunum hvað þeir voru 
duglegir að nýta sér þessa tækni 
til að koma á fundum og spjalla 
saman, t.d við í Framkvæmdaráði 
funduðum einu sinni í viku, og þó 
ekki lægi mikið fyrir af málefnum 
var var gott að hittast og lífga 
upp á félagsandann. Ekki voru 
nú allir sáttir við þá ákvörðun að 
aflýsa þinginu 2020 og héldu því 
fram að faraldurinn yrði búinn 
í september, en sem betur ver 
tókum við þá ákvörðun um vorið 
að slá þetta af þannig að það féll 
enginn kostnaður á okkur, en 
með þingið í sambandi við þingið 
í Færeyjum var skemmri tími til 
stefnu fyrir umdæmisstjórn að 
aflýsa, en ég hef ekki vitneskju um 
hvað mikill kostnaður er við það.
En ágæta Kiwanisfólk nú er 
komið að því Umdæmisþing 2022 
á Selfossi og vonandi verður þetta 
til að lífga upp á Kiwanisandann 
því starfið hefur verð dapurt  s.l ár 
þó  ekki sé dýpra  í árina tekið, 
það er erfitt að fá fólk til að vinna 
eins og t.d við K-dag, selja, skila 
uppgjörum og þess háttar eftir 
þennan faraldur.

Tómas Sveinsson formaður Kynningar og markaðsnefndar.

En ágæta Kiwanisfólk nú er komið 
að því Umdæmisþing 2022 á 
Selfossi og vonandi verður þetta 
til að lífga upp á Kiwanisandann 
því starfið hefur verð dapurt  s.l 
ár  svo ekki sé dýpra  í árina tekið.
Það er erfitt að fá fólk til að vinna 
eins og t.d við K-dag, selja, skila 
uppgjörum og þess háttar eftir 
þennann faraldur.
Við þurfum að setja í stóru skoruna 
og sækja fram og færa okkur 
nær nútímanum og fá nýliðun í 
hreyfinguna en þetta brennur mest 
á þeim sem hafa tekið til máls 
eða verið með málstofur á þeim 
ráðstefnum sem ég hef sótt. En 
það er ekki nóg að tala um hlutina 
heldur þarf að láta hendur standa 
fram úr ermum og taka á þessum 
málum til að ná árangri því ég veit 
að krafturinn og viljinn er til staðar 
í okkar frábæra Kiwanisfólki við 
höfum marg oft séð það.

Ágæta Kiwanisfólk burt með slenið 
og upp með kraftinn ! 
Með ósk um gott og árangursríkt 
þing.

Tómas Sveinsson ritstjóri.
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Þingnefndina skipa Jóni Ó. Vilhjálmsson formaður, 
Diðrik Haraldsson, Ágúst Magnússon og þá hefur hefur 
Guðni Guðmundsson verið tengiliður við umdæmisstjórn.

Þingnefnd hefur unnið að undirbúningi þingsins í 
samvinnu og samráði við umdæmisstjóra Pétur Jökul 
Hákonarson og Guðna Guðmundsson ritara umdæmisins 
og þá hefur Kjörumdæmisstjóri Jóhanna M. Einarsdóttir 
komið á nokkra fundi.

Þetta er í annað sinn sem umdæmisþing 
er haldið á Selfossi enda öll aðstaða 
hér sem best getur orðið. Nánast allt 
á sama blettinum, Hótel Selfoss og 
Kirkjan. Á hótelinu geta allir gist en 
það hefur upp á 130 herbergi að bjóða, 
fjölda fundarsala og góðan sal fyrir 
lokahófið

Þingið hefst með fræðslu föstudaginn 
9. sept. en þingdagurinn er 
laugardagurinn 10. sept. 

Þingsetning fer fram í Selfosskirkju kl 
20,30 með hefðbundnum hætti með 
ávörpum og tónlist.

Þegar athöfninni í kirkjunni er lokið 
er opið hús á Hótel Selfoss. Þar sem 
ætlun er að félagar hafi skemmtilega 
stund saman og kynnast hver öðrum.

 

Makaferð er á dagskrá. Það er ferð með leiðsögn um 
nýja miðbæinn á Selfossi og endað í Tryggvaskála sem 
er með elstu byggingum á Selfossi. Þar mun Bryndís 
Brynjólfsdóttir sem ólst upp í skálanum fara yfir sögu 
skálans og segja sögur af veitingarekstrinum og því 
mannlífi sem í og við skálann þreifst. Vonum við að 
þátttakan í ferðinni verið góð því hún er bæði fróðleg og 
skemmtileg.

Leitast er við að gera lokahófið skemmtilegt með fáum 
ræðum og stuttum og með fjölbreyttum 
skemmtikröftum. Vonum við að það 
mælist vel fyrir að hafa skemmtunina 
sem fjölbreyttasta og með árshátíðar brag. 
Við þurfum að gera það skemmtilegt að 
mæta til þings og að fjöldinn hafi löngun 
til að skemmta sér í góðra vina hópi 
Kiwanismanna.

Þingnefnd býður ykkur velkomin á Selfoss 
9. til 10 september.

Fh Þingnefndar

Jón Ó Vilhjálmsson

Formaður þingnefndar

52. Umdæmisþing Kiwanis.
Ágæti Kiwanisfélagi. Velkominn á 52. Umdæ-
misþing Kiwanis á Selfossi 9. og 10. september. 
Þingið er í umsjá Kiwnaisklúbbsins Búrfells á Sel-
fossi.

Ritstjóra pistill.

Formaður þingnefndar

ÞINGNEFND
Jón Ólafur Vilhjálmsson

Selfoss er
"Gaman saman"
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SKÝRSLA UMDÆMISSTJÓRA 

 Í byrjun Október fór ég til Vestmannaeyja með 
Svæðisstjóra Sögusvæðis Erlendi Ö. Fjeldsted. Var honum 
til aðstoðar við stjórnarskiptin og inntöku þriggja nýrra 
félaga.  

8-9 Október fór ég til Brussel á Evrópustjórnarfund 
ásamt Gunnsteini Björnssyni, þar sem rætt var um 
stöðu  í Kiwanis í Evrópu.   Þar sagði Heimsforseti Peter 
Mancuso það vera okkar helsta verkefni að stöðva fækkun 
í hreyfingunni.  Ákveðið var að umdæmisstjórar myndu 
síðan koma saman í Gent í Nóvember ásamt formönnum 
fjölgunarnefnda.   Í þessu sambandi má það gjarnan 
koma fram að í júní lok 2022 hafði félgögum í Kiwanis í 
heiminum fjölgað um 8.096.  Fækkað um 145 í Evrópu og 
munaði þar mestu um 200 félaga í umdæminu Frakkland-
Mónakó,  en aðeins fjölgun í öðrum umdæmum.   Í 
Evrópu eru því 25.978 félagar í lok Júní. Mér til aðstoðar á 
þessum fundi var Óskar Guðjónsson sem túlkaði fyrir mig. 
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.

       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 
Covid-smitum þar. Var því tekin stefnan á svæðisráðsfund 
í Sögusvæði sem haldinn var í Þorlákshöfn, ásamt svæðis-
stjóra.  

 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 
skemmtikröftum,  en öllu hefði þurft að fresta vegna 
mikillar útbreiðslu Covid smita hér á landi sem og 
annarstaðar í Evrópu. Vakti þetta mikla athygli.  Taldi ég 
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.  

     Bæði um jól og áramót hægði á öllu starfi innan Kiwanis 
hreyfingarinnar vegna Covid takmarkana.  2. Febrúar 
fór ég á fund til Sauðarkróks hjá Kiwanis klúbbnum 
Drangey sem tók á inn nýjann félaga og var ég þar með 
að efna gefið loforð við vin minn Stein Ástvaldsson,  en 
nýi félaginn var afastrákur Steins og eru þeir þar með 
þrír ættliðir í klúbbnum. Steinn ásamt syni sínum og 
barnabarni en ég efast um að það sé til í mörgum af 
klúbbunum okkar. Þetta finnst mér alveg frábært. Ég hafði 
flogið á Akureyri, en þar tók á móti mér Helgi Pálsson 
svæðisstjóri Óðinssvæði úr Kiwanisklúbbnum Kaldbak 
og keyri hann mig á Krókinn ásamt tveimur félögum 
úr klúbbnum, þeim Árna Leossyni og Kristni Erni 
Jónssyni og tókst þessi ferð hið besta undir stjórn Helga.   
Enn fremur hef ég verið í sambandi við Evrópuforseta 
og heims forseta Kiwanis þar sem rætt hefur verið um 
stöðu hreyfingarinnar.  Var það samdóma álit þeirra 
að helsta vandamálið væri fækkun félaga og hvernig 
eigi að sporna við fækkkun úr hreyfingunni og leggur 
heimsforseti aðal áherslu á að fjölga klúbbum á heimsvísu 
og er annars svartsýnn á austur Evrópu eins og í Rúmeníu 
og Ungverjalandi.   Í þessum umræðum hefur Óskar 
Guðjónsson verið mér mjög hjálplegur og fær hann mínu 
bestu þakkir fyrir.Gunnsteinn Björnsson, sem hafði verið 
samþykktur sem frambjóðandi umdæmisins 19. Febrúar, 
náið kjöri sem verðandi forseti Kiwanis í Evrópu á þingi 
sem  haldið var Vín í Austurríki þann 28 Maí.

     Ég tók við sem umdæmisstjóri 18 September 
2021. Starf mitt hófst með á fræðslu embættis-
manna sem Tómas Sveinsson formaður fræðslu-
nefndar, hélt að Bíldshöfða og tókst það vel undir 
styrkri stjórn hans.  
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Vonir stóðu til að sem flestir mætu á þingið til að styðja við 
okkar mann, en áhugi fyrir ferð til Vínar var lítil, en hann náði 
kjöri með glæsibrag.   

     Felldar voru niður samkomutakmarkanir um mánaðarmótin 
febrúar/mars á landinu vegna faraldursins. Vonir stóðu til að 
það væri byrjunin á góðu vori og sumri.  Af ýmsu er að taka 
hvað varðar verkefni sem umdæmið hefur komið að.  

     Hjálmadreifingunni lauk, en það er spennandi verkefni sem 
við höfum staðið að ásamt Eimskip, í mörg ár og gekk hún vel að 
vanda undir styrkri stjórn Ólafs Jónssonar í Kiwanisklúbbnum 
Drangey og félaga hans í hjálmanefndinni. Hjálmaverkefnið er 
eitt skemmtilegasta verkefnið sem Kiwanis kemur að, og gaman 
að afhenda hjálmana. Krakkarnir mjög glaðir og ánægðir og oft 
þakka þau fyrir sig með söng.  Og nú í byrjun Ágúst voru um 
200 hjálmar, sem sendir voru til Kanada,  afhentir börnum í 
Winnipek á Íslendingadeginum sem þar fór fram.  

     Undirbúningur K-dagsins fór á fullt og gekk vel en það 
liggur mikil vinna að framkvæmdinni og að mörgu að 
hyggja.  Ýmsar nýjungar voru á döfinni, m.a. voru 8 síður í 
Fréttablaðinu helgaðar Kiwanis, ásamt þætti sem sendur var út 
á sjónvarpsstöðinni Hringbraut.  

     Einnig var mikil vinna hjá klúbbum við söfnun til styrktar 
börnum í Úkraínu og tóku margir klúbbar þátt í því. 

     Tveir fulltrúar fóru á okkar vegum til fræðslu embættismanna 
til Lissabon í Portúgal, þeir Tómas Sveinsson frá Helgafelli og 
Guðlaugur Kristjánsson frá Eldey. Þar kom margt nýtt fram 
sem verður til umræðu síðar.  Ég og Jóhanna Einarsdóttir 
Kjörumdæmisstjóri ætluðum á Evrópuþingið í Vín í Austurríki 
í lok Maí, en af persónulegum ástæðum komst ég ekki, en 
Jóhanna var okkar fulltrúi, ásamt Gunnsteini Björnssyni 
sem var þar í framboði sem verðandi Evrópuforseti, og hann 
kjörinn, eins og áður hefur komið fram.  Uppstillingarnefnd 
umdæmisins sem skipuð var, vann að því að finna verðandi 
kjörumdæmisstóra 2023-2024, og mun leggja til við þingið að 
framboð Guðlaugs Kristjánssonar í Eldey verði samþykkt.  

     Ég heimsótti nokkra klúbba á vormánuðum, t.d. 
Kiwanisklúbbinn Heklu þar sem þeir veittu styrk til Úkraínu.  
Síðan fór á annan fund með félögum í Drangey en þeir voru 
aftur að taka inn nýja félaga.  Ennfremur á svæðisráðsfund í 
Freyjusvæði sem haldinn var á Akranesi.  Með mér í för var Hjalti 
Árnason formaður K-dagsnefndar og kynnti hann stöðu dagsins 
við góðar undirtektir félaga.  Enn fremur var ég á fjarfundum 
með heimsforseta, Peter Manquso.  Aðalefni þessara funda var 
söfnunin fyrir Úkraínu og komu fréttir frá Austurríki um að 
þeir hefðu sent fjóra trukka með 33 brettum af hjálpargögnum 

að landamærum Úkraínu sem dreift var þaðan.  Hitt stóra 
málið er staðan í Kiwanis Evrópu og hvernig hægt væri að grípa 
til varnar vegna fækkunar í klúbbum.  Staðan í okkar umdæmi, 
Ísland-Færeyjar er að við höldum nokkuð sjó og fannst honum 
það bara gott miðað við covid tíma undanfarið.  Mér til 
halds og traust á þessum fundum hefur verið sem fyrr, Óskar 
Guðjónsson og fær hann bestu þakkir fyrir alla hjálpina.  Ég hef 
líka verið á fundum með Arthur Riley fyrrverandi heimsforseta 
sem er minn tengiliður við heimsstjórn og hef ég haldið honum 
upplýstum um hvað við erum að gera bæði með hjálmana, 
K-dag og fleira. Guðlaugur Kristjánsson í Eldey hefur einnig 
aðstoðað mig á þessum fundum. Takk fyrir það Gulli.  Farið 
var til Færeyja í lok apríl, á 40 ára afmæli Torshavn, þar sem 
var tekið á móti okkur af miklum höfðingsskap, og eiga þeir 
Færeyjinga þakkir skildar fyrir það.

Heimsþing var haldið í byrjun júní, og þangað fórum, við, 
Jóhanna og Tómas fyrrverandi umdæmisstjóri.  

