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Hvatning og Jólakveðja !
Jóhanna María Einarsdóttir Umdæmisstjóri

Nú þegar hefur verið fundað  í öllum svæðum og 
náði ég að sitja tvo af þeim fundum. Einnig hef ég 
heimsótt nokkra klúbba og verið viðstödd nokkur 
afmæli klúbba.  Jákvæðni einkennir félaga  og 
mikill hugur í þeim. Félagar eru bjartsýnir og hugur 
í þeim varðandi fjáraflanir og styrktarverkefni.  
Klúbbskýrslur gefa til kynna að vetrarstarfið 
fari vel af stað.  Margir klúbbar eru  að vinna 
fyrirmyndarstarf  og oftar en ekki með þátttöku 
fjöl¬skyldna sinna. Nokkrir félagar hafa nú þegar 
gengið til liðs við okkur það sem af er starfsárinu 
og vil ég þakka sérstaklega meðmælendum fyrir að 
hafa talað við hugsanlega félaga og sagt þeim  frá 
Kiwanis. Hvernig og að hverju við störfum og hvað 
við stöndum fyrir. En við þurfum að gera betur.  Við 
vitum að í kringum okkur er fullt af góðhjörtuðu 
fólki með Kiwanishjarta, fólki sem vill láta gott af 
sér leiða í þágu þeirra sem minna mega sín.  Verum 
tilbúin með svarið þegar einhver spyr okkur: „Hvað 
er Kiwanis?“ Verum stolt af því að vera í Kiwanis,  
þjónustuhreyfingu sem hefur gert umhyggju fyrir 
börnum að meginmarkmiði sínu og bjóðum fólki 
með okkur á fundi,   hver gerir það ef við gerum 
það ekki? 
Ég færi öllum Kiwanisfélögum og fjölskyldum þeirra mínar bestu óskir um gleðileg jól og farsælt komandi 
ár og þakka liðnar samverustundir.  Megi nýtt ár færa okkur gæfu, gengi og kraft til að takast á við verkefni 
framtíðarinnar. 

Jóhanna  M Einarsdóttir
Umdæmisstjóri 2022-2023
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Jólafréttir frá Skjálfanda !
Kiwanisfélagar í Skjálfanda komu saman á 
mánudagskvöldið 12 desember og settu saman sex 
eldhús sem afhenda á Leikskólanum Grænuvalla 
að gjöf n.k. miðvikudag á jólafundi klúbbsins.

Jólafundur Skjálfanda var síðan haldinn 
miðvikudaginn 14 desember þar sem félagar, 
makar og gestur nutu frábærs jólaborðs að 
hætti forseta okkar Björns Viðar, hann bauð 
uppá grafinn og reyktan lax, hreindýrabollur, 
villibráðar- og hreindýra pate,grafin gæs með 
tilheyrandi sultum og salötum síðan var heitt 
og kalt hangikjöt með tilheyrandi meðlæti og í 
lokinn var möndlugrautur, á fundinn fengum 
við góða heimsókn en það voru átta félagar 
frá Tónasmiðjunni sem spiluðu og sungu 
nokkur lög alveg frábær skemmtun, þá var 
Leikskólanum afhent formlega sex stk. eldhúsin 
að upphæð Kr. 118.000,- . Þá tilkynnti forseti að 
á n.k. föstudag yrði Velferðarsjóðnum færðir 54 
matarpakkar að andvirði Kr. 500.000,- og tveimur 
barnafjölskyldum peninga styrkur að upphæðir. 
150.000,- hvorri að lokum fengu allir jólapakka, 
mjög skemmtilegur og góður fundur.



Kiwanisklúbburinn Varða !
Heilir og  sælir Kiwanisfélagar 
nær og fjær
Kiwanisklúbburinn Varða var 
formlega stofnaður 08.09.2010 
(átta, níu, tíu). Við munum því 
fagna tólf ára afmæli á þessu 
starfsári 2022-2023.
Ýmislegt hefur á daga klúbbsins 
drifið. Fækkað og fjölgað á víxl 
og erum við nú í desember sjö 
talsins.  Fámennur, samhentur og 
virkur hópur af dugnaðarkonum.
Haustið hefur verið ljúfsárt. 
Vörðukonur mættu á 
umdæmisþing og þar var okkar 
kona Jóhanna M. Einarsdóttir 
sett í embætti sem umdæmisstjóri 
Ísland-Færeyjar, ljúft. Þá sömu 
helgi lést eiginmaður Margrétar 
Hermannsdóttur, sárt. Kristinn 
Ómar Herbertsson var sérlegur 
velunnari Vörðu, alltaf til í allt og 
til þjónustu reiðubúinn. Vílaði 
ekki fyrir sér að keyra okkur 
sunnlensku Kiwaniskonurnar 
norður í land til Freyjukvenna. 
Hjartans þakkir fyrir allt elsku 
Ómar. Kiwanisklúbburinn Keilir 
missti þar góðan mann úr sínum 
röðum.

Okkar árlega Vinkonukvöld bíður 
betri tíma. Jólafjáröflun Vörðu fólst 
í því að útbúa leiðisskreytingar 
fyrir Kiwanisklúbbinn Keili. 
Frumraun okkar flestra í þessum 
geira en tókst mjög vel þó ég segi 
sjálf frá. 
Kiwanisklúbburinn Dyngja er 
fámennur klúbbur eins og við 
og hafa þessir tveir klúbbar náð 
vel saman. “Samtal - samvinna, 
sterkara Kiwanis - frá orðum til 
athafna” á þar vel við. Að hittast og 
tala saman hefur svo sannarlega 
eflt okkar tengsl og þar með innra 
starf.
Margt skemmtilegt og 
uppbyggilegt í bígerð og stefnum 
glaðar inn í framtíðina.
Bendum að lokum á að stutt 
er til Reykjanesbæjar frá 
höfðuborgarsvæðinu og allir 
klúbbar eru hjartanlega velkomnir 
í heimsókn til okkar Vörðusystra.

Jólakveðjur
f.h. Kiwanisklúbbsins Vörðu 
Líney Bergsteinsdóttir



Frá fjölgunarnefnd
Ný fjölgunarnefnd skipuð af umdæmisstjóra tók til starfa í október. Til að tryggja samvinnu þvert á umdæmið er ný 
nefnd skipuð reynslumiklum og öflugum fulltrúum úr öllum svæðum, en þeir eru:
Konný R. Hjaltadóttir, Dyngju Freyjusvæði, formaður, Erlendur Fjeldsted, Mosfelli Sögusvæði
Helgi Pálsson, Kaldbak Óðinssvæði, Hilmar Joensen, Tórshavn Færeyjasvæði og Konráð Konráðsson, Eldey 
Ægissvæði

Nefndin hittist til skrafs og ráðagerða á umdæmisþingi og í framhaldinu á formlegum Teams ræsfundi um miðjan 
október. Þar var m.a. rýnt í  drög að aðgerðaáætlun nefndarinnar og gengið frá kynningarbréfi til forseta og 
svæðisstjóra. Óskað var eftir góðu samstarfi við þessa embættismenn og forsetar beðnir um  að skipa fjölgunartengla 
klúbba sinna. Viðbrögð voru góð þó enn eigi nokkrir klúbbar eftir að svara kallinu. Áréttað er að það er ekki nefndin 
sem fjölgar félögum heldur klúbbarnir. Nefndin er hins vegar alltaf tilbúin til leiðbeiningar, hvatningar, fræðslu og 
upplýsingar. Þetta kallar því á regluleg samskipti og mikilvægt samtöl í anda kjörorða umdæmisstjóra.  Klúbbar hafa 
verið beðnir um að setja sér fjölgunarmarkmið.

Rætt hefur verið við formann nýrrar markaðs- og kynningarnefndar um formlegt samstarf um sameiginlega 
snertifleti o.fl. Hugmynd sem yrði báðum nefndum til góðs, enda er sannfærandi ímynd og kynning hreyfingar ein 
af forsendum fjölgunar.

