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Á umdæmisþingi 2003 voru þessir fulltrúar kjörnir í starfshópaskiptanefnd : 

• Snorri Þorsteinsson, Rótarýklúbbi Borgarness, formaður, 
• Dögg Pálsdóttir, Rótarýklúbbnum Reykjavík-Miðborg, 
• Guðbjörg Karlsdóttir, Rótarýklúbbi Vestmannaeyja 
• Guðni Gíslason, Rótarýklúbbi Hafnarfjarðar, 
• Haraldur Friðriksson, Rótarýklúbbi Kópavogs 

 
 
 
 
Verkefni og starfshættir: 
Verkefni nefndarinnar var að undirbúa og skipuleggja starfshópaskipti milli umdæmis 
1360 og umdæmis 7080 í Ontaríó í Kanada, sem umdæmisstjórar höfðu samið um á 
fræðslumótinu í Anaheim í febrúar 2003. Heimsókn íslenska hópsins stóð dagana 8. maí 
til 6. júní 2004, en gestirnir frá umdæmi 7080 komu til landsins 2. júní og hverfa af landi 
brott 28. júní og verða meðal annars gestir á umdæmisþingi. 
Nefndin kom saman til fyrsta fundar 13. desember 2003, hélt alls tíu fundi. Auk þess fóru 
samskipti nefndarmanna innbyrðis svo og við aðra aðila, innanlands og utan, að verulegu 
leyti fram með tölvupósti og nokkuð gegnum síma. Einn nefndarmanna, Guðbjörg Karls-
dóttir gat vegna búsetu lítið tekið þátt í störfum nefndarinnar. 
Það sem fyrst af öllu kom á dagskrá nefndarinnar var samráð við skiptiumdæmið varðandi 
ákvörðun um tímalengd heimsóknar. Um það höfðu ekki verið skýr ákvæði í samkomu-
lagi umdæmisstjóranna og var nefndin á þeirri skoðun að tuttugu og fjórir dagar væri 
hæfilegur tími fyrir ekki stærra umdæmi en okkar. Sú skoðun var kynnt GSE nefnd um-
dæmis 7080, en hún sótti fast að heimsókn stæði minnst 28 daga.  
Var því ákveðið í samráði við umdæmisstjóra að fallast á það og fékkst það staðfest hjá 
GSE skrifstofu Rotary Foundation. 
 

Heimsókn til umdæmis 7080: 
Umdæmi 7080 er í sunnan til í miðhluta Ontaríó og nær yfir svæði vestur af Toronto. Það 
telur 48 klúbba með um 2300 félögum og eru frá tuttugu til tvöhundruð í klúbbi. Íbúar á 
svæðinu eru 2.7 milljónir og þar er að finna fámenn sveitasamfélög og stórborg eins og 
Mississauga. Atvinnulíf er fjölbreytt, þar er landbúnaður, efnaiðnaður, flutningastarfsemi, 
lyfjaiðnaður, umhverfisiðnaður og stjórnsýsla. Þar eru fjórir háskólar og tveir héraðsreknir 
framhaldsskólar. Íbúar eru af mörgum þjóðernum, enda tekur þetta svæði á móti fleiri 
innflytjendum en flestir aðrir landshlutar í Kanada. 
Undirbúningur heimsóknar hófst í október með því að skrifað var til klúbbanna og óskað 
eftir ábendingum um þátttakendur af þeirra svæði, jafnframt því sem auglýst var í dag-
blöðum eftir umsóknum um þátttöku í ferðinni. Samtímis var farið að svipast um eftir 
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hæfum fararstjóra úr röðum rótarýmanna. Nefndin var svo heppin að Jón Hálfdánarson, 
eðlisefnafræðingur, félagi í Rótarýklúbbi Akraness tók verkefnið að sér. Hann leiddi alla 
undirbúningsvinnu fyrir ferðina hér heima og var sem fremstur í hópi jafningja í forsvari 
hópsins ytra.  
Alls bárust tólf umsóknir um þátttöku, misjafnlega vel unnar, frá sjö konum og fimm karl-
mönnum. Fékk nefndin það vandasama hlutverk að velja til fararinnar fjóra úr hópnum og 
tvo varamenn. Síðan gerðist þaðað tveir umsækjendur sem nefndin hafði valið til þátttöku 
urðu að hætta við af persónulegum ástæðum. Komu þá þeir sem valdir höfðu verið til vara 
inn í þeirra stað, annar með mjög skömmum fyrirvara. Fyrir valinu urðu tvær konur og 
tveir karlar. Þátttakendur voru þessir: 