     Þegar ég tók við sem umdæmisstjóri hafði ég ýmsar hugmyndir 
sem gaman væri að koma í framkvæmd, en þegar upp var staðið, 
var niðurstaðan sú að reyna að stýra hreyfingunni í gegnum 
samkomutakmarkanir og Covid-ástand sem vonir voru svo 
sannanlega bundanar við að væru búnar í upphafi starfsársins, 
sem því miður varð ekki raunin, og höfðu áhrif á starfið fram 
eftir árinu.

     Í hreyfingu eins og Kiwanis, er enginn einn sem stjórnar öllu, 
heldur hjálpast margir að, að gera hreyfingunni gott,  betri og 
öflugri í framtíðinni.  

    Að lokum vill ég  þakka embættismönnum umdæmisins, 
forsetum, stjórnarmönnum klúbba, og öllum Kiwanisfélögum 
fyrir ánægjulegt samstarf  og góðar viðtökur,  þar sem ég hef 
komið á starfsárinu, bæði á svæðisráðsfundum og hjá klúbbum.

     Einnig vill ég óska Jóhönnu og hennar fólki alls hins besta á 
næsta starfsári, sem ég veit að verður árangusríkt,  enda frábært 
fólk þar á ferð.  

Enda þetta á bjartsýni um að góðir tímar séu framundan 
hjá Kiwanis og hjá öllum Kiwanisfélögum.  Áfram Kiwanis.  
Sameinuð stöndum við til styrktar börnum.

 

Pétur Jökull Hákonarson Umdæmisstjóri 2021-2022

Pétur Jökull Hákonarsson 



Fjölgunarnefnd hefur verið í sambandi í síma og netpósti 
en ekki hist mikið í eigin persónu hjá klúbbum. Tómas 
og Haukur hefur mætt á netfundi hjá fjölgunarfulltrúum 
Kiwanis-Evrópu og í eigin persónu á fundum í Evrópu 
og USA. Höldum áfram að nota Einn + Einn kortin og 
bjóða líklegum á fundi. Lítið hefur unnist í stofnun nýrra 
klúbba og stofnun á blönduðum klúbb í Reykjavík eða 
með aðkomu félaga úr JCI en mikil fækkun er í starfi hjá 
þeim.   

 Fimm nýir félagar byrjuðu í Tórshavn og í  Eysturoy 
heldur hafa þeir fækkað um einn í Færeyjasvæði.  Þrír 
klúbbar Hof, Hraunborg og Varða í Ægissvæði hafa 
misst einn félaga. Í Sögusvæði mun fjölga í september 
um einn í Ós og tvo-þrjá í Mosfelli og einn í viðbót í 
Helgafelli en þar bættist einn fyrr á árinu. Ölver hefur 
misst einn félaga. Fækkun er í Freyjusvæði Þyrill -2, Jörfi 
-1 og Hekla -2 en nýir félagar eru þar á leiðinni. Fjölgun 
er í Básum um einn félaga og Heklu um þrjá til fjóra í 
september. Óðinssvæði er með mesta fjölgun Kaldbakur 
-1, Freyja +1, Grímur +1, Skjálfandi -12 og Skjöldur -4, 
Drangey +2 og Herðubreið misst einn félaga. Ægissvæði 
hefur fækkað um einn félaga hjá Keili og Hofi. Setberg 
hefur misst 2 félaga, Eldey hefur misst 4 félaga. Eldborg 
hefur fengið tvo félaga á árinu Allar tölur eru raunfjölgun 
miðað við byrjun starfsárs. Aðrir klúbbar standa í stað í 
umdæminu.

Verum öll dugleg að hafa samband við félagana til að 
stoppa brottfall úr klúbbum, enda verðum við öll saman 
að vinna saman.  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 gaman saman. Það sem gefist hefur best í fjölgun 
félaga er maður á mann, verum óhrætt að kynna og bjóða 
á fundi. 

 

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 á öllum fjölmiðlum. Stöndum 
öll saman að öllum verkefnum sem Kiwanishreyfinginn 
stendur að í hvert sinn.  

Vil ég þar nefna sundrunginn sem varð þega K-dagurinn 
var haldinn, olli hann baktali og leiðinda ásakanir fóru 
í gang innan Kiwanishreyfingarinnar  og sköpuðu þær 
leiðindi á milli manna og slæmt umtal um Kiwanis. Við 
sem eru búnir að vera lengi í Kiwanis verðum að kunna 
að víkja fyrir yngri félögum sem hafa áhuga og getu til 
að starfa fyrir Kiwanis sem hafa annað sýn á hlutunum, 
heldur en við sem eldri erum. Ef við viljum að hreyfingin 
blómstri verðu við að treysta nýju fólki fyrir hlutunum og 
hlusta á þeirra sjónarmið. Styðjum við bakið á þeim og 
ekki brjóta niður sem brenna fyrir nýjum hugmyndum 
í starfinu. Við verðum að hlusta á nýjar raddir svo að 
Kiwanis geti þróast. Verðum við að þora að fara út úr 
þægindarammanum. Stöndum saman, eflum Kiwanis 
og treystum nýjum félögum og eldri til að byggja  upp 
Kiwanis til framtíðar. Ég hef ekki gefið kost á mér í 
neinar nefndir innan Kiwanisumdæmis enda vil ég að 
nýjar raddir komi með nýjar hugmyndir, þannig lifir 
Kiwanis áfram.  

Vil ég þakka öllum  sem ég hef starfað með fyrir frábær 
starf og á ég þar hauk í horni að hafa kynnst honum 
Sigurði Einari hann er frábær Kiwanisfélagi og vinur, 
takk fyrir Sigurður Einar.  

Munum svo kjörorð hreyfingarinnar Börnin fyrst og 
fremst  

  

 Með Kiwaniskveðju 

Formúlu og fjölgunarnefnd  Haukur Sveinbjörnsson  

Frá síðasta umdæmisárinu í hefur starfsemi 
klúbbanna verið erfið hjá eldri klúbbunum 
en flestir klúbbana hafa fundað reglulega og 
líflegt starf hjá allflestum. Fækkun um 10 félaga 
í umdæminu þegar þetta er skrifað. Vitað er um 
komandi fjölgun í Ós, Mosfelli, Helgafelli, Heklu og 
jafnvel fleirum í september. 

SKÝRSLA 
FJÖLGUNARNEFNDAR

Formaður Fjölgunarnefndar.

98

Haukur Sveinbjörnsson
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K-dagurinn hefur tvö megin markmið, í fyrsta 
lagi að vekja athygli á vandamálum sem fylgja 
geðheilbrigði og í öðru lagi að safna fé til að 
styrkja þau samtök sem standa sig hvað best í 
baráttunni fyrir bættri geðheilsu.  
Að mínu mati tókst vel til með kynningu 
á málefninu og fékk Kiwanishreyfingin og 
K-dagurinn gríðarlega umfjöllun í sjónvarpi og 
blöðum.  Við settum markið hátt í söfnuninni og 
gekk söfnunin ágætlega. Þó verð ég að geta 
þess að það skorti upp á einingu meðal okkar 
Kiwanismanna í þessu tilfelli og oft á tíðum 
urðum við, sem vorum í forsvari og söfnunin, 
fyrir óverðskuldaðri gagnrýni og of margir 
Kiwanisfélagar tóku ekki þátt.  Engu að síður 
hafa líklega safnast um 20 milljónir kr. ( óstaðfest 
).  Endanlegt uppgjör verður 11/9/2022.
 Líklega verður K-lykillinn ekki seldur 
aftur og er það eitt af framtíðarverkefnum 
Kiwanishreyfingarinnar að koma með nýja 
hugmyndafræði í þessu frábæra starfi okkar.
  Ef við víkjum að framkvæmd söfnunarinnar 
þá virkuðu posarnir okkar vel og auðvelt var að 
fylgjast með framgangi mála.  Það má þó segja 
að ákveðin óheppni hafi verið með okkar þann 
21. maí þar sem við fengum besta veður ársins 
og mun færra fólk var á ferðinni en vanalega. 
Einnig  voru draugar Covid enn að hrella okkur 
og hluti sölumanna okkar veiktist þennan dag.
Nú er miklvægt að snúa saman bökum og læra 
af dýrmætri reynslu okkar.  Vinsamlega sendið 
inn uppgjör og skilið þeim lyklum sem eftir eru, í 
framhaldi legg ég svo til að við reynum að selja 
síðustu birgðir okkar í Kringlunni og Smáralind. 
Það eru jafnframt ákveðin vonbrigði hversu illa 
gekk að fá stærri fyrirtæki í lið með okkur og 
þurfum við að setja kraft í það mál.Einnig vil ég 
minna á að kostnaður við söfnunina var í algjöru 
lágmarki.

Hjalti Árnason formaður K-dagsnefndar.

Kæru félagar nú er að ljúka söfnun okkar til stuðnings 
geðheilbrigðismálum. K-dagurinn sem slíkur er 
stærsti viðburður sem við Kiwanismenn stöndum 
fyrir og má segja að sé burðarbitinn í starfi okkar.

K-DAGSNEFND
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Hjalti Árnason formaður K-dagsnefndar

Ávallt er eitthvað um það stjórnamenn klúbba hafi 
beðið um nýtt endursett leyniorð til þess að komast 
inná sinn Office aðgang og gagnagrunn KI og að ri-
tarar fengið aðstoð um endursetningu leyniorða og 
sérstaklega er það þegar nýtt starfsár byrjar. Eitt af 
verkum gagnagrunnstengils er að aðstoða umdæmis-
ritara við fá stjórnir klúbba að setja inn allavega þrjá 
inn í gagnagrunn sem stjórnarmenn næsta starfsár 
2022-2023 og gengur það nokkuð vel en þegar þetta 
er ritað. Í júní eiga að liggja fyrir stjórnir næsta árs og 
þarf að huga að undirbúningi aðalfunda klúbba svo 
að stjórnir verði skráðar í gagnagrunninn en þegar 
þetta er skrifað áttu þrír klúbbar eftir skila inn stjór-
num, þar af einn klúbbur í Færeyjum. Ef aðstoðar er 
þörf við skráningar er hægt að senda til gagnatengils 
og umdæmisritara upplýsingar um stjórnir. Nokkrir 
klúbba eiga eftir að skrá kjörforseta þessa starfsárs og 
hvetur umdæmið þá

til að gera það sem fyrst. Gagnatengill vinnur náið 
með verkefni sem umdæmisritari felur honum í sam-
bandi við að aðstoða klúbba við að bæta inn nýjum 
félögum og að upplýsingar séu réttar þar. Sérstakle-
ga má hrósa ritara Drangeyjar fyrir að vera snöggur 
að bæta nýjum félögum í gagnagrunninn. Þegar 
starfsárið hefst er uppfærðar áframsendingar stjórna 
og embættismanna umdæmis. Hægt er að aftengja 
áframsendingar í Office ef viðkomandi vill það. Þær 
stjórnir sem eru með 2ja ára stjórnir sendi upplýsin-
gar til umdæmisritara og gagnagrunnstengils. 

Með Kiwaniskveðju  
Sigurður Einar Sigurðsson  
Gagnatengill Kiwanisumdæmis Ísland-Færeyjar 

Sigurður Einar Sigurðsson

Skýrsla
Gagnatengils

Ég gekk í Kiwanis 1994 þegar við stofnuðum 
klúbb í Grundarfirði,
þar var ég gjaldkeri og félhirðir.
Fór svo í Eldey í Kópavogi, en stofnaði svo 
Eldfell með nokkrum Vestmanneyjamönnum.
Síðan fluttí ég í Hafnarfjörð og fór í Hraunborgu 
þar sem ég er enn.
Var forseti 2019  til 2021 og er að taka við sem 
Svæðisstjóri í Ægissvæði núna 5. sept.
Ég er giftur Emilíu Karlsdóttur og eigum við 
tvíburadætur.   

Svæðisstjóri Ægissvæðis 2022 – 2023
Ólafur Hjálmarsson

Trustee KI: ÉLIANE OTT-SCHEFFER

Éliane hefur verið félagi í Kiwanis í 15 ár, hennar 
klúbbur er Selestat Lazare, Weiller  þar sem hún 
hefur verið forseti og ritari. Einnig hefur hún 
verið Svæðisstjóri og formaður fjölgunarnefndar. 
Hún var umdæmistjóri 2014-2015 umdæmisins 
Frakkland - Monaco.  Éliane hefur starfað í nefnd um 
stífkrampaverkefnið. Hún var kjörin í  heimsstjórn á 
Evrópuþingi 5. Júni 2021 sem haldið var rafrænt.
Éliane er tónlistar og myndlistarkennari. Hún 
og eiginmaður hennar Edmond eiga 2 börn og 5 
barnabörn. Hennar áhugamál fyrir utan Kiwanis 
er að eyða tíma með fjölskyldunni, gönguferðir og 
myndlist.



Kæru Kiwanisfélagar

Vil ég byrja á því að þakka 
eftirfarandi aðilum fyrir frábær 
störf þeirra í stjórn Ægis 
svæðis 2021-2022, En það 
eru þeir Ólafur Hjálmarsson 
kjörsvæðisstjóri (Hraunborg), 
Ingólfur Ingibergsson ritari 
(Keili) og Fráfarandi svæðisstjóra  
Steingrími Haukssyni (Eldey).
Eftir að hafa tekið við sem 
svæðisstjóri á mjög svo 
skemmtilegri svæðisráðstefnu 
sem var haldin í fyrsta skipti á 
mánudegi kl 19:30, en það er 
breyting sem ég ákvað að taka 
upp sem svæðisstjóri og hefur 
mælst vel fyrir hjá þeim sem sækja 
svæðisráðstefnur.
Þá voru mín fyrstu verk að 
heimsækja alla klúbba í svæðinu 
og setja inn stjórnirnar og ég verð 
að segja það hefur verið mjög 
skemmtilegt og fræðandi hvernig 
klúbbar skipta mismunandi um 
stjórnir hjá sér.
Á meðan einn klúbbur bíður til 
veislu með mökum og allir dressa 
sig upp í sítt fínasta púss, bíður 
annar klúbbur upp á fund með 
venjulegu sniði sem er engu að 
síður mjög hátíðlegur. En svo 
voru fundir allt þar á milli en það 
skal lekið fram að allir fundirnir 
voru mjög skemmtilegir og fóru 
vel fram.