Í stefnumótun umdæmisins 2017-22 var markmið umdæmisins að efla, styrkja og viðhalda félagafjölda og fjölga 
félögum í 1.000 fyrir 2022 – sem þýddi raunfjölgun um 30 félaga á ári.  Sé miðað við toppinn 2011(979) er fækkunin 
267 félagar, þ.e. að meðaltali 26 félagar á ári!. Í dag erum við 713 – sem er fjölgun um 1, en vitað er að ekki hafa allir 
nýliðar verið skráðir í gagnagrunninn. Umhugsunarefni er einnig að um þriðjungur klúbba er undir lágmarksstærð. 
Grafið sýnir einnig að raunfjölgun verður ekki nema með stofnun nýrra klúbba (ein undantekning- Covidárið 2020)

Þessar tölur sýna að það er ærið verkefni að snúa á þessari þróun við. Það skeður ekki á eini nóttu, en með framsýnu 
og sameiginlegu átaki, samtali, jákvæðni og hugarfarsbreytingu okkar allra þokum við þessu í rétta átt. 

Kærar Kiwanis- jóla- og baráttukveðjur frá fjölgunarnefnd! 
Konný



Ritstjórapistill !
Ágætu Kiwanisfélagar !
Aðventan er nú að renna sitt skeið og það styttist í Jólahátíðina 
þar sem við fögnum fæðingu frelsaranns, en okkar hreyfing 
vinnur m.a í anda hanns að hjálpa börnum heimsins. Eftir miklar 
hömlur, Covid og samkomutakmarkanir erum við nú að komast í 
fyrra horf í okkar starfi, búið að halda alvöru þing sem tókst með 
afbrigðum vel eins og Búrfellsmanna er von og vísa, skipulagning 
og allt þinghald til mikilla fyrirmyndar. Klúbbarnir hafa hver á 
fætur öðrum verið að halda áhugaverðar fjáraflanir með miklum 
sóma og svo hafa jólafundirnir með öllu tilheyrandi komið 
upp á borðið aftur með gleði og hátíðleika sem er nauðsynlegt í 
aðdraganda jóla. Það er bjart yfir okkur núna en ég hef áhyggjur 
af framtíðinni því við eins og önnur sjálfboðaliðssamtök eigum í 
högg að sækja við að fá nýliðun inn í okkar frábæra starf, því okkur 
fækkar og fækkar og hvað er þá til ráða ? Ég tel að við verðum að 
vera duglegri að taka með okkur gesti á Kiwanisfundi, það er besta 
kynningin og möguleiki að fá nýtt fólk inn. Við eigum ekki að vera 
alltaf að finna upp hjólið og vinna sömu hlutina upp aftur og aftur, 
heldur horfa til framtíðar og vera opin fyrir nýjungum og tækni en 
ekki hjakka í sama farinu.
Þegar við tökum okkur til þá getum við lyft Grettistaki í öllu því 
sem við tökum okkur fyrir hendur, það hefur marg oft sýnt sig í 
Kiwanisstarfinu.

Kæra Kiwanisfólk! Horfum björtum augum á framtíðina verum 
dugleg að taka með okkur gesti og kynna okkar frábæra starf þá 
rísum við upp og snúum vörn í sókn.

Bestu óskir til ykkar og fjölskyldna um Gleðileg jól og farsældar á 
komandi árum !

Tómas Sveinsson
Ritstjóri Kiwanisfrétta.



 
 
 

    
Fréttabréf Kiwanisklúbbsins Hraunborgar  
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3366..VViilllliibbrrááððaarrhhááttííðð  HHrraauunnbboorrggaarr    
íí  SSjjóónnaarrhhóóllii  KKaappllaakkrriikkaa,,    

llaauuggaarrddaaggiinnnn  55..  nnóóvveemmbbeerr  22002222  
Guðni Freyr Ingvason forseti setti hátíðina og bauð 
umdæmisstjóra, svæðisstjóra og 220 gesti velkomna og 
veislustjóri og skemmtikraftur var Örn Árnason sem 
gerði stormandi lukku. Silli kokkur galdraði fram villtar 
krásir. Gestir skemmtu sér frábærlega og fóru svo glaðir 
eftir að hafa gert góð kaup í málverkum sem Gissur 
Guðmundsson bauð upp og dregnir voru út 39 
glæsilegir vinningar. Í lokin þakkað forseti góðan 
stuðning við styrktarverkefni með kaupum á málverkum 
og kaupum á happdrættismiðum og einnig þakkaði hann 
þeim sem gáfu vinninga og kiwanisfélögum fyrir 
frábæra vinnu við undirbúning og vinnu við að gera 
hátíðina svo glæsilega. Hér fylgja myndir frá hátíðinni 

   
 

      
 

    
 
 

  
Ólafur Hjálmarsson Hrunborgarfélagi hefur 

tekið  við sem Svæðisstjóri Ægissvæðis. 

  
 

Einnig var samþykkt að styrkja Mæðrastyrks-
nefnd og fjölskyldu vegna veikinda. 

 
 
 
 

 

Samþykkt var á fundi að 
styrkja grunnskóla Hafnar-

fjarðar með töflum og 
klukkum í samráði við 

Skáksambandið í minningu 
Hrafns Jökulssonar í 

framhaldi af kynnigu á 
stöðu skák í grunnsklólum 

sem Steinar Stepensen 
kennari í grunnskóla kynnti 

á fundi okkar.  
  
 



 Frá aðalfundi sem ný stjórn var 
tilkynnt var ekki enn búið að fá 
kjörforseta og því undirritaður áfram 
sem forseti klúbbsinns. Í byrjun maí 
var hjálmaafhending hjá okkur og fór 
hún vel fram eins og ávalt og mikil 
ánægja að taka þátt í þessu verkefni 
sem hreyfingunni er mikill sómi af en 
56 hjálmar voru afhentir í ár. Forseti 
og eiginkona fóru á Evrópuþingið 
í Vínarborg og var nú frekar dræm 
þáttaka af íslendingum þó svo að okkar 
maður Gunnsteinn Björnsson hafi verið 
í framboði til verðandi Evrópuforseta og 
var kappinn einn í framboði og hlaut því 
kosningu með lófataki. Aðalumræðan 
hefði verið að nútímavæða hreyfinguna 
með því að minnka formlegheit en okkar 
klúbbur telst nú vera mjög frjálslyndur.  
Einnig fór undirritaður á Heimsþingið 
í Indianapolis og sem fulltrúi 
umdæmisstjórnar á Norden þingið í 
Drammen í Noregi, en þar er Kiwanis 
í vandræðum og mikil fækkun og eru 
þeir að nálgast okkur með um rúmlega 
700 félaga og er meðal aldur um 74 ár. 

Stjórn reyndi að endurvekja 
fjölskyldudaginn eða útilegu sem átti 
að vera 19 ágúst en ekki var áhugi á því 
og voru það hreinar línur því aðeins 
undirritaður skráði sig og fjölskyldu í 
útileguna.
Fyrsti fundur eftir sumarfrí var haldinn 7 
september og var það félagsmálafundur 
og þar var sagt frá frammistöðu okkar í 
K-deginum sem var til fyrirmyndar og 
skiluðum við um 1,5 miljónum,. 

 Við erum búnir að fá nýja leigendur 
á jarðhæð hússins og gerir okkur 
auðveldara að reka húsið og eins 
erum við komnir með nýjan 
auglýsingar aðila á gaflinn á húsinu 
sem er Sea Life og gefa þessar auglý-
singar fastar tekjur árlega til reks-
turs hússins.
og áttum ánægjulega kvöldstund 
með fólkinu.
Félagsmálafundur og Ársuppgjör 
var haldinn fimmtudaginn 22 sep-
tember þar komu upp þau ánæg-
julegu tíðindi að kjörforseti er 
fundinn og er það Kristleifur Guð-
mundsson sem mun taka að sér 
embættið og er þar langri leit lokið, 
og vinna stax hafin til að finna þann 
næsta því þetta má ekki gerast af-
tur að vera ekki með kjörforseta í 
þrjú ár. Skýrsluskil nefnda voru góð 
og nefndir almennt starfað vel, og 
mikið og gott starf í tómstundaað-
stöðu okkar í kjallaranum. Fyrirhu-
guð voru stjórnarskipti og Árshátíð 
Helgafells þann 1 október en þar var 
þáttakasvo léleg að þetta var blásið 
af og var ástæðan sennilega sú að 
hið árlega Lundaball var sett á þessa 
helgi sem okkur þótti mjög lélegt

því búið var að ræða við formenn 
Bjargveiðifélaga um þessa 
árekstra.
Fyrsti fundur starfsársins var því 
13 október og var hann jafnframt 
stjórnarskiptafundur, og mætti 
Svæðisstjóri Jón Áki Bjarnason 
og hanns ritari Stefán Brandur 
Jónsson til fundar. Að loknum 
venjulegur fundarstörfum var 
tekið matarhlé og að því loknu 
var dagskrá haldið áfram og var 
byrjað á því að taka inn nýjan 
félaga en það er Heiðar Egilsson 
en hann er að koma aftur inn í 
klúbbinn eftir smá hlé, og voru 
það þeir félagar Jón Áki og Stefán 
sem sáu um inntökuna og að 
sjálfsögðu sáu þeir félagar um 
stjórnarskiptin en nýja stjórn 
skipa: Forseti Tómas Sveinsson, 
Ritari Jón Óskar Þórhallsson, 
Féhirðir Hafsteinn Gunnarsson, 
kjörforseti Kristleifur 
Guðmundsson, fráfarandi forseti 
Haraldur Bergvinsson, gjaldkeri 
Lúðvík Jóhannesson og erlendur 
ritari Þorsteinn Finnbogason.