 
• Alma Hallgrímsdóttir, flugumferðarstjóri,  

er Rótarýklúbbur Hafnarfjarðar mælti með, 
• Auður Steinarsdóttir, fjárreiðufulltrúi,  

er Rótarýklúbburinn Reykjavík - Grafarvogur mælti með, 

• Óskar Torfi Þorvaldsson, tæknifræðingur,  
sem Rótarýklúbburinn Reykjavík - Austurbær mælti með, 

• Ragnar Karlsson, kjötiðnaðarmaður  
sem Rótarýklúbbur Sauðárkróks mælti með 
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Hópurinn fór héðan til Boston þriðjudag 7. maí og átti að fljúga þaðan samdægurs til 
Toronto. Seinkun varð á flugi og reyndist sá tími sem gafst til að skipta um vél of skamm-
ur. Urðu þau af fluginu og komu síðar en til stóð á áfangastað.  
Að öðru leyti var ferð þeirra mjög ánægjuleg og velheppnuð eins og fram kemur í eftir-
farandi kafla úr tölvubréfi sem formaður GSE nefndar sem skipulagði heimsókn þeirra 
sendi báðum hópum þátttakenda og klúbbum er önnuðust móttökur ytra viku eftir að 
íslenski hópurinn kom heim og undirritaður sem formaður nefndarinnar hér á landi fékk 
afrit af. 

„The Icelanders melt the ice. The GSE team from Iceland has come and gone. Their 
four weeks stay in our district completed another successful visit by a GSE-team... A 
farewell reception was hosted by the Rotary Club of Cambridge Sunrise. Mayor Doug 
Craig of Cambridge, District Governor Mike Knell and DGE John Stairs joined some 
40 Rotarians to say good-bye to Ragnar Karl, Audur, Oskar, Alma and Team Leader 
Jon. One of the evening´s highlights was when Jon presented a bottle of "Black-
Death", an Icelandic Scnapps to GSE District Chair Bernd Dinnert. Jon said: " I 
brought the bottle along in case of an emergency with the team. I didn´t need it, every-
thing went well" With these words all sorrows for their departure were drowned.“ 

 
Greinargerð fararstjóra um ferðina og áhrif hennar fer hér á eftir og talar sínu máli. 
 

Skýrsla fararstjóra GSE ferðar til Kanada 2004 
Viku af desember 2003 var ég, Jón Hálfdanarson, eðlisfræðingur, félagi í Rótarýklúbbi 
Akraness valinn sem fararstjóri í væntanlegri starfshópaskiptaferð (Group Study 
Exchange) til Rótarýumdæmis 7080 sem er fyrir vestan Toronto borg í Ontario fylki í 
Kanada. 
Ég sat nokkra fundi með íslensku GSE nefndinni: Snorra Þorsteinssyni, formanni, 
Rótarýklúbbi Borgarness; Dögg Pálsdóttur, Rótarýklúbbi Reykjavík Miðborg; Guðna 
Gíslason, Rótarýklúbbi Hafnarfjarðar og Haraldi Friðrikssyni, Rótarýklúbbi Kópavogs. 
Nefndin hafði skrifað bréf til allra forseta rótarýklúbbanna og hvatt þá til að finna hæfa 
fulltrúa til fararinnar. Eins höfðu auglýsingar birst í dagblöðum. 12 umsóknir um þátttöku 
bárust. Eftir að hafa farið yfir umsóknirnar ákvað nefndin að skipting milli karla og kvenna 
skildi vera jöfn og valdi fjóra þátttakendur og tvo varamenn. Áður en gengið var 
endanlega frá valinu átti ég fund með væntanlegum þátttakendum og sat einn fulltrúi úr 
nefndinni fundinn með mér hverju sinni. Þessari vinnu lauk fyrir jól. Þátttakendur voru: 