Þeir fundir sem voru með 
venjulegu sniði gafst meiri tími í 
að ræða Kiwanis mál og skiptast 
á hugmyndum um hvernig starfið 
á að fara fram, en þar sem fundir 
voru hátíðlegri var meira um grín 
og gleðin var í fyrirrúmi.
Ég tók upp aðra nýung í svæðinu 
hjá okkur sem eru svokallaðir 
forsetafundir, þetta eru fjarfundir 
sem eru haldnir 1. Þriðjudag 
í hverjum mánuði með stjórn 
svæðisins og öllum forsetum 
klúbba í svæðinu.
Þar skýri ég frá því helsta sem er 
að gerast í umdæminu og einnig 
ræðum við saman um Kiwanismál.
Þessir fundir hafa aukið á tengsl 
milli klúbba. Sumir forsetar 
voru ekki vissir um að þetta væri 
sniðugt.  En eftir að hafa haldið 
nokkra fundi hafa allir forsetar 
komið á mál við mig og sagt 
þetta vera það besta mál og góður 
vettvangur til samskipta við aðra 
forseta og stjórn svæðisins.
Ég verð að segja að ég gæti ekki 
verið heppnari með forseta í mínu 
svæði en því miður var Covid enn 
og aftur að stríða okkur og hjá 
mörgum klúbbum lítið um fundi 
og viðburði í desember og janúar 
og hluta af febrúar. 
Hugmynd var um að hafa 
kynningardag Ægissvæðis en það 
hefur einhvern veginn ekki náð 
flugi vegna Covid og að klúbbar 
hvoru ekki að funda í des, jan og 
feb. Forsetar í mínu svæði töluðu 
mikið um að erfitt var að byrja 
aftur eftir samkomutakmarkanir 
og þegar þrír mánuðir detta út 
í félagsstarfi klúbba þá verður 
eitthvað að gefa undan.

En að öðru leiti hefur starf í 
klúbbunum verið mjög gott og 
ég gæti ekki verið stoltari af okkar 

svæði og forsetum svæðisins, 
á þessu ári hafa allir klúbbar í 
svæðinu verið að starfa einstaklega 
vel.
Þetta starfsár er búið að líða 
hjá ótrúlega fljótt og ég er afar 
þaklátur að hafa fengið tækifæri 
á að kynnast mikið af frábæru 
Kiwanisfólki enn betur. Ég þakka 
öllum þeim sem ég hef fengið að 
starfa með á árinu fyrir samstarfið 
og óska komandi umdæmisstjórn 
og verðandi embættismönnum 
alls hins besta á komandi starfsári.

Kær kveðja,
Eiður Ævarsson 
Svæðisstjóri Ægissvæði 2021-
2022

EIÐUR ÆVARSSON
SKÝRSLA SVÆÐISSTJÓRA 
ÆGISSVÆÐIS
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Ég heiti Guðlaugur Kristjánsson fæddur 5.júlí 1958.   Er 
giftur Hönnu Sigurðardóttir og á 3 börn

Hildi Kristínu fædd 1983, Þórunni fædd 1986 og Huldu 
fædd 1992.  Barnabörnin eru orðin 5.

Ég hef starfað sem framkvæmdarstjóri hjá Videomarkaðinum  
í 38 ár, þar sem ég er jafnframt

eigandi.

Ég gekk í Kiwanisklúbbinn Setberg Garðabæ 1983 og gegndi 
þar allflestum embættum.  Flutti síðan 

yfir til Kiwanisklúbbsins Eldey 2005.  Þar hef ég  gegnt 
allflestum embætum.    Var ég forseti Eldeyjar 

2010-2011

Áhersluatriði Kiwanis um að hjálpa börnum hefur alltaf 
kallað á mig.   Var Svæðisstjóri Ægissvæðis 

2018-2019.    Hef verið í K-dagsnefnd í tvígagng .      Einnig 
hef ég verið formaður fræðslunefndar

Umdæmisins  nokkrum sinnum  gegnum tíðina.     Er 
staðfestur (Certified) þjálfari í fræðslunefnd  KIE 

og hef verið kallaður til að aðstoða við þjálfun  embættismanna  
í Evrópu.

Áhugamál mín eru Kiwanis, ferðalög og golf.     

Guðlaugur Kristjánsson

Kæru félagar.

Ég heiti Björn Bergmann Kristinsson, og er fæddur á 
Akranesi 15 apríl 1968, fjölskyldan mín flutti frá Akranesi 
til Keflavíkur árið 1970 og ég hef búið þar síðan.

Ég er giftur Berglindi Stefánsdóttur frá Sauðárkróki og 
við eigum tvö börn saman, Ólínu Ýr Björnsdóttur og 
Brynjar Bergmann Björnsson og nú eigum við Berglind 
eitt barnabarn Rúnu Lind Gunnbjörnsdóttur sem fæddist 
14 júní 2021.  

Ég vinn sem þjónustustjóri einstaklinga í Landsbankanum 
í Reykjanesbæ.

Áhugamál mitt fyrir utan fjölskylduna er stangveiði og 
hef ég þá aðallega veitt á vorin og haustin með góðum 
félögum.

Keilir er klúbburinn minn síðan 2007 , ég hef gengt öllum 
helstu embættum innan klúbbsins,  mér leið nokkuð vel 
í góðu skjóli félaga minna þegar ég ákvað að gefa kost á 
mér í starf svæðisstjóra og starfaði sem slíkur í Ægissvæði 
starfsárið 2016 til 2017 sem má segja að hafi opnað augu 
mín á starfinu utan klúbbsins og núna er ég tilbúinn til að 
takast á við nýjar áskoranir.

Fyrir klúbbinn og Kiwanis.

Björn B Kristinsson
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Kjörumdæmisstjóri
2022-2023

Framboð til
verðandi- 

kjörumdæmisstjóra
2022-2023
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á Hafinu þann  3. september með hljómsveitinni 
Babies flokknum og eru öllum Kiwanisfélögum 
boðið að mæta til að ljúka afmælisárinu hjá okkur. 
Það gefur lífinu gildi að taka þátt í störfum sem 
styrkja samfélagið og ekki síður að gleðja börnin. 
Megnið af fjáröflun klúbbsins kemur í gegnum 
sölu á jólatrjám, hinni árlegu Groddaveislu og í 
Páskabingói og þökkum við öllum þeim sem styrkja 
okkur og eru vildarvinir klúbbsins. 

Stjórn Kiwanisklúbbsins Ós.

PUBLIREPORTAGE

Ósfélagar afhentu leiktæki til Leikskólans Sjónarhóls 
á Höfn en leikskólinn er Auðkennisverkefni hjá Ós. 
Það er vert að nefna að fyrsta verkefni klúbbsins var 
að gefa leikskólanum á Höfn kastala en Ós á 35 ára 
afmæli á þessu ári og því fannst okkur við hæfi að 
hugsa til leikskólans. 
Maríanna Jónsdóttir leikskólastjóri tók formlega 
við leiktækjunum og viðstödd voru nokkrir 
leikskólastarfsmenn og börn á leikskólanum. Börnin 
vildu helst strax fara að leika sér en festa þarf leiktækin 
vel niður áður og munu starfsmenn áhaldhúss gera 
það við fyrsta tækifæri. Leiktækin sem eru brunabíll 
og hús eru að andvirði 3,5 milljóna og eins og áður 
sagði vill Ós gefa stórt til samfélagsins í tilefni af 35 
ára afmælinu. 
Ósfélagar hafa verið að gefa ýmislegt annað, þar 
má nefna 500.000 kr til Kiwanis Children Fund 
barnahjálparsjóð Kiwanis í sérstaka Úkraínusöfnun 
á vegum þeirra. Við styrktum dagþjónustu fatlaða á 
Höfn með ýmis spil og skákborð að andvirði 100.000 
kr og var gjöfunum vel fagnað. Þá var lokið við að 
afhenda öryggishjálmanna frá Kiwanis í apríl og 
gaman er að sjá hversu glöð börnin verða þegar þau 
fá hjálmana. Í maí vorum við K-lyklasölu sem gekk 
ágætlega en fengum við sölufólk til að ganga í hús í 
þéttbýlinnu en við félagar seldum í Miðbæ Hafnar.
Í lok maí var haldin braggaveislu til þakka félögum 
og mökum fyrir vel unnin störf á liðnum vetri. 
Velunnurum klúbbsins var boðið í veisluna og 
mögulegum framtíðar félögum. Á fimmta tug manns 
var þar í sannkallaðri bongóblíðu með hljómsveit 
og söng. Þá er stefnt að því að halda almennt ball 

Samhentir félagar vinna verkin 
saman börnum til góðs

Kæru Kiwanisfélagar.

Þær sorgarfréttir bárust þann 17. júlí sl. að Björn Baldvinsson hefði fallið frá. Útför hans hefur 
þegar verið gerð í kyrrþey að hans ósk.

Böddi hefur víða komið við í Kiwanishreyfingunni. Hann var félagi í 3 klúbbum, Geysi, Þorfin-
ni og Mosfelli og umdæmisritari 1998 – 1999. Á seinni árum hefur hann aðallega starfað fyrir 
ferðanefnd umdæmisins. Þar lágu leiðir okkar saman 1999 á þinginu í Ungverjalandi. 2003 
byrjuðum við að tala um samstarf í ferðanefndinni þegar heilsu Bjarna Magnússonar var fór að 
hraka. Saman skipulögðum við félagarnir 12 ferðir á Evrópuþing.

Þó Böddi hafi sagt skilið við Kiwanishreyfinguna var Kiwanisstarfið honum alltaf hugleikið og 
hafði hann á því sterkar skoðanir. 

Blessuð sé minning þessa góða vinar, samstarfsmanns og ferðafélaga.

Diðrik Haraldsson, Búrfelli.

KF Rudolf Obrecht

KF Lucas Huber

KIWANISKLÚBBURINN ÓS

Kristinn Örn Jónsson heiti ég og er félagi í Kiwanisklúbbnum 
Kaldbak á Akureyri. Konan mín heitir Gísley Þorláksdóttir og 
eigum við 3 börn og 8 barnabörn.
Ég gekk til liðs við Kiwanishreyfinguna þegar ég gerðist félagi í 
Kaldbak 29.02. 1984.
Eins og gefur að skilja hef ég á löngum ferli gengt flestum 
trúnaðarstörfum sem í Kiwanisklúbbi eru og ætla ég að geta 
þeirra helstu.
Ég hef 4 sinnum verið forseti Kaldbaks, 2 sinnum ritari, 2 
sinnum féhirðir, Svæðisstjóri Óðinssvæðis og tek aftur við því 
embætti nú í haust. Ég var Umdæmisféhirðir 2003-2004 og 
formaður þingnefnda 1999 og 2017. 
Öll þessi störf hafa verið gefandi og skemmtileg og gert það að 
verkum að ég hef starfað í Kiwanis í tæp 40 ár.

Svæðisstjóri Óðinssvæðis 
2022-2023

Kristinn Örn Jónsson
Kaldbak Akureyri
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Það eru rúm  45 ár frá fyrsta K-degi sem haldinn er að jafnaði á 3ja ára fresti og 2019

 í 15. skipti. Með sölu K-lykils, „Lykill að lífi“ hefur alltaf verið styrkt geðverndarmál

undir kjörorðinu „Gleymum ekki geðsjúkum“ Vinna okkar Kiwanismanna er öll í 

sjálfboðavinnu þannig að söfnunarfé skili sér sem best til styrktarverkefna. 

Verndari söfnunarinnar  hafa að jafaði verið forseti Íslands sem við metum mikils og

þökkum fyrir. Einnig þökkum við Kiwanisfélagar þjóðinni fyrir frábærar móttökur.

Kiwanishreyfingin hefur kostað og gefið út Lífsvísi í samstarfi við Landlæknisembættið til þess 
að sporna gegn sjálfsvígum og sér forvarnarfulltrúi Landlæknis um dreifingu á Lífsvísinum. 

Hér fylgir samantekt yfir styrktar verkefni sl. 45 ár og uppreiknað má áætla að það hafi 
safnast yfir 300 milljónir til geðverndarmála auk þess og ekki síst að opna umræðu  um 
viðkvæman málaflokk.   

1974/77  Húsnæði Bergiðjunnar byggt fyrir söfnunarfé

1980/83  Byggt áfangaheimili við Álfaland í samvinnu við Geðverndarfélag Íslands.

1986  Uppbygging unglingageðdeildar við Dalbraut“

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

1992  Kostuð veruleg  stækkun við Bergiðjuna.

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

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

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

2004 Geðhjálp og BUGL fengu afrakstur söfnunarinnar

2007 Geðhjálp, BUGL og Forma fengu afrakstur söfnunarinnar

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

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

2019 BUGL og Pieta fengu styrk að upphæð 10 milljónir hvor.

Ég er fædd í Reykjavík 14. mars 1958 og en ólst upp á 
Húsavík.  Ég fór í verslunarskólann og hef ég aðallega starfað 
við bókhald og fjármál.  Vann hjá Völundi, Sambandi 
sveiarfélaga 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 
Heilbrigðinsnefndar Suðurnejsa 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 er fjölskyldan, 
íþróttir,  útivist og síðan 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, skemmtilegt verkefni þar sem konur úr 
öllum heimsálfum tóku þátt.  Formaður Tryggingasjóðs 
Kiwanisfélaga frá 2018,  Í stjórn Styrktarsjóðs frá 2016.

Jóhanna María Einarsdóttir

KIWANIS OG GEÐVERNDARMÁL 
Í 45 ÁR

UMDÆMISSTJÓRI
        2022-2023

Gylfi Ingvarsson



18 19

SKÝRSLA UMDÆMISRITARA
Ég vill byrja á að þakka Kiwanisfélögum í Umdæminu 
fyrir ánægulega viðkynningu og gott samstarf á 
starfsárinu sem er að líða.  

 Starf umdæmisritara hófs snemma í sumars 2021 við 
vinnu, við félagatalið. Haft var samband við allflesta 
klúbba, og kallað eftir nýrri stjórn og breytingum ef 
einhverjar höfðu orðið hjá þeim.   Um mánaðarmótin 
september/október var síðan hægt að lesa saman 
félagatalið og gagnagrunninn. Aðeins var munur á 
gagnagrunninum og uppfærðu félagatali. Umdæmisritari 
vill hvetja klúbbritara til að skrá breytingar jafnóðum 
í gagnagrunninn, og einnig meiga þeir gjarnan senda 
ritara breytingarnar ef einhverjar eru, út september, 
því við viljum hafa „Hvítu bókina“ okkar sem réttasta.  
Félagatalið kom síðan úr prentun 18. Okt. og var hvert 
tækifæri notað til að koma því út í klúbbana.  