Fréttir frá Helgafelli !
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Fimmtudaginn 27 október var almennur 
fundur og var aðalgestur fundarinns 
Ásmundur Friðriksson. Að loknum 
venulegum fundarstörfum var tekið 
matarhlé og var matur ekki af verri 
endanum lambakótilettur í raspi með 
öllu og vanillubúðingur á eftir.
Að loknu matarhléti var Þorsteinn 
Finnbogason munstraður inn í stjórn en 
hann var fjarverandi á stjórnarskiptafundi 
og að þessu loknu tók Ásmundur við 
og fjallaði um bók sína Strand í gini 
gígsins sem kom út á goslokum í júlí s.l 
sumar, kappinn gerði þetta af alkunnri 
snilld í máli og myndum og var látið 
vel að erindi Ásmunda sem fékk gjöf 
sem þakklætisvott frá klúbbnum. 
Mæting var góð eða á fimmtatuginn en 
mæting mætti vera betri í klúbbnum 
en ánægjutíðindi fundarins var að 
klúbbnum barst ein umsókn í klúbbinn. 
Jólabjórsmökkunarfundur var haldinn 
10 nóv og var mjög vel heppnaður, og 
loksins fór fram sælgætispökkun á 
eðlilegum nótum þann 24 nóveber en 
ekki hefur verið hægt að virkja verkstæði 
Jólasveinsins s.l tvö ár vegna Covid
Afhentir hafða verið styrkir fyrir 2.3 
milljónir á þessu sári ásamt því að 
við erum að styrkja ásamt öðrum 
félagssamtökum tæki til að mæla gulu í 
nýfæddum börnum.

Tómas Sveinsson forseti Helgafells.



Kiwanisklúbburinn Búrfell, Selfossi !
Ástæða er að minnast tveggja verkefna sem félagar Búrfells stóðu að á þessu ári. Annars vegar er það hið 
nýafstaðna Umdæmisþing sem haldið var á Hótel Selfossi og hitt er útgáfa ljóðasafns Búrfells: Líf og starf, ljóð 
og stökur.

Umdæmisþingið  Þingnefndina skipuðu 
þeir Jón Ólafur Vilhjálmsson, formaður, 
Ágúst Magnússon, gjaldkeri og Diðrik 
Haraldsson. Undirbúningur þingsins 
hófst reyndar tveim árum fyrr en var 
frestað vegna veirunnar. Hér verður 
ekki tekið pláss til að telja upp allt sem 
kom til álita og síðan til framkvæmda 
á lokasprettinum. Framkvæmdin rakti 
sig út í ystu æsar í stóru og smáu. Ótal 
verkefni voru rædd og skipulögð og lokið 
á fullnægjandi hátt. Þegar upp var staðið 
að loknum frágangi á öllu verkefninu 
hafði nefndin og aðrir félagar í klúbbnum 
skilað af sér um 700 klukkustundum inn 
í þetta verkefni. Þessi vinnutími er út af 
fyrir sig athygli verður en sýnir að svona 
viðfangsefni er ekki unnið á einum degi. 
Aðalatriðið er að þarna er lokið félagslegu 
átaki sem heppnaðist með ágætum.

Líf og starf, ljóð og stökur.
Aðalhöfundur Hjörtur Þórarinsson. 
Á fundum og ferðalögum hafa menn 
haft gaman af að grípa augnabliks atvik 
og aðstæður og festa þær í minni á 
eftirminnilegan hátt. Á fimmtugsafmæli 
klúbbsins 30 sept. 2020, gáfum við út 
smákver í tilefni afmælisins sem sent var 
til allra klúbba. Síðan var tekið saman 
í heild það sem fannst og það safn leit 
dagsins ljós á Umdæmisþinginu. Í þessu 
ljóðasafni er að finna ferðasögur á 4 
Evrópuþing, gamanmál, afmæliskveðjur 
og afþreyingu, verkefni klúbbsins og 
venjur, neisti augnabliksins gripinn og 
félagsmál tíunduð, gáska stundir og 
glettnis augnablik tekin upp í hugmynda 
bankann og frásögn af starferli og 
tómstundum félaganna.

Kiwanis ferð mín er komin í ljóð,
kunnugleg birtist þar skemmtileg slóð.
Margt hefur lent þar í minninga sjóð,
sú minning er einstök og afburða góð.

Ef ykkur langar til að eignast bókina verið
Þá í sambandi við Jóhann Sveinbjörnsson
Sími 862 6701 eða Email: joivenni@simnet.is
Bókin kostar 3000.- Best er að millifæra upphæðina og fá bókina 
senda heim í pósti.

Hjörtur Þórarinsson.



Kiwanisklúbburinn Búrfell, Selfossi ! Kveðja frá Þingnefnd 2022. 
Kæru Kiwanisfélagar. Þið sem heimsóttuð 
okkur á Selfossi 9. – 10. september s.l. 
Þingnefnd þakkar ykkur fyrir komuna og 
frábæra samveru á Selfossi.
Okkur þykir vænt um öll þau góðu 
viðbrögð sem okkur hafa borist vegna 
framkvæmdar þingsins. Við höfðum 
það að leiðarljósi að vera með fjölbreytt 
skemmtiatriði á lokahófinu og færa 
stemninguna nær því að vera árshátíð 
og sleppa ræðuhöldum og viðburðum 
tengdum Kiwanis. Okkur þykir líka vænt 
um þá verðskulduðu athygli sem okkar 
yngstu flytjendur á setningarathöfn og 
lokahófi fengu. Við vonum líka að þetta 
hafi orðið þeim hvatning til framtíðar 
litið.

Þingnefnd óskar ykkur og fjölskyldum 
ykkar Gleðilegra Jóla ásamt öllu 
Kiwanisfólki hvar sem þið eruð stödd. 
Megi gleði og hamingja fylgja ykkur á 
komandi tímum.

      
 Þingnefnd Kiwanisþings 2022.