 Skipulögð fræðsla fyrir umdæmisritara féll niður vegna 
Covid, en ég fékk að sitja fundi framkvæmdaráðs frá 
áramótum, sem var mjög gagnlegt til að sjá hvernig 
stjónun umdæmisins fer fram, og læra af sitjandi 
umdæmisritara Emilíu Dóru sem á þakkir skildar.

Fundahöld hjá klúbbum voru með ýmsu móti m.a. 
vegna samkomutakmarkana, og almennra Covid-
leiðinda, sem settu því miður mark sitt á starfsemina,  
en þó hafa margir klúbbar staðið sig virkilega vel í sínu 
starfi og fjáröflunum þrátt fyrir það. 

     Aðeins eitt auðkennisverkefni barst umdæmisritara, 
og var það frá Helgafelli í Vestmannaeyjum. Var þa sent 
til KI, og fékk ritari senda staðfestingu á móttöku.  Því 
miður náði það ekki í gegn hjá KI.  415 verkefni bárus 
KI frá 35 umdæmum, þar af 3 frá Evrópu.

 Aukaumdæmisþing var haldið 19. Febrúar þar sem 
var tekið fyrir aðeins eitt mál, þ.e.a.s. að samþykkja 
framboð Gunnsteins Björnssonar til verðandi 
Evrópuforseta 2022-2023, sem síðan var kjörinn 
verðandi Evrópuforseti, á Evrópuþinginu sem haldið 
var í maí.

Heldur birti til hjá klúbbum, þegar slakað var á öllum 
samkomutakmörkunum í lok febrúar.  Klúbbar fóru 

að starfa að krafti hver með sínum hætti.  Ýmislegt var 
í gangi hjá klúbbum, en auðsjáanlega hafði ásandið í 
Úkraníu litað starfið og styrkveitingarnar.  

     Í mars var send út könnun um áhuga Kiwanisfélaga 
á að fara á Evrópuþing í Vín í lok maí. Það verður 
að seigjast eins og er að þátttakan var mjög léleg, og 
auðsjáanlega ekki áhugi á að búa til ferð á þingið, 
vafalaust af ýmsum ástæðum. 

     Boðað var til fundar og kynningar á Kiwanis í 
Evrópu fyrir félaga í Kiwanis yngri en 40 ára í byrjun 
maí í Lissabon, og fóru 3 félaga frá 3 klúbbum, frá 
Umdæminu.  

     K-dagur fór fram í lok maí og verður honum gerð 
nánari skil á komandi þingi.

Skýrsluskil frá klúbum hafa verði heilt yfir ágæt, þó 
þær hafi ekki alltaf komið fyrir 10. hvers mánaðar.  
Frá október og til og með maí hefðu átt að berast 272 
skýrlsur en skil voru 94% á þessu tímabili.  Júní, Júlí 
og Ágúst-skýrslurnar koma síðar og eru því ekki með í 
þessum tölum.

Ég tók saman nokkrar tölur samkvæmt skýrslum 
klúbbana sem hafa borist:

Klúbbar hafa:

Fjáraflað 24.660.353 kr.

Styrkveitingar 30.740.632 kr.

Verkefni               214

Skráðar vinnustundir 6.480 kls.

 Þrátt fyrir góða tölfræði, þá hef ég það sterklega 
á tilfinningunni að eitthvað vanti uppá skráningar 
hjá klúbbum um fjáraflanir og styrkveitingar, sem 
klúbbritara mættu gjarnan bæta.

     Aðeins hefur félagafjöldinn hjá umdæmisnu heldur 
dalað, en útstrikaðir voru 23 félagar, en nýir féalgar sem 
gengu til liðs við okkur voru 13.  Í lok júlí voru því 
skráðir 732 félaga í umdæminu, en væntingar klúbbana 
í upphafi starfsársins var að fjölga um 65 félaga.

Guðni Guðmundsson.

Þegar þetta er skrifað í byrjun ágúst, hafa verið 
haldnir 3 umdæmisstjórnarfundir, og 11 fundir hjá 
Framkvæmdarráði það sem af er starfsárinu.
     Vonandi eigum við eftir að eiga ánægulegt þing, en 
undirbúningur þess hófst að krafti í september 2021 og 
hefur gegið vel hjá þeim Búrfellsfélögum, og virðist áhugi 
Kiwanisfélaga á að koma saman og halda þing vera mikill. 
     Að lokum vill ég þakka sérstaklega þeim Tómasi 
Sveinssyni í Helgaferlli og Sigurði Einari í Ós fyrir 
aðstoðina á síðasta ári við hin ýmsu úrlausnarefni.  Án 
þeirra aðstoðar hefði starf mitt orðið a.m. k. allnokkru 
flóknara.   Einnig vill ég þakka Pétri Jökli umdæmkisstjóra 
og félögum í Framkvæmdaráði, og öðrum í umdæmisstjórn 
fyrir ánægjuleg samstarf.

Einnig vil ég nota tækifærið og óska Jóhönnu verðandi 
umdæmisstjóra og hennar embættismönnum alls hins 
besta á komandi starfsári.

Guðni Guðmundsson
Umdæmisritari 2021-2022



20 YOUTH

Það var mikið um dýrðir þann 1 Ágúst á loka degi 
Íslendingadags þeirra í Kanada, þegar hjálmarnir frá 
okkur og Eimskipum voru afhentir í Gimli í Winnipeg, 
það var Icelandair Cargo sem sá um að flytja þetta fyrir 
okkur til Canada og var Sam Sekorn og kona hans Terry 
Sekhon móttakendur og sáu um gjörninginn ytra. 

Er Sam var spurður hvort einhver kostnaður hefði fallið 
á þá, kom í ljós að þau þurftu að greiða toll og VSK skatt 
og þess háttar kostnaðar. 

Að sögn Sam fengu þeir mikla aðstoð frá umdæmisstjóra 
EC & C ( Austur- kanada ND Karabíahafi) 
Kiwanisumdæmisins, hann greiddi stórann hluta af 
reikningum. Hann er í út og innflutningi og notaði 
fyrirtæki sitt til að fá minni kostnað fyrir það sem þurfti 
að gera. Þau hjónin Sam og Terry greiddu líka kostnað og 
eru þau mjög ánægð og þakklát fyrir hversu vel til tókst 
með þetta verkefni en því lauk með glæsibrag.

Það voru stórmenni sem mættu á viðburðinn eins og 
umdæmisstjórar , Forsætisráðherra Manitoba, MLA 
ásamt þingmönnum kanadíska þingsins, einnig var 
Ólöf Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir Utanríkisráðherra 
viðstödd.

Fjallað er um þetta verkefni í fréttamiðlum í Gimli og 
innan Íslendingafélaganna í Kanada.

Kiwanisklúbburinn Gimli ásamt Sam og Terry vilja koma 
á framfæri innilegu þakklæti til íslenska Umdæmisins og 
allra þeirra sem komu að þessu verkefni.
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Inga Steinþóra Guðbjartsdóttir
Ólafur Jónsson og Sam Sekorn

Þá hefur loksins tekist að ljúka síðasta verkef-
ni Hjálmanefndar þetta árið en það var að koma 
hjálmunum til Kandada. Verkefni þetta var áætlað 
á vori 2019 en vegna Covid hefur það verið í bið-
stöðu.

Afhending hjálma í 
Gimli í Kanada

Frá Freyjusvæði
Ásvaldur Jónatansson svæðisstjóri

Ágætu Kiwanisfélagar

Á dagskrá Freyjusvæðis fyrir þetta starfsár voru tveir 
svæðisráðsfundir, einn að hausti og annar að vori. 
Gengu þeir mjög vel og var svæðisráðsfundurinn að vori 
haldinn í samvinnu við Þyril á Akranesi, en þeir hafa 
verið að endurvekja starfsemi sína í vetur eftir covid. 
Talsverið umræða varð á svæðisráðsfundum um fækkun 
í hreyfingunni og fjármál – höfðu menn áhyggjur af því 
að með fækkun þyrfti að halda mjög vel utan um fjármál 
umdæmisins, svæðanna og klúbbanna.
Starf klúbbana hefur verið með hefðbundnu sniði 
síðastliðinn vetur og eru allir að ná sér eftir covid. Ég náði 
að heimsækja alla klúbbana í vetur og suma tvisvar og 
átti góða fundi með þeim. Ég vill þakka þeim sem tóku 
þar vel á móti mér. Einnig fór ég ásamt eiginkonu minni 
með Jörfa til portúgölsku eyjunnar Madeira,  þar sem þeir 
héldu aðalfund. Sú ferð var mjög skemmtileg og vil ég 
þakka fyrir samveruna þar. Tóku allir klúbbar á svæðinu 
þátt í K-deginum og hjálmaverkefninu, sem gekk mjög vel.
Kiwanisklúbburinn Hekla hefur tekið inn 4 nýja félaga 
á árinu og Básar þrjá, óska þeim til hamingju með nýju 
félagana. 

Ásvaldur Jónatansson 
Svæðisstjóri Freyjusvæðis

Umdæmisritari 
2022-2023

Ég er fædd 11. október 1959 og hef alla tíð búið í 
Hafnarfirði. Ég lauk  námi frá Hjúkrunarskóla Íslands 
1986, BS námi frá HÍ 2004 og MS námi í hjúkrun 2017, 
eftir það fór ég í starfsnám til sérfræðingsréttinda 
við Landspítala og lauk því haustið 2019. Í upphafi 
starfsferils míns voru mín störf bundin við ritarastöður 
tengt lögreglu og skóla en frá 1986 hef ég unnið á 
Landspítala, Fossvogi og síðustu 25 árin á heila-, tauga- 
og bæklunarskurðdeild.  Auk þess sinni ég eftirfylgd 
sjúklinga sem greinst hafa með illkynja heilaæxli. Á 
árunum 2011-2016 fór ég 2-3 á ári út til Noregs að starfa á 
sjúkrahúsunum þar í landi út um allt land. Naut ég þess 
virkilega að starfa í Noregi. Í gegnum tíðina hef ég gegnt 
ýmsum trúnaðar- og nefndarstörfum á Landspítala og 
víðar. 
Ég er í sambúð með Sigurði Jónssyni, húsasmið og 
hestamanni. Dætur mínar eru tvær, þær Margrét 
Lena og Katrín Birna og tengdasynir tveir þeir Aleks 
og Ari. Áhugamálin spanna nú útivist og fjallgöngur, 
sjósund, hundana mína tvo og ýmislegt fleira eins og 
Kiwanisstörfin mín í gegnum tíðina.
Nú eru liðin 28 ár frá því að ég gekk til liðs við 
Kiwanishreyfinguna, en ég er stofnfélagi Sólborgar í 
Hafnarfirði. Það er mjög gefandi að starfa í Sólborgu. 
Þar hef ég gegnt öllum stöðum innan og utan stjórnar, 
meðal annars féhirðir þrisvar.  Ég var forseti Sólborgar 
2000-2001 og aftur 2019-2020. Umdæmisritari var ég 
2007-2008. 
Ég hlakka til að starfa enn á ný með umdæmisstjórn, við 
hlið Jóhönnu Einarsdóttur, verðandi umdæmisstjóra og 
ykkur öllum og vona að við eigum ánægjulegt samstarf 
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Þá er enn einu starfsárinu að ljúka hjá Hjálmanefndinni og því síðasta hjá mér. 

Það hafa verið forréttindi að starfa með því góða fólki er mér auðnaðist að fá til 
liðs við mig í upphafi og staðið hafa með mér alla tíð.

Það eru komin 7 góð ár sem formaður nefndarinnar og þessir frábæru félagar 
hafa gert hvert árið betra. Það hafa orðið ýmsar brekkur á leiðinni og byrjaði 
það með andstöðu í Reykjavík og hjá skólaskrifstofu borgarinnar að banna 
okkur að afhenda hjálmana í skólunum, en það var leyst farsællega með frábærri 
framgöngu Haraldar Finnssonar og félögum hans í klúbbum í borginni.

Þessi andstaða virtist ætla að verða útbreidd um suðvestur hornið um tíma en 
skólastjórnendur fyrir utan Reykjavík létu undan þrýstingi Kiwanisfélaga og sáu 
að sér og gáfu öryggissjónarmiðinu framgöngu frekar en höftum.

Síðan kom Covid og þar kom önnur áskorun sem leyst var af frábærum félögum 
um landið. Það varð að hugsa margt uppá nýtt til að koma hjálmunum á höfuð 
þeirra sem þar var ætlað.

En samtakamáttur Kiwanis er mikill og með góðri aðstoð forledrafélaga og 
margra góðra handa leystist það að sjálfsögðu.

Nú á þessu starfsári voru það 4.370 börn sem voru í 1 bekk ásamt því að 
hjálmum var komið í skóla fyrir aðfluttra og einnig til flóttafólks.

Ákveðið var að hætta að senda hjálma til Grænlands þegar uppgötvaðist að 
hjálmar áranna 2020 og 2021 voru í vöruhúsi á Grænlandi og höfðu ekki verið 
dreift til þeirra sem þeir voru ætlaðir.

Hefur farið fram vinna ytra í samvinnu við umboðsmann Eimskips og skrifstofu 
þar að koma hjálmunum út. Það reynist einnig dýrt að senda hjálmana þangað 
þar sem Eimskip siglir ekki sjálfi og þurfa að kaupa flutning. Hjálmaafhending 
um landið allt gekk frádæma vel og er þetta fyrsta árið sem ég hef ekki þurft að 
senda hjálma í pósti nánast allt sumarið þar sem börn urðu af afhendingu er hún 
fór fram eða breyting varð á fjölda í skólum.

Það hefur að vísu verið örfáir hjálmar sem komið hefur verið út frá skrifstofu 
Kiwanis og hefur Tommi bjargað þeim málum.

Hjálmur bjargar mannslífum !
Að vanda hefur samstarf og samvinna við okkar frábæra styrktaraðila Eimskip 
verið af þeim gæðum að eigi verður betur að staðið þar á bæ.