Frá Grími í Grímsey !
Svæðisráðsfundur Óðinssvæðisins var 
haldinn 19. nóvember síðastliðinn í 
Mývatnssveit og kom Jóhanna Einarsdóttir 
umdæmisstjóri norður til þess að færa 
okkur Grímsfélögum 2.000.000 kr að styrk 
til uppbyggingar nýrrar Miðgarðakirkju 
í Grímsey frá styrktarsjóð umdæmisins. 
En eins og flestum er kunnugt brann 
gamala kirkjan okkar í september fyrir ári 
síðan. Í tilefni heimsóknar hennar og 50 
ára afmælis Herðubreiðar ákváðum við í 
Grími að fjölmenna austur og fórum við 
13 félagar með mökum,  samtals 26 manns.
Þegar á Dalvík var komið mætti rúta og 
tók okkur upp og keyrði með okkur í 
Rútuferðin var með eindæmum skemmtileg, sungið var út í eitt og fannst mörgum þeir vera komnir aftur í 
langferðabílana á leið á sveitaball eins og var hér forðum daga. 
Þegar á hótelið var komið fór fólk að koma sér fyrir. Þegar allir voru búnir að því snæddi hópurinn kvöldverð 
saman, eftir matinn var setið frameftir og spjallað við skemmtilega félaga úr öðrum klúbbum á svæðinu sem einnig 
voru mættir.
Morguninn eftri fórum við 10 félagar á ráðstefnuna þar sem við tókum á móti styrknum frá umdæmisstjóra. 
Ráðstefnan var mjög skemmtileg undir frábærri stjórn Kristins Arnar Jónssonar svæðisstjóra.
Eftir ráðstefnuna fórum við í jarðböðin í Mývatnssveit þar sem ekki vildi betur til en einn úr hópnum hafði í 
fljótfærni ætlað að grípa sundskýluna sína en tók óvart í misgripum gala-kjól konu sinnar sem hún ætlaði að 
klæðast um kvöldið. Þrátt fyrir fjölda áskorana um að klæðast kjólnum í böðin ákvað hann að fara fram og leigja 
sér skýlu en hann fær seint að gleyma því. 
Um kvöldið var afmæli Herðubreiðar. Dýrindis matur og var setið lengi fram eftir að spjalla og hafa gaman. Við 
viljum þakka Herðubreiðarmönnum gestrisni sína og óskum þeim enn og aftur til hamingju með 50 árin. Einnig 
viljum við þakka öllu Kiwanisfólkinu í umdæminu sem lagði söfnun styrktarsjóðs lið fyrir nýju kirkjunni. 

Gleðilega hátíð, með þökk fyrir árið og heillaóskir fyrir því nýja. 
Með Kiwaniskveðju: Ingólfur Bjarni Svafarsson, forseti Gríms í Grímsey.



HERÐUBREIÐ 50 ÁRA !

19. nóvember hélt Kiwanisklúbburinn Herðubreið 
upp á 50 ára afmæli sitt á Fosshótel í Mývatnssveit.   
Margir Kiwanisfélagar mættu til að fagna þessum 
tímamótum með þeim Herðubreiðarfélögum, 
sérstaklega margir úr Grímsey.  Í Grím eru m.a. annars 
3 ættliðir og voru þeir mættir í Mývatnssveitina með 
sínum mökum.     Glæsileg afmælisveisla þar sem 
m.a. farið var yfir sögu klúbbsins og Kiwanisfélagar 
fóru með gamanmál.   Félagar í Oðinssvæði færðu 
afmælisbarninu nýja forsetakeðju, einnig fengu þeir 
gjafir í Styrktarsjóð klúbbsins. 
                 
                   Jóhanna M Einarsdóttir



Kiwanisklúbburinn Keilir
Sagan
Kiwanisklúbburinn Keilir á 
sér merka sögu en stofnfundur 
Kiwanisklúbbsins var haldin á 
matstofunni Vík við Hafnargötu í  
Keflavík fimmtudaginn 11. júní 1970 
kl. 15:30
Þar voru mættir 16 verðandi 
stofnfélagar en þeir voru:  Þorvaldur 
Benediktsson, Rúnar Benediktsson, 
Guðmundur Örn Ragnarsson, 
Þórarinn Eyjólfsson, Guðbjörn 
Magnússon, Ævar Guðmundsson, 
Grétar Magnússon, Jón Ólafur 
Jónsson, Ómar Ólafsson, Pétur 
Jóhannsson, Brynjar Halldórsson, 
Birgir Einarsson, Guðni Kjartansson, 
Karl Taylor, Sverrir Jóhannsson 
og Jónas Guðmundsson.  Það 
voru líka mættir 4 meðlimir frá 
Kötlu í Reykjavík til aðstoðar, þeir 
Haraldur Dungal, Haukur Hjaltason, 
Gísli Kristbjörnsson og Sveinn 
Guðlaugsson.
Haraldur Dungal setti fundinn og 
bauð alla velkomna, hann lýsti yfir 
ánægju með stofnun klúbbsins og 
gerði grein fyrir markmiði og lögum 
Kiwanis.  Það var kosin 6 manna 
stjórn:  Guðmundur Örn Ragnarsson 
forseti, Pétur Jóhannsson varaforseti, 
Rúnar Benediktsson innlendur ritari, 
Ævar Guðmundsson erlendur ritari, 
Brynjar Halldórsson gjaldkeri og 
Sverrir Jóhannsson féhirðir. 
Tillaga var borin fram af Ævari 
Guðmundssyni og Karli Taylor 
um nafn á klúbbnum og urðu 
menn sammála um að það yrði 
Kiwanisklúbburinn Keilir í 
Keflavík.  Það varð strax mikill 
áhugi á inngöngu í Keili og þegar 
vígsluhátíðin var haldin þann 27 
nóvember 1970 þar sem klúbburinn 
varð formlega 9. Kiwanisklúbburinn 
á Íslandi hafði félögum fjölgað úr 16 í 
24.  Þó að stofndagur 

klúbbsins hafi verið í júní var 
Kiwanisklúbburinn Keilir skráður 
í bækur Kiwanis International 
30. september 1970 sem er í raun 
afmælisdagur klúbbsins.
Móðurklúbbur
Kiwanisklúbburinn Keilir er 
stoltur að vera móðurklúbbur 
tveggja Kiwanis klúbba en það eru 
Kiwanisklúbburinn Hof í Garði 
og Kiwanisklúbburinn Varða í 
Keflavík.
 
Félagar 
Á þessum 52 árum hafa félagar 
komið og farið eins og gengur, 
einn félagi er samt merkilegri en 
aðrir, það er Karl Taylor hann er 
sá stofnfélagi sem er enn starfandi 
og er gott að hafa slíkan mann í 
liðinu sem er viskubrunnur um 
starfið og klúbbinn.
Í dag eru 22 félagar skráðir og er 
meðalaldurinn 59 ár þar sem elsti 
félaginn er 79 ára og yngsti er 20 
ára.  Starfið er í föstum skorðum 
þar sem tveir fundir eru í mánuði 
yfir vetrartímann.

Fjáraflanir
Fljótlega eftir stofnum var farið 
að huga að fjáröflunarleiðum í 
styrktar og líknarsjóð og ein af 
fyrstu hugmyndunum var sala á 
jólakortum, þeirri fjáröflun var 
haldið úti í nokkur ár, gengið 
var hús úr húsi í bænum og 
seld jólakort það var líka látið 
framleiða símaskrármöppur sem 
seldar voru auglýsingar á, þessar 
fjáraflanir voru lagðar niður 
sökum þess að fleiri tóku upp 
þessa söfnunaraðferð.  Það voru 
líka framleiddir rusla kassar sem 
festir voru á ljósastaura bæjarins 
og seldar voru auglýsingar á rusla 
kassana 

var einnig einkunnarorðin „ við 
byggjum betri bæ“ skráð á kassana,  
þessi fjáröflun gafst vel en eins og 
gengur fengu rusla kassarnir ekki 
að vera í friði en tilganginum var 
náð.  Hugmyndin að sölu jólatrjáa 
og grenis kom seinni parts árs 
1971 en sú fjáröflun hefur verið 
aðalfjáröflun klúbbsins alla tíð 
síðan.  Í mörg ár sá Keilir sjálfur 
um innkaup á trjánum beint frá 
Danmörku en hin síðari ár hefur 
klúbburinn verið í samstarfi við 
Blómaval en salan hefur farið 
fram í húsnæði Húsasmiðjunnar. 

Landsverkefni
Kiwanisklúbburinn Keilir 
tekur að sjálfsögðu þátt í 
þeim landsverkefnum sem 
Kiwanishreyfingin stendur fyrir 
eins og að afhenda hjálma á vorin 
til barna í fyrsta bekk grunnskóla 
og svo landssöfnun sem er á þriggja 
ára fresti þar sem ágóði af sölu K - 
lykils rennur til geðverndarmála.



Félagslíf
Í Keili er fjölbreytt og skemmtilegt 
félagslíf og pílukastmót er haldið í 
aðstöðu Pílufélags Reykjanesbæjar.
Keppnin hefur verið haldin ár hvert 
síðan í að minnsta kosti 10 ár en 
upphafið var þegar félagi okkar Bjarni 
Jóhannsson heitinn kynnti okkur fyrir 
pílukasti, keppt er um Bjarnabikarinn 
en drullusokkinn fær sá sem er með  
lakasta árangurinn.  Eftir andlát Bjarna  
ákvað klúbburinn að gefa bikar í nafni 
hans til pílufélagsins sem keppt er um 
hvert á stóru móti hjá þeim.
Árlega eru farnar veiðiferðir, þá 
aðallega stangaveiði. Mest hefur 
verið farið í Eldvatn í Meðallandi til 
sjóbirtingsveiða að vori eða hausti, 
en þar eru tveir félagar okkar í hópi 
leigutaka. Einnig hefur verið farið á 
gæsaveiðar.
Ekki má gleyma Óvissuferðunum sem 
farnar eru á vorin og hafa þær margar 
verið verulega skemmtilegar.
Ber þar hæst að nefna ferð sem var 
farin 2009. Farið var í riverrafting á 
Hvítá og komið við í Hveragerði á bar 
Kidda rót.  Árið 2011 var farin ferð 
sem var mjög metnaðarfull og stefnt 
var á að gista í Grímsey í 1 nótt. Á 
flugstöðinni í Reykjavík fengum við 
þær upplýsingar að vegna skyggnis 
í Grímsey var ekki hægt að fljúga 
þangað að svo stöddu. Stóðum við í 
þeim sporum að taka ákvörðun um 
að fara og vona að skyggni lagaðist 
og flug til Grímsey væri hægt að fara 
þegar liði á daginn.  Á Akureyri biðum 
við í 2-3 klukkutíma á flugvellinum 
en flug var ekki mögulegt þann dag. 
Tókum við þá stefnuna á Siglufjörð og 
gist þar í staðinn og gerðum við okkur 
glaðan dag með Kiwanismönnum þar. 
Daginn eftir þegar halda átti heim með 
flugi var eldgos hafið í Grímsvötnum 
og allt flug fellt niður, þá var ekkert 
annað í stöðunni en að dúsa í rútu 
alla leið suður til Keflavíkur, alvöru 
óvissuferð það skiptið.
Lundakvöld
Árið 2002 fæddist sú hugmynd að 
halda svokallað Lundakvöld í stað 

hefðbundinna herrakvölda og afhenda 
Lundann (sem er uppstoppaður Lundi 
á steini) til þess einstaklings sem hefur 
látið gott af sér leiða íbæjarfélaginu.  
Á lundakvöldi var borðaður reyktur 
lundi en árið 2018 var því breytt og var 
hrossalund fyrir valinu árið, árið 2019 
var borðuð nautalund og hefur það 
haldist síðan en þessi breyting gefist 
vel.

Kótilettukvöld
Í febrúar 2013 var fyrst haldið 
kótilettu kvöld og var þá hugmyndin 
að það kæmi í stað Þorrablóts sem var 
farið að víkja fyrir stóru þorrablótum 
íþróttafélaganna á Suðurnesjum, 
kvöldið er hefðbundið fjáröflunarkvöld 
þar sem eru borðaðar kótilettur í raspi 
með öllu tilheyrandi, við höfum haft 
stangveiðiþema á þessum kvöldum 
og fengið til okkar þekkta veiðimenn 
og sjónvarpsmenn til að segja frá 
skemmtilegum veiðisögum, þessi 
kvöld hafa verið mjög vinsæl hjá 
okkur.
Styrkar verkefni
Samstarf Keilis og Þroskahjálpar á 
Suðurnesjum, var mjög mikið á fyrstu 
árum félaganna. Þótti samstarfið 
nauðsynlegt fyrir báða aðila.  Það var 
á annan áratug sem Keilir tilnefndi 
mann í stjórn Þ.S.  Í upphafi stóð 
Keilir að stofnun leikfangasafns sem 
lánaði þroska leikföng fyrir börn með 
þroskahömlun.  Þá má segja að Keilir 
hafi alltaf verið nálægur þegar Þ.S. 
stóð í einhverjum
framkvæmdum þar ber hæst á byggingu 
Ragnarssels sem var dagvistun fyrir 
börn með þroskahömlun og Lyngsels 
sem var sumardvöl fyrir sama hóp og 
ekki má gleyma kaupum á níu manna 
bíl fyrir Ragnarssel. 
Það er alveg hægt að segja að 
Þroskahjálp á Suðurnesjum hefði 
ekki náð þeim hæðum sem það náði 
hefði það ekki notið velvildar Kiwanis 
Klúbbsins Keilis.  Þetta samstarf mikil 
driffjöður fyrir báða aðila. Það verkefni 
sem Kiwanisklúbburinn Keilir hefur 
styrkt hvað lengst eða í

28 ár er að sjá til þess að bangsar 
séu til staðar í sjúkrabílum 
Brunavarna Suðurnesja til að 
hugga yngstu sjúklingana sem 
þurfa að ferðast í sjúkrabíl.  Keilir 
byrjaði á því verkefni  árið 1994,  
en þá afhenti Björn Herbert 
Guðbjörnsson þáverandi formaður 
styrkar nefndar Kiwanisklúbbsins 
Keilis Gísla Viðari Harðarsyni 
formanni Rauðakrossdeildarinnar 
á Suðurnesjum 100 bangsa til 
þess að hafa í öllum sjúkrabílum 
deildarinnar.  Björn Herbert sagði 
við þetta tækifæri að bangsarnir 
væru handa börnum sem þurfa að 
fara með sjúkrabíl. 
Kiwanisklúbburinn Keilir hét því 
halda þessu verkefni áfram og 
afhenda nýja bangsa reglulega.  
Þetta var fyrsta bangsa afhendingin 
í sjúkrabifreiðir á Suðurnesjum.  
Keilir hefur staðið við þetta 
loforð sitt og er afhending á 
böngsum orðinn fastur liður sem 
styrktarverkefni klúbbsins.
Á umdæmisþingi í Reykjanesbæ árið 
2012 var Brunavörnum Suðurnesja 
afhendir bangsar í sama tilgangi.  
Við það tækifæri ávarpaði Ingvar 
Georgsson aðstoðarvarðstjóri BS 
gesti þingsins og sagði að þessi 
mjúki aðstoðarmaður þeirra væri 
orðinn ómissandi í sjúkrabílana 
og börnin tækju honum opnum 
örmum þegar þau þurfa mest á 
honum að halda.
Á tvítugsafmæli bangsans árið 2014 
var hann nefndur Ævar í höfuðið á 
Ævari Guðmundssyni sem var einn 
af stofnfélögum klúbbsins en hann 
lést árið 2008.  Ævar bangsi hefur 
tekið breytingum í gegn um árin, 
fyrst var hann lítill hvítur, svo fékk 
hann lit og stækkaði þegar allt lék 
í lyndi, á hrunárunum minnkaði 
hann og skipti litum, varð svo aftur 
hvítur, í dag er Ævar ágætlega stór, 
hann er klæddur í bol merktur nafni 
sínu og Kiwanis.  Hann hefur alltaf 
verið krúttlegur og til þjónustu 
reiðubúinn.
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Ævar tók þátt í þingstörfum á 
nýliðnu Evrópuþingi og er kominn 
á flakk um alla Evrópu.
Þess má geta að Ævar 
bangsi er auðkennisverkefni 
Kiwanisklúbbsins Keilis 

Störf í umdæmi
Kiwanisklúbburinn Keilir hefur átt 
marga félaga sem hafa starfað fyrir 
umdæmið og má segja að Keilir hafi 
átt einhvern aðila í forsvari fyrir 
allar nefndir og í öllum stöðum 
innan Kiwanishreifingarinnar, 
þar má helst nefna þá sem hafa 
verið umdæmisstjórar en þeir 
eru:  Guðmundur Pétursson 1999 
- 2000, Andrés Kristinn Hjaltason 
2006 – 2007 og Ragnar Örn 
Pétursson 2011 - 2012.
Þing
Næsta haust verður þing 
haldið í Reykjanesbæ þar 
sem við Keilismenn komum 
til með að eignast enn einn 
umdæmisstjórann en það er Björn 
Bergmann Kristinsson og erum 
við Keilismenn mjög stoltir af 
umdæmisstjórunum okkar.  Það 
sem gerir þetta enn skemmtilegra 
fyrir okkur er að Jóhanna 
umdæmisstjóri sem er félagi í 
Vörðu lætur af störfum og Björn 
sem er félagi í Keili tekur við, en 
umsjá þingsins er í samstarfi Keilis 
og Vörðu.  Þingið verður haldið í 
Hljómahöllinni og þingsetningin 
í Keflavíkurkirkju, Marriot hótelið 
verður aðalhótel þingsins en 
fjöldann allan af gistimöguleikum 
er að finna í bænum, við í Keili 
bjóðum alla Kiwanisfélaga 
velkomna á þing í Keflavík 15. til 
17. september 2023.