Fundir með starfsfólki þar hafa verið í gegnum tíðina lýst þeim mikla áhuga 
og velvild sem þar ríkir um þetta verkefni og úti í heimi Kiwanis þekkist ekki 
nokkurs staðar slíkt tryggð til svo margra ára og tel ég að þakklæti til forráðafólks 
þar og samstarfs fólks verði aldrei of oft getið.

Um miðja maí fékk ég tilkynningu um að það gæti vantað hjálma á flóttabörn 
frá Úkraínu er búsett voru á Bifröst í Borgarfirði.

Setti ég mig í samband við Þorvald forstöðumann Rauðakrossins þar og fékk að 
vitað þar væru um 25 – 30 börn sem væri hjálmlaus.

Ég hafði samband við minn ágæta samstarfsaðila hjá Eimskip hann Matthías og 
þurfti hann ekki að hugsa málið og sagði að það mundu bíða mín í vöruafgreiðslu 
30 hjálmar handa þeim.

Ég keyrði suður sótti hjálmana og fór með þá í Bifröst.

Það var gleði stund ásamt táraflóði þakklætis er ég afhenti hjálmana og börnin 
tóku til við að hjóla á hringtorginu og myndaðist löng biðröð eftir því að fá að 
hjóla og fékk ég að vita að það væru einungis til 8 hjól og þau öll fyrir yngstu 
börnin.

Einnig sagði Þorvaldur mér að þau væru búin að auglýsa í mörgum vefmiðlum 
og víðar eftir hjólum en ekkert hafi gengið.

Ég var afar snortin af þessu samfélagi þarna og eftir samtal við mæður og ömmur 
þá gerði maður sér  grein fyrir engin hugsun næði yfir það sem þetta fólk hafði 
gengið í gegn um.

Ég fór að hugsa hvernig mætti bæta veru barnanna þarna svo þau gætu nýtt 
nýfengna hjálma og er heim var komið setti ég inn á Facebook beiðni til vina 
minna þar að ef til væru hjól er hætt væri að nota þá mundi ég gjarnan þiggja 
þau og viti menn að á fyrsta degi voru komin 12 hjól fyrir utan hjá mér og þau 
héldu áfram að berast.

Þegar upp var staðið var ég með 32 hjól af öllum stærðum og þó flest fyrir börn 
á miðjum aldri ásamt ungum.

Frábært framtak á Bifröst !
Afabarn mitt tók svo að sér að prufukeyra 
hjólin og stilla þurfti örlítið hér og þar.

Fengin var að láni stór yfirbyggð kerra og það 
var ærið púsl að koma öllum fyrir.

En 8 Júní var stefnan sett á Bifröst með 
kerruna í eftirdragi og félagar mínir í Drangey 
Gunnar S. Sigurðsson og Jóhannes Þórðarson 
á Blönduósi fóru með til aðstoðar.

Það verður ekki með orðum lýst sú gleði og 
hamingja er var á móttökuhópi er beið okkar 
á Bifröst.

T.d. þá fékk ein mamman hjól með barnastól 
og átti hún tvö börn 2ja ára og sonurinn 6 ára 
fékk einnig hjól. Hún sá fram á að geta farið í 
hjólatúr með börnum sínum.

Má segja að verkefni þetta hafi heltekið mig 
eftir fyrri heimsókn að Bifröst. Enn eru mér 
að berast hjól og verður þeim komið í réttar 
hendur er þau verða klár.

Því miður voru einhver mistök gerð hjá 
.eim er tók myndir við hjálmaafhendinguna 
og eru ekki til myndir frá þeirri stund en 
Gunnar Sig. Félagi minn tók nokkrar myndir 
af hjólaafhendingunni Það var gleði í hjarta 
okkar er við héldum heim á leið.

Verkefni þetta vann ég í nafni Hjálmanefndar 
og Kiwanis umdæmisins og hefur þetta 
verkefni aukið vegsemd og virðingu Kiwanis 
á Íslandi.

Allur kostnaður var greiddur úr eigin vasa og 
var mér ljúft að gera það.

Það vildi kannski svo óheppilega til að þetta 
komst í fjölmiðla en eftir á að hyggja þá 
hjálpaði það við söfnunina og gaf hreyfingunni 
prik í sarpinn.

Við erum stolt af þessu frábæra verkefni okkar !
 Hlaupahjól, hjól m/hjálpardekkjum og hjól sem börnin ýttu sér áfram á. Einnig 
voru nokkur fullorðins hjól.

Ljóst var að flest voru í frekar döpru ásigkomulagi og ákvað ég að einhenda 
mér í að gera þau upp. Það var mér til happs að í byggingavöruverslun hér í bæ 
reyndist vera ALLT til er til þurfti fyrir utan grind og stýri.

Það tók mig rúmar 2 vikur að yfirfara hjólin gera þau upp og það var skipt um 
yfir 50 gíra og bremsu víra og yfir 15 metrar af börkum. Einnig þurfti að skipta 
um smávegis af gírum, smyrja og liðka upp keðjur og herða á legum og fl.
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Skýrsla Hjálmanefndar 
til Umdæmisþings á Selfossi

Hjálmanefnd 
starfsárið 2021 – 2022

Ólafur Jónsson  
Drangey  formaður 

Haraldur Finnsson 
 Jörfa fyrir Freyjusvæði 

Hjörtur Þórarinsson  
Búrfelli fyrir Sögusvæði 

Petrína Ragna Pétursdóttir 
 Sólborgu fyrir Ægissvæði 

Stefán Jónsson Kaldbak fyrir 
Óðinssvæði.
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K- dagurinn 10. til 30. maí
Styrktarsjóður Hraunborgar hefur styrkt 
Landssöfnun Kiwanis, Lykill að lífi, til 
styrktar geðsjúkum um kr. 250.000 og heitum 
við aðrar klúbba til þess að styrkjar söfnunina.

Sólvangi afhent söngbók 
12. júlí afhentum við Ólafur og afastrákur 
hans, Sólvangi 40 eintök af Rósinni 
söngbók heldri borgara í samverustund 
með heimilisfólki og sungum saman lagið 
"Ég veit þú kemur í kvöld til mín" og tóku 
allir undir. María Ósk Albertsdóttir tók við 
gjöfinni.

Hjálmar til annara landa !
Samstarfsaðili minn hjá Icelandair Cargo Jóna Ágústa hafði gengið frá að á móti 
sendingunni yrði tekið í vöruhúsinu og tók hún að sér að merkja kassana ganga 
frá papírum og koma þeim á áfangastað. Það er búið að vera mikil tölvupóst 
samskipti á milli mín og Sam og Terry Sekhon í Canada. Það varð að finna 
móttakanda hjálmanna í Canada þar sem Icelandair flýgur til Toronto. Einnig 
að útbúa bréf á bréfsefni umdæmisins þar sem fram kæmi að þetta væri gjöf og 
hverjir stæðu á bak við að þetta verkefni yrði að raunveruleika. Eimskip þurfti 
að búa til performa Invoice skjal og ég að koma því og flutnings farmbréfi út til 
Sam og Terry.

Golfmót Hraunborgar
Golfmót Hraunborgar var haldið 
fimmtud. 23. júní á Hamarsvelli í 
Borgarfirði og grillveisla varð á eftir 
í bústað Kristjáns og Birnu.
Takk fyrir.

Eimskip þurfti að búa til performa Invoice skjal og ég að koma því og flutnings farmbréfi út til Sam og Terry. Allt þetta gekk eftir 
og hjálmarnir fara til Kanada að morgni 12 Júlí og þar með er því verkefni komið í höfn.

Lokaorð  Ólafur Jónsson Drangey fromaður Hjálmanefndar 2021-2022
Ekki er hægt að ljúka þessari skýrslu án þess að minnast enn og aftur á Eimskip og það er þar er gert fyrir hreyfinguna og öryggi 
barna á Íslandi.Það má geta þess að frá upphafi hefur Kiwanis gefið nærri 1/3 íbúum landsin hjálm á höfuð og er það í seinni tíð 
gert með hinni frábæru aðstoð starfsfólks og styrk frá Eimskip. Þar hefur ætíð verið einungis horft fram á veginn af áhuga og vel-
vild. Einnig ber að þakka sérlega forstjóra Icelandair Cargo Gunnari Má og hans starfsfólki fyrir að koma hjálmunum til Kanada.

Það má segja að ég víki stoltur úr sæti formans þó svo það sé gert af öðrum ástæðum en þeim að ég sé búinn að fá nóg. Þetta hefur 
eins og ég sagði í upphafi verið gríðarlega gefandi með gríðarlega góðu fólki og ötulum félögum um allt land.

Öll hjámanefndin mun fylgja mér úr starfi og komið er að nýju fólki að taka við.

Þá segi ég takk fyrir mig þetta hefur verið bæði skóli og ánægja og ég vona að hreyfingunni fari fljótlega að vaxa fiskur um hrygg og 
verkefni þetta verði áfram kjarninn í kjörorði okkar Börnin fyrst og fremst.

Fréttir frá Hraunborgu
Vorferðferð Hraunborgar var farin til Vestmannaeyja og var aðalfundur klúbbsins haldinn þar.

Við Hraunborgarfélagar ásamt mökum fórum í vorferð til Vestmannaeyja. Starfsfólk Víkingaferða tóka á móti okkur á bryggjunni 
og byrjuðum við á hádegisverði á Tanganum í boði Hraunborgar og síðan var ekið með hópinn á alla helstu staðina undir frábærri 
leiðsögn og Eldheimar skoðaðir. Um kvöldið var aðalfundur og var borin upp tillaga um stjórn Hraunborgar næsta starfsár sem var 
samþykkt, stjórnina skipa. Guðni Freyr Ingvason forseti, Ásbjörn Jónsson ritar, Sigurður P. Sigurðsson gjaldkeri, Gylfi Ingvarsson 
féhirðir, Guðjón Ingólfsson kjörforseti og meðstjórnendur, Páll Hannesson og Svavar Svavarsson og Hjálmar Gunnarsson fráfarandi 
forseti. Einnig voru reikningar klúbbsins sem skoðunarmenn voru búnir að undirrita bornir upp og samþykktir. Á eftir bauð forseti 
upp á fordrykk fyrir kvöldverðinn sem var síðar um kvöldið á Einsa kalda. Það var okkur heiður að fá Tómas Sveinsson til að heilsa 
upp á okkur. Starfsfólki Víkinga ferða eru þökkuð fyrir frábæra þjónustu. Ég vil þakka Tuma fyrir allan undirbúning að ferðinni og 
klúbbfélögum og mökum fyrir stórskemmtilega ferð.
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Börnin fyrst og fremst !
Ég get ekki lokið þessari skýrslu minni öðruvísi en að segja frá því að loksins 
auðnaðist mér að ljúka við loforð okkar að gefa íslenskt ættuðum börnum í 
Kanada hjálma. Canada verkefnið sem er annað stórverkefni nefndarinnar.

Ég hef verið í tölvupóstsamskiptum við Matthías hjá Eimskip og Gunnar Már 
hjá Icelandair Cargo í vor og sumar og það bar síðan árangur nú í byrjun Júlí.

Ákveðið var að sendir yrðu út 8 kassar af hjálmum eða 96 hjálmar en upphaflega 
áætlunin var að senda 80 hjálma. Þetta komst á fleygiferð Miðvikudaginn 6. 
Júlí og var áætlað að kassarnir flygju út þann 12 Júlí. Ég keyrði suður og hafði 
á leiðinni samband við minn ágæta nefndar meðlim Harald Finnsson og bað 
hann að aðstoða mig við að koma kössunum frá Eimskip til Icelandair Cargo 
sem hann að sjálfsögðu gerði.

Óskir um gott þing !
Hraunborgarfélagar óska 
Kiwanishreyfingunni velfarnaðar og góðs 
Umdæmisþings á Selfossi dagana 9. – 11 
sept. 2022
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Kiwanisklúbburinn Búrfell Selfossi
Kærleikur  traust  og vinátta er ríkjandi eiginleiki 
milli kiwanisfélaga. Það er sama hvar maður hittir 
kiwanisfélaga. Þeir fagna komu manns og vináttan 
er ríkjandi. 
Varanlegu vinaböndin 
veitist þér og bróðurhöndin, 
góðvildin til grannans kemst.

Ljóðasafn Búrfells er að koma út. Á fundum 
og ferðalögum hafa menn haft  gaman af að 
grípa augnabliksatvik og aðstæður og festa þær í 
minni á eftirminnilegan hátt.  Á fimmtugsafmæli 
klúbbsins 2020 var gefið út smákver í tilefni 
afmælisins, eins og raunar oft áður á stórafmælum. 
Á 94. afmælisdegi sínum 10. febrúar 2021 færði 
Hjörtur Þórarinsson klúbbnum að gjöf heildarsafn 
kveðskapar sem fluttur hefur verið í bundnu máli 
á vettvangi klúbbsins. Eins og gefur að skilja er 
stærstur hluti þessa kveðskapar frá honum kominn. 
Þess ber samt að geta fjöldi annarra höfunda kemur 
þar við sögu.
Þetta hefur verið tekið saman í bók sem verður til 
sölu á Umdæmisþinginu og gefst þar tækifæri að fá 
hana til eignar.

Með Kiwaniskveðju
Félagar Búrfells bjóða ykkur öll velkomin á 
Umdæmisþingið á Selfossi
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Kiwanisklúbburinn Búrfell Selfossi
Búrfell er þekkt örnefni í Árnessýslu. Frá Þing-
borg í Flóahreppi eru fjögur Búrfell sjáanleg. Eitt  
þeirra er sunnan Þrengslavegar, annað er á Þing-
völlum, hið þriðja er í Grímsnesi og það fjórða í 
Þjórsárdal. Þetta víðfeðma útsýni  og samnefnd 
örnefni var hvatning að veita þjónustu um allt 
héraðið og njóta fegurðar umhverfisins

Útsýnin er yndisfögur,  
yfir Flóann til að sjá.
Í björtu veðri Búrfell fjögur  
birtast fjallahringnum á.

Börnin fyrst og fremst. Þessi fögru  orð og fyrir-
heit kveiktu áhuga og samsvörun. Þetta er fremsta 
verkefni okkar og hefur verið einkunnarorð mar-
gra forystumanna í Kiwanishreyfingunni. Vaxtar-
broddur hreyfingarinnar  er  meðal áhugasamra 
kvenna í samfélaginu. Það væri ómetanlegur styr-
kur fyrir  Kiwanishreyfinguna að fá aukinn fjölda 
kvenna til liðs við okkur. Þær standa börnunum 
miklu nær heldur en við gerum.  

Átak upp skal lýst    
um það málið snýst.
Börnin fyrst og fremst   
framar ekkert kemst.

Hlífðarhjálma verkefnið hefur vakið mikla virðin-
gu og þökk foreldra um allt land. Forysta Kald-
baks á Akureyri  sem hófst fyrir 30 árum skilaði 
sér fljótt út til annarra klúbba á landinu. Búrfell 
hefur tekið þátt í þessu verkefni frá 1997.

Öruggt gengur átakið   
í okkar slysavörnum.
Hjálmar vænsta verkefnið   
veitist landsins börnum.

Mikla þökk á Eimskip fyrir stórkostlega aðstoð   
og kostnað við þetta verkefni.

Eimskips trausta átakið  
í okkar slysavörnum.
Með vænsta hjálma verkefnið  
er veitist landsins börnum.

Þjónustuverkefni klúbbsins fyrir samfélagið hafa 
verið mörg, Þar má nefna skólamál, íþróttamál, 
slysavarnir, æskulýðsmál, sjúkrahússmál, málefni 
fatlaðra, landgræðsla o.m.fl.  Framlag okkar úr 
styrktarsjóði Búrfells er 35,8 miljónir á núvirði. 

Jarðvegs skaðaskörðin 
skulu stöðugt smækka.
Byrgjum rofabörðin 
bættir flákar stækka.

Blaðið Umhverfið kom út frá 1979 til 2014 til 
hvatningar í umherfisvernd, hreinsun  umhverfis  
og snyrtingar.

Okkar verður umhverfið 
allt yndislegra.
Vilji allir leggja lið 
að laga og fegra.

Viðhorf Kiwanis: Jákvætt viðhorf til samfélagsins 
skerpist og þjónusta við  náungann vekur sam-
kennd.  Við eigum margar gleðistundir innan 
klúbbsins, meðal annarra klúbbfélaga og á ferðalö-
gum innan lands og utan. Þegar slíkur félagsandi 
er ríkjandi, finnum við ekki fyrir því þótt við séum 
fámenn. Þeir sem standa utan þessa hóps, gætu 
frekar fundið fyrir því að vera ekki með okkur á 
gleðistundum og við samfélagsþjónustu.

Fyrst af öllu verum vinir  
og vinnum okkur hærra ris.
Verum jákvæð, svo viti hinir 
um vináttu í Kiwanis.



Klubbarnir hava gjørt eit dygdargott arbeiði.

Limirnir eru virknir og arbeiðssamir, og hettar styrkir dagliga arbeiði.

Limatalið er vaksandi, so framgongd er. Neyðut er tó enn at fáa fleiri yngri fólk í 
limaskaran, men hettar er eydnast í øllum klubbunum. 

Í Kiwanis Tórshavn eru allar virkisnevndir mannaðar við góðum arbeiðssomum fólki, og 
tað er tí munin lættari hjá starvsnevndini í dagliga virkinum.

Gott samstarv er millum klubbanar í Føroyum, og er hettar neyðugt tí vit eru so fáment.

Málsligir trupuleikar hava tíðum tikið seg upp í samstarvinum í umdøminum Ísland/ 
Føroyar. Arbeitt hevur verið at finna eina loysn og tað sær út til komið er undir land.

Tað er nú komið í lag tíðing av fundarfrágreiðingum og skrivum í samstarvinum Ísland/
Føroyar. Soleiðis verður eisini til tingið í heyst. Vit taka tulk við okkum úr Føroyum. 
Eftir er at finna fígging til hesa tænastu. Klubbarnir hava savnað væl av peningi hettar 
starvsári, og lati stuðul, har tørvur er.

Meginparturin av hesum stuðli er farin til ung, so okkurt tíður uppá, at hesin
aldursbólkur hevur fingið størri trupuleikar at dragast við.

Kiwanis Tórshavn  helt 40 ára veitslu í vár, og var tað ein 
serligur heiður, at fáa vitjan úr Íslandi.

Úr Íslandi komu umdømisstjórin Petur Jøkul Hákonarson og 
kona hansara Perla Maria Jónsdóttir. Katla er móðurklubbi 
Kiwanis Tórshavn og haðani komu forsetin Árni Haraldur 
Jóhannesson og kona hansara Sigrún Elfa Ingvarsdóttir

Tað er av stórum týdningi at kiwanisarbeiðið liggur í eini fastari 
legi, við góðum fólki at stýra, tí er tað gleðiligt, at Petur Olivar í 
Hoyvík verður økisstjóri 22/23 í føroyaøkinum. Hann er garvaður 
í garði.

Hilmar Joensen

Økisstjóri 

Færeyjasvæði

Frágreiðing frá Kiwanis Føroya øki starvsárið 2021/2022

Virksemið í Føroya økinum hevur verið gott og regluligt, ikki darvað  eins og 
árini frammanundan.

Schloss Maienfeld
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Hilmar Joensen
Svæðisstjóri
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Starfsemin í Færeyja svæðinu hefur gengið vel og verið regluleg og ekki háð 
neinum takmörkum eins og undanfarin ár. Klúbbarnir hafa unnið mjög gott starf.
Meðlimirnir eru virkir og vinnusamir og þannig bætt um og styrkt alla starfsemi.
Það tókst hjá öllum klúbbunum að fá nýja meðlimi, þannig að meðlimum 
fer fjölgandi og er bjart framundan, þó er enn þörf á að fá fleira ungt fólk í 
félagafjöldann. 
Í Kiwanis Tórshavn eru allar starfsnefndir mannaðar með góðu og vinnusömu 
fólki, auðveldar það daglegt starf í starfsnefndini.
Gott samstarf er milli allra klúbbanna í Færeyjum en það er nauðsynlegt vegna 
þess hversu fámenn við erum.
 Tungumála erfiðleikar hafa stundum komið upp í samstarfi Ísland/ Færeyjar 
umdæmis. Unnið hefur verið að því að leysa þetta vandamál og nú loks má segja 
að lausn er í sjónmáli. Búið er að þýða fundarskýrslur og önnur skrifleg samskipti 
í samstarfinu Ísland/Færeyjar. Það verður einnig á þinginu í haust. Við tökum 
túlk með okkur úr Færeyjum. Eftir er at finna fjármagn fyrir þessa þjónustu.

Klúbbunum hefur gengið vel í fjáröflun á þessu starfsári og veitt styrki, þar sem 
þörf hefur verið á. Stærsti hluti styrkja  fer til ungs fólks, þannig að eitthvað bendir 
til þess, að þessi aldurshópur þurfi nú að kljást við fleiri vandamál.

Kiwanis Tórshavn  hélt 40 ára veislu í vor, og var það mikill heiður að fá heimsókn 
frá Íslandi. Frá Íslandi komu umdæmisstjórinn Pétur Jökull Hákonarson ásamt 
konu sinni,  Perlu Maríu Jónsdóttur. Katla er móðurklúbbur Kiwanis Tórshavn 
og þaðan kom forsetinn Árni Haraldur Jóhannesson ásamt konu sinni, Sigrúnu 
Elfu Ingvarsdóttir

Það skiptir miklu máli að starfsemi Kiwanis sé vel skipulögð og regluleg, með 
góðu fólki við stjórnvölinn. Það er því ánægjulegt að tilkynna að Petur Olivar í 
Hoyvík verður svæðisstjóri 22/23 á Færeyjasvæðinu, maður með mikla reynslu í 
farteskinu.

Hilmar Joensen
Svæðisstjóri 

Á íslensku
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Umdæmisféhirðir

Covid hefur tekið mikinn toll af félagsstarfinu og hafa 
ferðalög embættismanna legið niðri en á þessu ári hafa 
verið haldnir fundir erlendis þannig að þetta er að verða 
eðlilegra.  Ákveðið var að fella niður íslensku gjöldin sem 
voru í kringum þrettán þúsund á félaga og vonandi hefur 
þessi aðgerð gert fjárhagsstöðu klúbba og félaga betri. 

Ársreikningur umdæmisins starfsárið 2020-21 eru 
í vinnslu og verður lagður fyrir umdæmisþingið til 
samþykktar á von á því  reksturinn var réttu megin 
við núllið eins og stefnt var að. Innheimta erlendnu 
gjalda er lokið og voru heimtur góðar.  Búið er  senda 
út greiðsluseðlar fyrir þinggjöldum og á að vera búið 
að greiða þá fyrir 15 ágúst 2022. Engin óvænt útgjöld  
settu strik í reikninginn.Varðandi K-daginn þá verður 
hann birtur  sér og sýnist mér á öllu að erum með lakari 
innkomu heldur en á síðasta K-degi. Þátttaka félaga var í 
heildina séð léleg og getum við ekki kennt öðrum um en 
okkur sjálfum.  Sumir félagar stóðu sig frábærlega og vil 
ég þakka þeim fyrir.  Ég hef áður nefnt það að ég tel það 
skynsamlegt að umdæmis féhirðir starfi  lengur en í eitt ár 
það tekur tíma að koma sér inn í hlutina.  Ég hef starfað 
í fjögur ár og tel að komið sé tími að ég taki mér hvíld frá 
fjármálum hreyfingarinnar. Jóhanna hefur verið að færa 
fyrir mig bókhald umdæmissins og 

Jón Rafn hefur verið að setja upp fyrir okkur reikninga og 
færi ég þeim þakkir fyrir frábært starf.

Nauðsynlegt er að upplýsa framkvæmdastjórn reglulega 
um reksturinn og hvernig hann stendur gagnvart áætlun 
ársins. Rekstur skrifstofunnar á Bíldshöfða gekk vel og 
tekist hefur að leigja út salinn en vonandi verður hægt 
að leigja hann meira út á komandi ári og árum. Tekin 
var ákvörðun hjá framkvæmdaráði að ef Kiwanisklúbbar 
vildu leigja salinn þá væri hann án gjalds. Ég vil þakka 
Petrínu Rögnu kærleg fyrir hennar vinnu og samstarf. 
Hún lætur nú af störfum sem starfsmaður salarins hefur 
hún staðið sig frábærlega í því að sjá um salinn á síðustu 
árum.  Að lokum vil ég þakka samstarfsfólki mínu í 
framkvæmdastjórn fyrir samstarfið Pétri Jökul, Pétri 
Oliver,  Guðna Guðmundssyni, Birni B. Kristinssyni, 
Jóhönnu M. Einarsdóttur og Tómasi Sveinsyni sem 
hefur verið allt í öllu varðandi útgáfumál  og tölvu góða 
kunnáttu á þessum tölvu tímum.

Með Kiwaniskveðju,

Svavar Svavarsson

umdæmisféhirðir

Sælir Kiwanisfélagar
Nú fer að ljúka fjórða  og síðasta starfsárinu mínu 
sem umdæmisféhirðir Kiwanisumdæmisins Ísland 
- Færeyjar.  Starfið þetta starfsárs hefur verið 
sérstakt en tel ég nú að botninum hefur verið náð.

Svavar Svavarsson umdæmisféhirðir.

Svavar Svavarsson Umdæmisféhirðir
Svavar Svavarsson félagi í Kiwanisklúbbnum Hraunborgu í 
Hafnarfirði
lætur nú af störfum sem umdæmisféhirðir en Svavar 
hefur gegnt þessu embætti í fjögur starfsár af kostgæfni
og samviskusemi. Félagar og Umdæmisstjórn þakka
Svavari fyrir vel unnin störf í þágu hreyfingarinnar
og vonandi njótum við krafta hanns um ókomin ár
í hreyfingunni.

Starfsárið 2021-2022 í sögusvæði hefur verið með 
ágætum allt starfsárið, það fór vel af stað en síðan kom 
smá bakslag vegna samkomutakmarkana í lok árs 
2021 en lagaðist í byrjun árs 2022 að nýju.

Svæðisstjóri hóf störf á innsetningu stjórna í Mosfelli 
og Búrfelli sem var sameiginleg í Mosfellsbænum, 
síðan í Helgafelli í Vetmannaeyjum og för svæðisstjóra 
var umdæmisstjóri Pétur Jökull Hákonarson og að 
lokum í Ós þar sem svæðisstjóri fór með félögum og 
mökum í óvissuferð sem endaði Smyrlabjörgum þar 
sem stjórnarskipti fóru fram en Ölver frestaði sinni 
hátíð og var sama stjórn og voru því ekki formleg 
stjórnarskipti þar.

Í sögusvæði héldum við 3 svæðisráðsfundi sem haldnir 
voru í Mosfellsbæ 13. nóv, Þorlákshöfn 12. feb. og 
Vestmannaeyjum 7. maí, fundirnir voru vel sóttir og 
var hluti þáttakenda í fjarfundarbúnaði. Um kvöldið 
7. maí var haldin óformleg árshátíð Sögusvæðis í 
Vestmannaeyjum sem heppnaðist með ágætum vel.

Klúbbarnir allir störfuðu vel og voru að halda 
fundi þrátt fyrir samkomutakmarkanir, það var 
helst að stóru klúbbarnir ættu í vandræðum í 
mestu samkomutakmörkunum. Sumir klúbbar 
héldu fjarfundi um tíma og kom það ágætlega út. 
Flestir klúbbar Sögusvæðis náðu að halda sín 
fjáröflunarverkefni en Búrfell þurfti að fella niður 
sína árlegu Skötuveilsu.  Klúbbunum í svæðinu gekk 
einnig vel í sameiginlegum verkefnum hreyfingarinnar 
svo sem hjálmaverkefni og sölu K-lykils.

Á fyrsta svæðisráðsfundi var ákveðið að halda 
mánaðarlega fjarfundi þar sem svæðisstjóri og forsetar 
hittust á stuttum fundum og færu yfir hvað væri að 
gerast í klúbbunum og hvernig starfið gengi. Þrátt 
fyrir byrjendaörðugleika þá komu þessir fundir vel út 
og styrktu sambandið í svæðinu og ráðlegg ég nýjum 
svæðisstjóra Sögusvæðis að halda áfram þessum 
fundum því þetta hjálpaði mér sem svæðisstjóra að 
halda betra sambandi við klúbbana.

Það má því segja að klúbbarnir í svæðinu störfuðu 
vel og að stjórnir þeirra hafi unnið frábært starf til að 
halda starfinu gangandi, allir klúbbarnir voru einnig 
að gera eitthvað saman í starfinu til að gleðja sjálfa sig 
og maka sem ég tel vera mjög mikilvægt til að starfið 
verði enn skemmtilegra og betri tenging myndist en 
bara að mæta á fundi.