Eiður Ævarsson
Jón Ragnar Reynisson
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Aðventan og Kiwanisklúbburinn Ós! 
Nú er aðventan að ganga í garð 
og er hún annamesti tíminn í 
starfinu hjá Kiwanisklúbbnum Ós 
en þá er mikilvæg fjáröflun í gangi. 
Söfnunarfé er notað til að bæta 
samfélagið og gera það betra fyrir 
börnin okkar en Kiwanishreyfingin 
hefur það að markmiði sínu hjálpa 
börnum í heimabyggð og reyndar 
heiminum öllum.   
Fyrir jólin seljum við jólatré, 
jólalakkrís, friðarkerti og jóladót í 
skóinn sem er nýtt verkefni en ágóði 
af því fer í nýtt verkefni í samráði 
við Grunnskóla Hornafjarðar. 
Önnur nýjung er Jólaþorp 
Kiwanis með sölubásum ýmissa 
góðgerðarsamtaka og vonumst við 
að vel gangi svo það gæti orðið 
framhald á næsta ári.  
Við viljum sérstaklega að þakka 
fyrirtækjunum; Mikael, Þingvaði, 
Flytjanda, Ajtel, Martölvunni, Hans 
Christensen, Húsasmiðjunni sem 
og öllum klúbbfélögunum 
sem lögðu hönd á plóginn við uppsetningu Jólaþorpsins, skreytingu jólatrjáa, skógarhögg í Steinadal frá 
Skógræktarfélagi Suðursveitar og Hofelli. Ekki má gleyma honum Þrúðmari í Miðfelli sem valdi öll fallegu stóru 
jólatrén.  
Ós styrkir 10 fjölskyldur nú um jólin gegnum Samfélagssjóð Hornafjarðar með Nettó inneignarkortum. Það væri ekki 
væri hægt nema vegna góðvildar og hugulsemi Hornfirðinga í garð náungans.   
Kiwanishreyfingin hefur starfað á Íslandi síðan 1962 og fer starfsemin vaxandi. Það er þó alltaf hægt að taka á móti 
nýju og áhugasömu fólki en Kiwanis er með fjölbreytt klúbbastarf meðal bæði karla og kvenna. Hér á Hornafirði er 
það karlaklúbbur sem er starfandi en við höfum áhuga á því að stofna kvennaklúbb á svæðinu.  
Kiwanis er alþjóðleg hreyfing sem starfar í þágu barna og er Kiwanis Children Fund sem er sjóður Kiwanis 
International fljótur að bregðast við þar sem er þörf t.d. vegna stríðshörmunga. Það má nefna að Ós gaf á síðasta ári 
veglega í sérstaka söfnun sem gerð var hjá öllum Kiwanisklúbbum í Evrópu vegna átakanna í Úkraínu.  
Kæru Kiwanisfélagar og aðrir Íslendingar – um leið og við þökkum fyrir frábærar undirtektir við fyrri fjáraflanir að 
þá biðjum við enn á ný um vinsemd og hlýjar móttökur á fjáröflun okkar fyrir þessi jól. Um leið erum við að styrkja 
bæði samfélagið okkar og eins þar sem þörf er á. Það veitir okkur öllum gleði að geta hjálpað þar sem þörf er á.  

Sigurður Einar Sigurðsson 
Fréttatengill Kiwanisklúbbsins Ós 
Kiwanisumdæminu Ísland-Færeyjar 



18

Jón Hjálmarsson
50 ára afmæli Kiwanisklúbbsins Hof  22.10.2022

Ágrip af sögu klúbbsins
Kiwanisklúbburinn Hof 
var stofnaður 26.júní árið 
1972, móðurklúbbur Hofs er 
kiwanisklúbburinn Keilir í 
Reykjanesbæ,víxluhátíð Hofs var 
haldinn í félagsheimilinu Stapa í 
Njarðvík þann 17.október 1972 að 
viðstöddu fjölmenni, 166 nöfn eru 
skráð í gestabók frá þessum viðburði 
en gestabókina (eða skinnið sem var 
notað sem gestabók má sjá upp á 
vegg hér fram í andyri). Stofnfélagar 
voru 21 og þar af eru tveir ennþá 
í klúbbnum, undirritaður ásamt 
Ingimundi Þ Guðnasyni.Fyrsti 
forseti Hofs var Baldvin Njálsson 
(blessuð sé minnig hans), Baldvin 
var límið í klúbbnum, með atorku 
sinni og áhuga fyrir störfum innan 
kiwanis hélt hann okkur saman 
og það var fyrir hans tilstilli að 
við eignuðumst þetta húsnæði 
fyrir tæpum 25 árum síðan og 
það hefur ef til vill verið límið í 
klúbbnum síðan. En áður enn við 
eignuðumst þetta húsnæði voru 
fundir lengst af haldnir í fundarsal 
samkomuhússins.
Víxluhátíðin var vegleg, klúbburinn 
var þá skráður í Þórssvæði og var 
salurinn skreyttur í þeim dúr í anda 
goðafræðinnar. Nafnið á klúbbnum 
er valið af Unu Guðmundsdóttir 
(oft nefnd valva suðurnesja) en 
leitað var til hennar um að gefa 
klúbbnum nafn, skýringar á nafninu 
má sjá á bakhlið klúbbfánans. Eins 
og áður sagði voru stofnfélagar 21  
en á næstu ca.15-20 árum fjölgaði í 
klúbbnum og þegar flest var vorum 
við 35, síðan fór félögum smá saman 
fækkandi lengi vel hélst félagatalan í 
15-20 en í dag eru skráðir 8 félagar 
og erfitt reynist í dag að fá menn til 
að taka þátt í félagsstörfum af þessu 
tagi. Árið 2000 gengu til liðs við 
okkur 6 félagar úr Grindavík, þegar 

klúbbur sem þar starfaði var lagður 
niður, í dag eru þeir allir hættir. 
Aðal fjáröflunarleið okkar nánast frá 
upphafi hefur verið sala á flugeld-
um, oft var erfitt að finna viðeigandi 
húsnæði fyrir söluna enda kröfur sí-
felt að verða strangari um aðbúnað 
og örygggi en fyrir um það bil 10 
árum síðan gerðum við samkomu-
lag við Björgunarsveitina Ægir um 
að þeir gerðust aðilar að sölunni 
og var þá útbúinn aðstaða í þeirra 
húsnæði fyrir söluna, þetta samstarf 
hefur gengið mjög vel og um þessar 
mundir erum við stækka og bæta 
aðstöðuna. Ýmsar leiðir voru farnar 
fyrstu árin, sala á ýmiskonar varnin-
gi, róið til fiskjar, unnið í rækjuver-
ksmiðju, hreinsað mótatimbur og 
ýmislegt fleirra. Styrktarverkefni 
klúbbsins hafa verið fjölmörg á þes-
sum árum og of langt mál að telja 
það allt upp en helstu og stærstu 
verkefnin hafa verið til, 

Garðvangs, Heilsugæslu í Garði, 
Björgunarsveitar Ægis, Þroskah-
jálp á Suðurnesjum, Gerðaskóla og 
Knattspyrnufélags Víðis.
Þess má einnig geta að við eigum 
í góðu samstarfi við Kvennfélagið 
Gefn, sem heldur sína fundi hér í 
húsinu, þær hafa stutt okkur með 
kaupum á ýmsum búnaði í húsið, 
einnig höfðu skátar aðstöðu hér þe-
gar þeir voru starfandi og barnastarf 
Útskálakirkju fer að hluta til fram 
hér.
Að lokum, samkvæmt fundar-
gerðabók hafa verið skráðir 914 
fundir á þessum 50 árum.
Það hefur verið mér ánæga að star-
fa í þessum félagsskap og eiga þátt í 
því að stiðja góð málefni. 

Takk fyrir.
Jón Hjálmarsson 
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Frá Kynningar og markaðsnefnd umdæmisins.
Þann 18.november síðastliðinn fórum við félagarnir 
Eiður Ævarsson og Óskar Guðjónsson á fræðslu í Gent 
í Belgíu.
Ég fór fyrir kynningar og markaðsnefnd og Óskar fyrir 
fjölgunarnefnd þar sem Konný konan hans komst ekki 
með.
Ferðalagið byrjaði í flugstöð Leifs Eiríkssonar kl. 07:30 
og lending var í Brussel kl 11:50.  
Þaðan fórum við beint á hótelið sem okkur var skaffað 
og fræðslan fór fram á.
Fræðslan fór fram í tveim sölum og var keyrð áfram á 
fullu frá 9:00 – 17:00 enda mikið efni sem var þörf á að 
fara yfir.
Það sem kom mér helst á óvart er hver mikla áherslu 
er lagt á að stofna nýja klúbba innan Kiwanis og fór 
drjúgur partur af fræðslunni í það.  Erlendis eru menn 
alveg sannfærðir í að það sé eina leiðin til að fjölga í 
hreyfingunni okkar.
Kannski er það eitthvað sem við ættum að hugsa okkur 
um.  Þó að í litlum bæjarfélögum séu klúbbar þá er ekki 
þar með sagt að ekki sé hægt að bæta við flóruna í því 
bæjarfélagi.
Í Reykjavík er ég alveg sannfærður um að auðvelt sé 
að stofna einn til tvo klúbba í viðbót, einnig er vert að 
athuga hvort ekki sé hægt að stofna klúbba á Vesturlandi, 
Vestfjörðum og Austurlandi,  það væri vel athugandi að 
hafa þá klúbba blandaða klúbba eða bara gamaldags 
klúbba með körlum og konum sér á báti en ef ég á að 
vera raunsær þá tel ég fyrir mitt leyti að tækifærin liggja 
helst í því að fá konur til að ganga í Kiwanis og jafnvel 
reyna að stofna kvennaklúbba víðsvegar um landið.
Á námskeiðinu var einnig rætt fleira svo sem hvernig við 
getum bætt ímynd okkar út á við.
Það gerum við með að hafa sameiginlega ímynd og tel ég 
að við sem hreyfing ættum að íhuga fleiri landsverkefni 
í anda hjálmaverkefnisins þar sem allir klúbbar taka þátt 
í að vinna í.
Það var líka lögð mikil áhersla á að heimasíðan yrði 
að vera aðgengileg fyrir almenning og þar á að vera 
auðvelt að finna klúbba á því svæði sem þú ert á og finna 
fundartíma og stað, það á líka að vera auðvelt að ganga í 
hreyfinguna með flipa á heimasíðu þar sem þú setur inn 
upplýsingar um þig og hvar þú átt heima og sækir um 
inngöngu í Kiwanis, þannig getur klúbbfélagi í nálægð 
við umsækjanda haft samband og tekið umsækjandann 
með á fundi.

Þann 18.november síðastliðinn fórum við félagarnir 
Eiður Ævarsson og Óskar Guðjónsson á fræðslu í 
Gent í Belgíu.
Ég fór fyrir kynningar og markaðsnefnd og Óskar 
fyrir fjölgunarnefnd þar sem Konný konan hans 
komst ekki með.
Ferðalagið byrjaði í flugstöð Leifs Eiríkssonar kl. 
07:30 og lending var í Brussel kl 11:50.  
Þaðan fórum við beint á hótelið sem okkur var skaffað 
og fræðslan fór fram á.
Fræðslan fór fram í tveim sölum og var keyrð áfram 
á fullu frá 9:00 – 17:00 enda mikið efni sem var þörf 
á að fara yfir.
Það sem kom mér helst á óvart er hver mikla áherslu 
er lagt á að stofna nýja klúbba innan Kiwanis og fór 
drjúgur partur af fræðslunni í það.  Erlendis eru 
menn alveg sannfærðir í að það sé eina leiðin til að 
fjölga í hreyfingunni okkar.
Kannski er það eitthvað sem við ættum að hugsa 
okkur um.  Þó að í litlum bæjarfélögum séu klúbbar 
þá er ekki þar með sagt að ekki sé hægt að bæta við 
flóruna í því bæjarfélagi.
Í Reykjavík er ég alveg sannfærður um að auðvelt 
sé að stofna einn til tvo klúbba í viðbót, einnig er 
vert að athuga hvort ekki sé hægt að stofna klúbba á 
Vesturlandi, Vestfjörðum og Austurlandi,  það væri 
vel athugandi að hafa þá klúbba blandaða klúbba eða 
bara gamaldags klúbba með körlum og konum sér á 
báti en ef ég á að vera raunsær þá tel ég fyrir mitt leyti 
að tækifærin liggja helst í því að fá konur til að ganga 
í Kiwanis og jafnvel reyna að stofna kvennaklúbba 
víðsvegar um landið.
Á námskeiðinu var einnig rætt fleira svo sem hvernig 
við getum bætt ímynd okkar út á við.
Það gerum við með að hafa sameiginlega ímynd 
og tel ég að við sem hreyfing ættum að íhuga fleiri 
landsverkefni í anda hjálmaverkefnisins þar sem allir 
klúbbar taka þátt í að vinna í.
Það var líka lögð mikil áhersla á að heimasíðan yrði 
að vera aðgengileg fyrir almenning og þar á að vera 
auðvelt að finna klúbba á því svæði sem þú ert á og 
finna fundartíma og stað, það á líka að vera auðvelt 
að ganga í hreyfinguna með flipa á heimasíðu þar 
sem þú setur inn upplýsingar um þig og hvar þú átt 
heima og sækir um inngöngu í Kiwanis, þannig getur 
klúbbfélagi í nálægð við umsækjanda haft samband 
og tekið umsækjandann með á fundi.
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Áhersla er lögð á að allt það kynningarefni sem 
hreyfinginn sendir þarf að vera samræmt og á að líta 
út eins fyrir alla klúbba, sama hvort þú ert á Ísafirði 
eða Höfn í Hornafirði, það skapar heildarsvip 
hreyfingarinnar og er auðþekkjanlegt fyrir alla.
Ef Kiwanis hreyfinginn á Íslandi á að stækka þá 
þurfum við að fara í sókn, það gerum við ekki nema 
með mikilli vinnu og sókn á samfélagsmiðlum, þar 
þurfum við að greina hvaða aldurshóp við ætlum að 
sækja í og hefja auglýsinga herferð.
Að námskeiðinu loknu var komið að kvöldverði 
með öllum þátttakendum þar sem fólk kynntist 
miklu betur og er óhætt að segja að fyrir mig hafa 
myndast tengsl og vinabönd sem vonandi bera með 
sér ávöxt í framtíðinni.

Með kveðju
Eiður Ævarsson
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Lambaréttadagur Heklu er árleg aðal-fjaröflun 
klúbbsins.  Heklufélagar og gestir þeirra hittast 
þá í lok sláturtíðar að hausti og snæða saman 
afurðir Íslensku sauðkindarinnar og fylgjast 
jafnframt með skemmtiatriðum sem boðið er 
uppá, taka þátt í happdrætti klúbbsins og bjóða í 
og kaupa listaverk, sem boðin eru upp á þessari 
fjáröflunar og skemmtisamkomu.
Upphaf Lambaréttardagsins er reyndar ekki hjá 
Heklu, heldur má rekja það til Kiwanisklúbbsins 
Viðeyjar, sem stofnaður var 1986 og byrjaði með 
þessar samkomur árið 1994.  Það var svo tveimur 
árum síðar, 1996, sem Viðey sameinaðist Heklu 
og Lambaréttadagurinn fylgdi með og hefur 
síðan verið haldinn undir merkjum Heklu.  
Viðeyjarklúbburinn var reyndar endurvakinn 
og starfaði aftur sem sérstakur klúbbur frá 2002 
til 2006, að hann sameinaðist Heklu aftur og 
hafa Viðeyjarfélagar síðan verið öflugir og góðir 
liðsmenn Heklu.
Fyrstu árin var Lambaréttadagurinn heldinn 
í húskynnum Kiwanis við Engjateig, sem þá 
var í sameign Kiwanisumdæmisins, nokkurra 
klúbba og Kiwanisfélaga.  Þegar Engjateigurinn 
var seldur, fór Lambaréttadagurinn svo á flakk.  
Fyrstu árin þar á eftir var veislan haldin í sal við 
Auðbrekku í Kópavogi, þar til sá salur var seldur.  
Nokkur síðustu ár hefur svo skemmtunin verið 
haldin í Mjóddinni í sal Drúída sem þar er og 
hafa veitingar verið keyptar af þeim.
Fyrstu árin sem Lambaréttadagur var haldinn, 
fór skemtunin fram í hádeginu á laugardegi og 
sátu menn svo við frameftir degi.  Þegar á leið 
þótti þó henta betur, upp á að tryggja meiri 
þátttöku, að hnika til þessari tímasetningu og er 
fagnaðurinn nú haldinn á föstudagskvöldi.
Allan þennan tíma frá 1994, sama hvað á hefur 
gengið, hefur Lambaréttadagur ekki fallið niður, 
fyrr en að því kom að Covid heimsfaraldurinn 
reið yfir með tilheyrandi sóttvarnarráðstöfunum 
og samkomubanni sóttvarnarlæknis.  Árið 2020 
féll því Lambaréttadagurinn niður og var engin 
sambærileg samkoma á vegum Heklu það ár.  
Á haustdögum 2021 virtist vera að rofa til 
í þessum efnum og var kallað til fagnaðar í 
Mjóddinni, en á síðustu stundu þurftum við að 
blása hátíðina af, þar sem enn ein Covid-bylgjan 
var komin