Þar sem þetta er síðasti Vettvangur undirritaðs sem 
svæðisstjóri þakka ég gott samstarf í Sögusvæði á 
líðandi starfsári og var starfið ánægjulegt og gefandi og 
óska Kiwanishreyfingunni alls hins besta og klúbbum.

Með Kiwaniskveðju

Erlendur Örn Fjeldsted

Umdæmisþing á Selfossi 2022
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Erlendur Örn Fjeldsted Svæðisstjóri

Kiwanis er kraftur 

Skýrsla  
Sögusvæðis

Við hjálpum börnum heimsins !



Starf svæðisstjóra er áskorun fyrir þann sem  tekur að 
sér verkefnið. Á miðju covid-ári tók ég þeirri áskorun, 
fullviss um að starfsárið gengi hnökralaust fyrir sig. 
Fékk fræðslu á fjarfundi sem auðvitað var betri en 
engin en sannanlega ekki eins og annars hefði orðið 
með persónulegum kynnum við fræðarana og aðra 
námsmenn. 
Veganesti mitt var þó harla gott þar sem margir 
reyndir og góðir félagar voru og eru mér innan 
handar og miðla reynslu sinni óspart. Fundaskipulag 
klúbba og heimsóknir mínar til þeirra riðluðust mjög 
framanaf vetri. Covid hefur stungið sér niður hér 
og hvar um svæðið í allan vetur og fram á vor. Gert 
mér erfitt fyrir að ná markmiðum mínum með að ná 
tíðum heimsóknum í klúbba, styrkja þeirra störf og 
efla kiwanisandann í Óðinssvæði.
Stjórnarskipti í klúbbunum gengu vel en drógust 
heldur á langinn. Fyrstar voru Freyjur á Sauðárkrók 
og þá sameiginlegur stjórnarskiptafundur Skjálfanda 
– Öskju og Herðubreiðar haldinn með mikilli veislu 
á Selhóteli í Mývatnssveit. Þá Kaldbakur – Grímur 
og Drangey. Hjá Skildi sat sama stjórn áfram og 
heimsótti ég þá síðla vetrar. Fræðsla embættismanna 
klúbbanna var haldin á Akureyri í byrjun Október. 

FRÁ ÓÐINSSVÆÐI
Helgi Pálsson Svæðisstjóri Óðinssvæðis
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Tómas Sveinsson, Svavar Svavarsson og Ólafur Jónsson úr Drangey stóðu að fræðslunni ásamt umdæmisstjó-
ra Pétri Jökli. Þá um kvöldið slógust þeir umdæmisstjórnarmenn með í för mína til stjórnarskipta í Drangey 
ásamt kjörsvæðisstjóra og verðandi kjörsvæðisstjóra, forseta Kaldbaks og einum Kaldbaks félaga. Mjög ánægju-
leg ferð og höfðinglegar móttökur félaga og maka þeirra í Drangey. Mínir félagar í Kaldbak hafa verið duglegir 
að fylgja mér í embættisverk og kann ég þeim bestu þakkir fyrir. Ekki hvað síst Kristni Erni kjörsvæðisstjóra 
sem eltir mig á röndum. Það er mikill styrkur í því fyrir svæðisstjóra að fá þannig stuðning og góður undir-
búningur fyrir Kjörsvæðisstjóra einnig.
Við héldum 2 svæðisráðsfundi. Þann fyrri á Vopnafirði sem var vel sóttur og hinn seinni á Akureyri. Báðir 
fundir lukkuðust vel og góðar umræður um starfsemi klúbbanna á svæðinu og stöðu þeirra. Klúbbarnir eru 
að skila góðu starfi þó fámennir séu flestir. Félagar eru áhyggjufullir yfir þeirri félagsdeyfð sem svífur yfir 
og covid hefur heldur ýtt undir. Menn ræða mikið leiðir til að styrkja starfið og sækja fram. Endurnýja og 
fjölga félögum. Svæðisráð ákvað að reyna að sporna við þessari þróun og setja á stofn ráð yngri félaga úr 
klúbbunum til skrafs og ráðagerðar. Þrír ungir menn fjar-funduðu mér í nokkur skipti í vetur og ung kona 
úr Freyju lagði okkur til 2 skýrslur frá sér sem innlegg í umræðuna. Margir punktar komu fram sem við 
getum unnið með til þess að laða að okkur yngra fólk. Svona samtöl þurfum við að eiga við unga fólkið okkar 
og nýta okkur vel þá vinnu sem klúbbar um heim allan hafa og eru að vinna í þessu augnamiði. Gott að 3 
félagar úr okkar umdæmi hafi sótt U-40 rástefnu í Lissabon í vor. Einn af okkar félögum Hjalti Ásgeirsson 
tók þátt. Klúbbarnir ættu að hvetja og styrkja ungafólkið til þátttöku í slíkum ráðstefnum á komandi árum 
og nýta afraksturinn í þágu klúbbanna.
Það gladdi okkur Umdæmisstjóra mjög að heimsækja Drangey og taka inn í hreyfingun 18 ára ungan mann 
með þriðju kynslóðar Kiwanis hjarta í brjósti sínu. Það sýnir okkur að ungt fólk er þarna úti og vill taka þátt 
með okkur. Óðinssvæði hefur líka kosið sér ungan félaga sem svæðisstjóra starfárið 24-25. Það er að okkar 
mati hvatning til unga fólksins í hreyfingunni að hafa áhrif.
Klúbbar í Óðinssvæði hafa verið ötulir í styrkveitingum, hver eftir efnum og ástæðum. Sjóðir klúbbanna 
þó heldur rýrir eftir mögur covid-ár. Samkvæmt skýrslum eru styrkveitingar klúbba á starfsárinu rúmar 7 
milljónir og fé sem safnast hefur um 3,5 milljónir skv. sömu skýrslum, en líklega vantar einhverjar skráningar 
bæði á inn og útstreymi sjóða.

Helgi Pálsson Svæðisstjóri Óðinssvæðis
Stoltastur er ég af sameiginlegri gjöf klúbbanna 
á heilalínurita til Sjúkrahússins á Akureyri. 
Tæki sem fyrst og fremst nýtist til greininga á 
höfuðáverkum og flogaveiki barna og fellur vel að 
kjörorði umdæmisins „Sameinuð stöndum við til 
styrktar börnum“ Tækið kostaði 3,2 milljónir og 
hefur þegar sannað gildi sitt.  Klúbbar í Óðinssvæði 
fjármögnuðu að fullur úr sínum styrktar sjóðum. 
Við fylgjumst vel með verkefni Drangeyjar sem 
nú um 2 ára skeið hafa gefið öllum 7 ára börnum 
á Norðvesturlandi endur skins vesti, sem mælst 
hefur vel fyrir. Þetta er gott og þarft verkefni í 
anda hjálmaverkefnis okkar þó algerlega aðskilið. 
Mögulega þróast þetta verkefni í svæðisverkefni og 
jafnvel landsverkefni.
Ýmsar uppákomur á vegum klúbbanna á 
Óðinssvæði voru fyrirhugaðar á starfsárinu. T.d. 
jóla og áramótafagnaðir, afmælishátíð Skjaldar og 
síldarkvöld ásamt sólstöðuhátíð í Grímsey. Ekkert 
af þessu raungerðist í þeirri mynd sem lagt var upp 
með. Sumpart vegna áðurnefndar félagsdeyfðar 
og samkomutregðu. Árleg Sumarhátíð 
„Fjölskylduhátíð Óðinssvæðis“ var þó haldin og 
lukkaðist vel. Heldur fámenn þó. 60 manns. Fyrr 
á árum sóttu þessa hátíð um 200 manns. Þannig 
að við félagar í Óðinssvæði þurfum svolítið að 
girða okkur í brók og kynda betur undir gleðina. 
Mögulega á það við um fleiri svæði og klúbba.
Senn líður að lokum míns starfsárs sem 
svæðisstjóri Óðinssvæðis. Mjög lærdómsríkur tími 
fyrir mig og er ég mínum félögum þakklátur fyrir 
ánægjulegt samstarf. Kynni mín af umdæmisstjórn 
eru góð og uppbyggilegt fyrir mig að sitja 
umdæmisstjórnarfundi. Fjölmörg samskipti við 
Pétur Jökul og Tomma sem bera Kiwanis fyrir brjósti 
einstaklega skemmtileg. Ég veit að Óðinssvæði er í 
góðum höndum næsta svæðisstjóra ég mun styðja 
hann í sínum verkum svæðinu til heilla.

Takk fyrir mig

Helgi Pálsson
Svæðisstjóri Óðinssvæðis



35

SKÝRSLA
OFFICE TENGILS

og fara þeir framá að annað hvort verði leyfin notuð eða 
skilað inn og lokað. Það er einusinni þannig að þeir láta 
okkur leyfin í té endurgjaldslaust til notkunar en ekki 
til að eyða plássi og orku frá þeim til einskis. Hvað eru 
óvirki reikningar? Það eru aðgangar sem aldrei er farið 
inná og ef bara er sett framsending á tölvupóstinn og því 
svo svarað úr öðru netfangi þá er reikningurinn óvirkur 
og um leið gagnast engum til að létta næsta manni verkin. 
Það er mikið hagræði af því að hafa alla félaga í addressu 
bókinni, stað til að geyma öll gögn félagsins, Teams til 
funda og svo má lengi telja, þarna geta þeir sem eru í 
embættum hreyfingarinnar létt sér vinnuna heilmikið 
með því að nýta þessa tækni. Það væri því miður að kasta 
fyrir róða þeirri vinnu og hagræði sem af þessu hlýst, með 
notkunar leysi og sóun á orku og geymsluplássi. 

Ég hvet alla félaga og sér í lagi fræðslunefndir umdæmisins 
til að taka málið föstum tökum svo ekki þurfi að loka 
embættis netföngum í miklu mæli og fara í gamla farið, 
þar sem hver og einn þarf að finna upp hjólið þegar tekið 

er við embætti, leita uppi netföng og safna saman til að 
geta skipst á upplýsingum við aðra félaga í klúbbum og 
hreyfingu. 

Við höfum verið með á prjónunum að gera ýmsa 
sjálfvirkni og auka möguleika en það er ekki sérlega 
freistandi að leggja vinnu og kostnað í eitthvað sem ekki 
er notað og þá ekki til mikils. Undirritaður hefur til að 
mynda sett upp og þýddi vefverslunar kerfi fyrir styrktar 
sjóð sem ekki hefur verið notað og er því ekki tilbúinn 
til að leggja margra vikna vinnu í allskyns hluti sem ekki 
verða notaðir. 

Við erum jú góðgerðar félag sem þarf að njóta krafta félaga 
í samkeppni við svo margt annað sem þýðir að við verðum 
að einfalda og létta störfin fyrir hreyfinguna þannig að 
vinnu álagið fæli ekki félaga frá, það þýðir einfaldlega að 
við verðum að nota nútíma tækni, setja söfnunar hnappa 
á Facebook og Instagram ná inn félögum gengum þessa 
miðla, selja vörur vef og svo má lengi telja, allt krefst það 
þess að nútímavæða okkur sem hreyfingu og vona ég svo 
sannanlega að við berum gæfu til þess.

Ég eins og sjá má er ekkert af baki dottinn en myndi 
þiggja að einhverjir gæfu sig fram til að hjálpa til við að 
ýta þessum málum frekar áfram.

Virðingarfyllst

Stefán B. Jónsson

Office 365 tengill KUÍF

Office tengill og umsjón hefur verið of tíðindalítil 
og virðist okkur ekki ganga vel að tileinka okkur 
tæknina, og kveður svo fast að Microsoft er farið 
að setja ofna í við undirritaðan og þar sem aðeins 
hluti leyfa er virkur
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Stefán Brandur Jónsson Office 365 tengill KUÍF
Frá UT nefnd og vefstjóra 

Í framhaldi af því sem Stefán tengiliður Microsoft Office 
segir hér á undan þá ætlum við að efla notkun á Office 
pakkanum svo ekki verði lokað á okkur eða hafin gjaldtaka. 
Í undirbúningi er gerð nýrrar heimasíðu fyrir Umdæmið 
og kemur hún til með að verða einungis upplýsingasíða um 
hreyfinguna og þau góðu verkefni sem við erum að sinna 
og þá á ég við að þetta er til þess að auglýsa okkur út á við 
með von um að kveikja águga fólks til þess að ganga til liðs 
við okkur. Allt annað efni mun fara á Office, fundagerðir 
og allt félagslegt efni sem við kemur Umdæmi og klúbbum 
og á ekki erindi inn á upplýsingasíðu um hreyfinguna. Það 
er ekki mikið mál á koma Office á bullandi siglingu með 
þessum hætti og auka alla notkun og gera allt skilvirkara 
svo ekki sé allt í einum graut eins og vill verða þegar 
endalaust er verið að hlaða inn á heimasíðu þá verður allt 
hægara og leit ekki nógu skilvirk. Ég segi eins og Stefán við 
köllum eftir fólki sem hefur kunnátu og er til í að taka þátt 
í þessari vinnu því það er mikil vinna framundan við að 
koma öllu efni frá núverandi innraneti inn á Office, færa 
lénið kiwanis.is og öll slík vinna sem fylgir svona brölti.

Síðan og ekki síst er þetta mikill sparnaður fyrir okkur 
þar sem þetta er orðið mjög dýrt að halda úti bæði síðu 
og innraneti. Við ætlum að nota sama umhverfi eins og 
kiwanissíður eru erlndis eða mjög svipað útlit og er ég 
búinn að hafa samand við eitt umdæmi í Evrópu sem er 
með nýja síðu sem okkur finnst flott og er ég búinn að hafa 
samband við þá um að fá þeirra Template sent á okkur 
en eithvað bakslag kom í þetta þar sem einhver er að fara 
fram á að fá greitt fyrir höfundarrétt, en slíkt er ekki inní 
myndinni hjá okkur, ef þetta gengur ekki uppa þá förum 
við aðra leið.

Með ósk um gott og árangusríkt þing til að þjappa 
mannskapnum saman !

Tómas Sveinsson UT nefnd.

 Á R S I N S  2 0 2 2
M E Ð

B E L G Í S K U  S Ú K K U L A Ð I

Ís ársins 2022 er mættur og fer með bragðlaukana í einstakt ferðalag

beinustu leið til Belgíu. Dásamlegur ís með hágæða belgísku súkkulaði

sem hittir beint í mark. Verði þér að góðu.
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STYRKTARSJÓÐUR Skv. skipunarbréfi forseta Kiwanis Chil-
dren´s Fund (KCF) verður undirritaður 
tengiliður umdæmisins við KCF næstu 2 
starfsár.
Tengiliðir úr nær öllum umdæmum og Kiwanisþjóðum 
í Evrópu mynda samstarfshóp sem hittist reglulega á 
netfundum til að ræða mál sjóðsins, framgang hans 
og framtíðarverkefni. Þessi hópur hefur starfað í mörg 
ár og alltaf undir handvissri stjórn Filip Delanote frá 
Belgíu, núverandi kjörforseta KCF sem mun innan 
tíðar verða fyrsti evrópski forseti KCF. Filip til ðstoðar 
í Evrópu eru síðan 3 svonefndir „Ambassadorar“ sem 
skipta með sér nánari tengslum við Kiwanisumdæmi 
og –þjóðir í Evrópu. Undirritaður var og skipaður 
Ambassador fyrir Norden, Bretland , Ítalíu/San Marino 
ásamt heimaumdæmi. 24. febrúar sl réðust Rússar inní 
Úkraínu og daglega síðan þá hefur margbreytilegur  
hryllingur átakanna birst okkur í máli og myndum.  
Rúmlega 10 milljónir hafa flúið til heimalandið og um 
4 milljónir eru flóttamenn í eigin landi. – Fjórðungur 
íbúa á ekki í hús að venda!  Konur og börn eru um 90% 
flóttamannanna. Rúmlega helmingur barna landsins 
hafa þurft að yfirgefa heimili sitt.  Aldrei hafa jafn 
margir flóttamenn leitað skjóls hérlendis. Um 2.200 
hafa komið hingað til lands frá áramótum, þar af eru 
um 1.300 frá Úkraínu og reiknað með að þeim fjölgi.
Fljótlega eftir innrásina ákvað umdæmið í samvinnu 
við Styrktarsjóð og tengill Barnarhjálp-arsjóðs að hefja 
fjáröflun til að hjálpa flóttamönnum. 

 Hið sama var gert í öllum umdæmum og 
Kiwanisþjóðum í Evrópu. Alls hafa safnast rúmlega 
1 milljón evra í sjóð og úr honum farið um 200 
þúsund evrur. Í byrjun snerist hjálpin um aðstoða á 
landamærum nágrannaríkja Úkraínu en hefur síðan 
eftir atvikum færst til Kiwanisumdæma og klúbba 
sem hlú vilja að úkraínskum flóttamönnum í eigin 
heimalandi.   Einstökum klúbbum og/eða svæðum er 
nú kleift að sækja um styrki í þennan sjóð vegna hjálpar 
í nærumhverfi sínu. 

Umdæmisklúbbum hefur verið haldið upplýstum um 
söfnuna og þeir hvattir til að leggja sitt af mörkum og 
undirritaður er boðinn og búinn til að ræða málin við 
klúbba/svæði á hvaða vettvangi sem er!  Vitað er að ein-
hverjir klúbbar eru að huga að framlagi og mættu þeir 
gjarna taka sér 500þús kr. framlag Kiwanisklúbbinn 
Skjálfanda til fyrirmyndar. Styrktarsjóður hefur einnig 
lagt 1 milljón kr. í verkefnið. Sjálfsagt er að  geta þess 
að Kiwanisklúbburinn Hekla lagði Úkraínu  söfnun 
Rauða krossinum lið með 1 milljón kr. styrk. 

Ég vil að lokum nota tækifærið og þakka Kiwanisfélö-
gum samstarfið vegna Úkraínu söfnuninnar og ekki 
síður fyrir frábæra þátttöku í „Skór fyrir börn í Rú-
meníu“ fyrsta samstarfsverkefni Barnahjálparsjóðs Evrópu.

Lifið heil

Með Kiwaniskveðjum

Óskar Guðjónsson

Eins og við vitum þá var mjög misjafnt hversu mikið 
klúbba funduðu á Covidtímum. Ástandið dró því 
óneitanlega nokkuð úr lagersölu Styrktarsjóðs. 
Á vordögum varð þó kippur er nokkrir klúbbar 
fögnuðu stórum afmælisáföngum sínum m.a. með 
því að nota tækifærið til að gefa félögum sínum 
starfsaldursviðurkenningar og stjörnur.  Ánægjulegt er 
að sjá hvað klúbbar eru enn duglegir að kaupa stjörnur og  
heiðra verðuga Kiwanisfélaga sem skarað hafa frammúr 
á einn eða annan hátt í félagsstarfinu. Minna fer þó fyrir 
formlegum aldursviðurkenningum. 
Starfs- og rekstrarár Styrktarsjóðs er almanaksárið og 
hefur aðalfundur jafnan verið haldinn á umdæmisþingi. 
Í ár verða hinsvegar tveir ársreikningar lagðir fram 
vegna þess að aðal-fundir  sjóðsins stóðu ekki til boða 
á þeim tveimur netþingum sem umdæmið stöð fyrir á 
Covidtímum. Vegna setu sinni í umdæmisstjórn og í 
samræmi við umdæmislög, verða kjörumdæmisstjóri 
Jóhanna Einarsdóttir og verðandi kjörumdæmisstjóri 
Björn Bergman skilyrðislaust að víkja úr sjóðsstjórn. 
Formaður (Óskar) og ritari ( Kristín) þurfa að endurnýja 
umboð sitt hugnast þeim að starfa áfram. Auk þessa 
er annar tveggja varamanna í framboði til verðandi 
kjörumdæmisstjóra og því ekki sætt. Hefðin hefur verið 
sú að formaður geri tillögur að nýjum stjórnamönnum.  
Rætt hefur verið við ákveðna einstaklinga sem hafa tekið 
jákvætt í framboð og verða þeir kynntir í fyllingu tímans.  
Allir félagar eru að sjálfsögðu gjaldgengir kandidatar til 
stjórnarsetu.
20 ára samþykktir sjóðsins hafa verið rýndar og verður 
breyting á þeim lagðar fyrir aðalfund.  Einnig hefur verið 
rætt um gerð stefnumótunar fyrir sjóðinn, einkanlega 
með tilliti til þess að á meðan enn fækkar í hreyfingunni 
verður „kúnnahópurinn“ sífellt minni!
Hlerast hefur að í skoðun sé að uppfæra heimasíðu 
umdæmisins  og með það í huga skapast ákveðinn 
möguleiki á að rafvæða aðgang að vöruúrvali sjóðsins 
sem og innkaupa- og söluferli. 

Varðandi söfnun Styrktarsjóðs til handa 
Kiwanisklúbbnum Grími í kjölfar bruna 
Miðgarðakirkju sl. haust þá hafa safnast um 900þús kr. 
meðal klúbba og sjóðurinn mun hækka upphæðina 
í 2 milljónir.  10 klúbbar og einn einstaklingur lagði 
söfnuninni lið. Afhending söfnunarfjár verður  
væntanlega á umdæmisþingi. Grímseyjarfélagar 
ráða síðan til hvers styrkurinn verður nýttur og hafa 
ýmsar hugmyndir verið nefndar.
Ég vil að lokum þakka öllum þeim er réttu fram 
hjálparhönd vegna þessara tveggja verkefna. Farin 
var nær ótroðin slóð varðandi söfnun styrktarfjár 
þar sem klúbbar og Styrktarsjóður leggjast á eitt í 
fjáröflum til verðugra verkefna.  Tíminn leiðir svo í 
ljós hvort þessi vegferð verði endurtekin.
Ég vil þakka fráfarandi stjórn fyrir gott  samstarfið 
og óska embættismanna fólkinu alls hins besta og 
hvet þau til góðra verka fyrir umdæmi og hreyfingu!

Með Kiwaniskveðjum
F.h. stjórnar Styrktarsjóðs
Óskar Guðjónsson

Óskar Guðjónsson formaður 

Óskar Guðjónsson tengiliður KCF

BARNAHJÁLPARSJÓÐUR EVRÓPU
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Svæðisstjóri Færeyjasvæðis 2022-2023
Petur Olivar i Hoyvik

Petur Olivar Sigmundarson í Hoyvík.
Føddur 09.12.1952 í Hoyvík
Maki Lis Lamhauge Davidsen vit hava tvær døtur, eina dóttir 
eigi eg og tvey abbabørn.
Havi verið við í Kiwanis frá 1983 tá limur í Kiwanis Tórshavn, 
har eg var skrivari, kassameistari og forseti 1985.
Flutti heimstað og var tí ikki við í Kiwanis fyrr enn vit stovnaðu 
Kiwanis Eysturoy í 2004.
Her havi eg verið skrivari, kassameistari, forseti, økisstjóri og 
umdømisstjóri fyri Ísland – Føroyar.
Valdur í Kiwanis EC commision 7 manna nevd ið er fyri Kiwanis 
Europa.
Eg havi tikið við vali, at vera økisstjóri enn einaferð.
Í arbeiði mínum fyri Kiwanis kann nevnast fløskuinnsavnanin, 
jólatræssøla, dukkuátaki, súkkluhjálmarnir, lyklasølan, 
umdømistingnevnd fyri ting í Føroyum 2021 og stovningarveitslur.

Við kiwanis kvøðu
Petur Olivar í Hoyvík
Økisstjóri 2022 – 2023
Fyri Føroyaøki.

Private Record:
I`m married to Eva Jorun for 50 years and have 3 sons and 7 grandchildren.
Education:
Master Degree Business Administration and economy (Norway and USA)
Doctor Degree (PhD ) Material and production control (USA)

Kiwanis Record
I have been a member of Kiwanis for 54 years and am for the time beeing a member 
of Kiwanis Club Drøbak in Norway. I have been a delegate in a number of Kiwanis 
European and Word conventions. Last time in Reykjavik 2019. Looking forward to 
participate, and represent our Guvernor Nicolay Grøndahl, together with our Kiwanis 
District Norden treasurer Bård Ekeberg Nilsen, in the 52 Iceland-Faroes Convention 
this year

I have had following positions in KIwanis :
Club Secretary ( Several years)
Club Treasurer (1971-1974))
Club President (1981-1982)
Guvernor Kiwanis District Norden (2019-2020)
Member of the financial committee Kiwanis District Norden (for the time beeing)
Leader of the growth committee Kiwanis District Norden (for the time beeing)

Fulltrúi  Norden Sverre Hauger

Umdæmisféhirðir 2022-2023
Benedikt Kristjánsson

Ég er fæddur á Húsavík 25. júlí 1961 og ólst þar upp. Ég fór í barna-, 
gagnfræði-, og iðnskóla Húsavíkur þar sem ég lærði Húsasmíði og fékk 
meistararéttindi sem slíkur 1986. Ég byrjaði að vinna sem handlagnari 
í smíðum 1977 og hef starfað í þeirri grein síðan og stofnaði svo mitt 
eigið fyrirtæki Val ehf. 1994 ásamt Kristjáni Ben Eggertssyni. Ég hef 
sinnt ýmsum félagsstörfum í gegnum tíðina, t.d. hef ég starfað í ýmsum 
ráðum og nefndum á vegum sveitarfélagsins, setið í stjórn Rauða 
Krossins og gekk í Kiwanisklúbbinn Skjálfanda 2003 þar sem ég hef 
gengt störfum forseta, féhirðis og ritara ásamt því að vera svæðisstjóri 
Óðinssvæðis.
Ég er giftur Sigrúnu Hildi Erlingsdóttur frá Vopnafirði og eigum við 
saman þrjár yndislegar stelpur og þrjú barnabörn og auk þess eru 
tvíburar á leiðinni. Áhugamál mitt og fjölskyldunnar er samvera, útivist 
og ferðalög og erum við dugleg að leggja stund á þá iðju.
Ég hlakka til að takast á við komandi verkefni.

Benedikt Kristjánsson 

Svæðisstjóri Freyjusvæðis 2022-2023
Steinn G. Lundholm

Steinn G. Lundholm heiti ég og er 
viðtakandi
Svæðisstjóri Freyjusvæðis 

Konan mín heitir Erla Elva Möller. 
Vinnufélagar mínir buðu mér með 
sér á
fund hjá Kiwanisklúbbnum Kötlu 
1997
og ég hef verið virkur félagi síðan 
ég var tekinn inn í ársbyrjun 1998. 
Ég hef verið  féhirðir tvö starfsár 
forseti eitt starfsár og ritari sjö 
starfsár. 

Kær kveðja Steinn.
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Svæðisstjóri Sögusvæðis 
2022-2023

Jón Áki Bjarnason
Ég heiti Jón Áki Bjarnason hefur gengt mörgum störfum 
fyrir Kiwanisklúbbinn Ós sem  ritari, formaður nefnda og 
sem forseti hjá Ós.
Ég hef starfað í Kiwanis í 7. ár og verið meðmælendi hjá 
fjórum nýjum félögum.
Ég er framkvæmdastjóri hjá Ajtel Iceland ehf. Ég á þrjú 
börn tvo drengi og eina stúlku og tvö barnabörn.

Fulltrúi frá Norden
Bård Ekeberg Nilsen

Name: Bård Ekeberg Nilsen
Address: Gulsetvegen 44 B, N-3718 Skien, Norway
Private record
I have two sons, aged 24 and 21 years old. 
Education:
Trade certificate as an electromechanic
Norwegian Rail Academy, Traffic Controller’s Diploma
Kiwanis Record: 
Member since 2000, in Kiwanis Club Skien
Treasurer in the local Club, as well as District Norden
Looking forward to participate in the 52nd Island-Faroes 
Convention together with Sverre Hauger, representing our 
governor Nicolay Grøndahl 
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Útgefandi: Kiwanisumdæmið á Íslandi
Ábyrgðarmaður: Pétur Jökull Hákonarson
Ritstjóri: Tómas Sveinsson
Umbrot: Tómas Sveinsson
Forsíðumynd: Tómas Sveinsson
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Kiwanisfréttir er málgagn Kiwanisumdæmisins Ísland - Færeyjar



Vinir við 
veginn

Velkomin á Olís
Við minnum á betri kjör fyrir Vinahópinn 
með kortum og lyklum sem kosta ekkert.

Skráning á olis.is og á staðnum

Fyrir þau sem
eru að flýta sér

Fyrir þau sem
gefa sér tíma