Lambaréttadagur Heklu
 Tvöfaldur Lambaréttadagur 2022

 Hlaðborð happdrættisvinninga á Lambaréttadegi.
komin af stað og  Heklufélagar mátu það þannig að ekki væri 
rétt að stefna gestum okkar til samkomu með tilheyrandi áhættu 
á frekari útbreiðslu pestarinnar.  Það var þó niðurstaðan að fella 
ekki skemmtunina niður heldur yrði henni einungis frestað um 
einhverja mánuði fram á vetrarmánuði 2022.
Því var það að á því ári sem nú er að líða, hefur Kiwanisklúbburinn 
Hekla staðið fyrir ekki aðeins einum Lambaréttardegi, eins 
og venja hefur verið, heldur voru þeir tveir.  Blásið var til 
Lambaréttadagsins 2021 þann 25. Febrúar á þessu ári og svo að 
loknum göngum og réttum í haust, komu menn saman að vanda 
og héldu upp á Lambaréttadaginn 2022 með pompi og pragt.
Samkomustaðurinn í báðum tilvikum var í sal Drúída í Mjódd og 
þóttu samkomurnar í báðum tilvikum takast prýðilega.  Þrátt fyrir 
að fjöldi gesta hafi verið nokkru færri en þegar best hefur látið á 
liðnum árum, þá var um að ræða góðan hóp gesta sem sýndu starfi 
klúbbsins mikinn skilning og studdu vel við það með kaupum 
á bæði listaverkum og happdrættismiðum, þannig að afkoma 
þessara kvölda var ekki síðri en frá fjölmennari samkomum á 
árum áður og skiluðu góðum tekjum í styrktarsjóð Heklu.
Afrakstur af Lambaréttadegi hefur runnið til margra góðra mála 
á þeim tæpum þrem áratugum sem liðnir eru frá því að þessar 
samkomur hófust.  Meðal viðtakenda má nefna; Reykjadal, 
dvalarstað fyrir fatlaða, Íþróttasamband fatlaðra, Bergmál og 
Ljósið, hvort tveggja starfsemi til styrktar krabbameinssjúkum, 
Dvalarheimili Hrafnistu, Langveik börn, ABC barnahjálp og 
samtök krabbameinssjúkra barna og önnur starfsemi í þágu 
barna og unglinga.  Á síðastliðnu vori var svo afhentur styrkur 
að upphæð krónur 1 milljón til Úkraínusöfnunar Rauða Kross 
Íslands. 
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 Málverkauppboð á Lambaréttadegi.
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Frá Sólborgu
Kiwanisklúbburinn Sólborg byrjaði af fullum 
krafti á nýju starfsári.  Það litaði þó starfið 
að vatnstjón varð í húsnæðinu sem við 
fundum í við Helluhraun en við dóum ekki 
ráðalausar frekar en fyrri daginn og héldum 
stjórnarskiptin í húsnæði Setbergs, félagsfundi 
tvisvar á Bíldshöfða og pökkun á jólanamminu 
fór fram heima hjá Sonju Sólborgarkonu.  Þá 
var jólafundurinn haldinn í Kænunni.
Það er mikið gleðiefni að tekinn var inn nýr félagi 
á jólafundinum, Svanhildur Guðlaugsdóttir, en 
hún er þó ekki alveg ný því hún var i Sólborgu 
á byrjunarárum klúbbsins.  Þá er annar félagi í 
aðlögun sem einnig er mjög gleðilegt og verður 
hún vonandi tekin inn í klúbbinn fljótlega á 
nýja árinu.
Mikill hugur var í Sólborgarkonum við sölu á 
sælgætinu og seldust allir pokarnir á mettíma.
Hvað varðar þátttöku Sólborgarkvenna í 
umdæminu og svæðinu þá mættu nokkrar á 
umdæmisþing á Selfossi, svæðisráðstefnu í 
Keflavík og svæðisráðstefnu í Kópavogi.   Þá 
eigum við umdæmisritarann á þessu starfsári, 
Ingu S. Guðbjartsdóttur.
Margt skemmtilegt er svo á döfinni eftir áramót 
og verður gaman að geta byrjað árið 2023 í 
húsakynnum okkar við Helluhraun.
Óskum öllum Kiwanisfélögum og fjölskyldum 
þeirra gleðilegra jóla og farsæls komandi árs.

Emelía Dóra Guðbjartsdóttir
ritari Sólborgar

á Jólafundi

Á jólafundinum

Á svæðisráðsfundi í Kópavogi

Árlegt Jólarölt Sólborgarfélaga

Heimsókn í Dalakofann á Jólaröltinu
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Frá Hjálmanefnd Kiwanisumdæmi Island-Færeyjar.

Nú þegar hátíð ljóss og friðar nálgast er ekki úr 
vegi að rifja upp hvað við í kiwanishreyfingunni 
höfum verið heppin með hjálmaverkefnið 
okkar.  Það er ekki sjálfgefið að eiga jafn góðann 
styrktaraðila að eins og Eimskip, sem með 
góðvild sinni hefur gefið okkur reiðhjólahjálma 
fyrir öll 7 ára börn og dreift þeim um landið 
okkur að kostnaðarlausu allt frá árinu 2004, en 
það var einmitt það ár sem hjálmaverkefnið var 
gert að landsverkefni að frumkvæði þáverandi 
umdæmisstjóra Sigurgeirs Aðalgeirssonar. Og er 
þetta verkefni því að nálgast 20 árin.  Allt byrjaði 
þetta hjá kiwanisklúbbnum Kaldbak á Akureyri 
1991 að frumkvæði Stefáns Jónssonar, frábært 
verkefni sem hann ýtti úr vör,allt gert fyrir 
börnin okkar. 24 nóvember fórum við Jóhannes 
formaður hjálmanefndar og Gylfi Ingvarsson 
nefndarmaður á fund hjá Eimskip og gerðum 
uppkast að samningi við Eimskip sem byggir á 
eldri samningi, við ræddum við tvær frábærar 
og yndislegar konur og var mjög gott að finna 
velvild fyrirtækisins í okkar garð.

Hjálmanefnd Kiwanisumdæmisins skipa:
 Jóhannes Steingrímsson Kaldbak Formaður
Gylfi Ingvarsson Hraunborg   Ægissvæði
Stefán Jónsson Kaldbak  Óðinssvæði
Örn Smári Þórhallsson Elliða  Freyjusvæði
Halldór Sigurðsson  Ölver   Sögusvæði

Hjálmanefnd Kiwanisumdæmissins Islands-
Færeyja, Óskar öllu kiwanisfólki og fjölskyldum 
þeirra gleðilegra jóla og farsældar á nýju 
kiwanisári.
Fyrir hönd nefndarinnar
Jóhannes Steingrímsson formaður

Nýja útlit hjálma 2023
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