• Alma Hallgrímsdóttir, 27 ára, flugumferðarstjóri, tilnefnd af Rótarýklúbbi 
Hafnarfjarðar, 

• Auður Steinarsdóttir, 29 ára, viðskiptafræðingur, tilnefnd af Rótarýklúbbi 
Grafarvogs, 

• Óskar Torfi Þorvaldsson, 36 ára, byggingartæknifræðingur, tilnefndur af 
Rótarýklúbbi Reykjavík-Austurbær,  

• Sveinn Rúnar Traustason, 34 ára, landslagsarktekt, tilnefndur af Rótarýklúbbi 
Eyjafjarðar. 

GSE nefndin kallaði þátttakendur á fund 6. janúar 2004, mynd var tekin af hópnum og 
undirbúningur þátttakenda hófst. Á fyrsta undirbúningsfundinn kom Brynja Blomsterberg 
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sem tók þátt í starfshópaskiptum við Kaliforníu 2002 og sagði okkur frá þeirri ferð og 
undirbúningsvinnu. Sjálfur fór ég í smiðju til Sigrúnar Pálsdóttur sem var fararstjóri í þeirri 
ferð. Til hliðsjónar við undirbúninginn var haft framlagt minnisblað. 
Upplýsingar á ensku um þátttakendurnar og æviágrip voru send utan í febrúar. 
Í lok febrúar dró Sveinn Rúnar Traustason sig til baka og hætti við förina, því kona hans 
veiktist og hann átti ekki lengur heimangengt. Skarð hans fyllti: 

• Ragnar Karl Ingason, 39 ára, kjötiðnaðarmaður á Blönduósi, tilnefndur af 
Rótarýklúbbi Sauðárkróks. 

Skráðir undirbúningsfundir voru 9. 
Eftirfarandi atriði voru m.a. undirbúin: 

• Kynningarerindi um Ísland, myndir settar í forritið Microsoft Power Point Show, og 
viðeigandi texti saminn.  

• Kynningarbæklingur með myndum af þátttakendunum og heimilisföngum saminn 
og prentaður í 1000 eintökum. 

• Barmmerki, með rótarýhjóli og númerum umdæmanna beggja 1360 og 7080, 
merkt GSE 2004, fengin framleidd í 500 eintökum. 

• Gjafir til gestgjafa útbúnar. Í pakkanum voru landkynningarbækur og eins 
vikurmoli ættaður úr Heklu sem límdur var á viðarkubb. Honum fylgdi stutt 
prentuð kynning sem samin var af hópnum. Þátttakendur útbjuggu hver fyrir sig 
CD-diska með íslenskri tónlist.  

• Mappa með margskonar kynningarbæklingum um Ísland. Slík mappa var afhend 
formanni rótarýklúbbanna þar sem við sóttum fund með því fororði að mappan 
gengi á milli þeirra sem áhuga hefðu. 

Stuttu áður en lagt var af stað hélt Snorri Þorsteinsson fund með hópnum og fræddi 
menn um Rótarý og rótarýstarfið á Íslandi og gaf góð ráð fyrir ferðina. 
Hópurinn leitaði eftir styrkjum frá fyrirtækjum. Upphæðin sem fékkst nægði til að greiða 
kostnað við barmmerki, gjafir og prentun bæklingsins. Nöfn styrktaraðila voru prentuð á 
bæklinginn sem dreift var. 
Forsetum rótarýklúbba á Stór-Reykjavíkursvæðinu var sent bréf þar sem ég kvaðst reiðu-
búinn að koma á fund og segja frá starfshópaskiptum Rótarý fyrr og nú. Þrír klúbbar nýttu 
sér þetta og var ég ræðumaður á fundum í Reykjavík-Miðborg, Garðabæ og Kópavogi. 
Hópurinn útbjó heimasíðu á netinu: www.start.at/rotary. Sjálfur skrifaði ég meðan á 
ferðinni stóð og þegar ég komst í nettengingu dagbók þar sem þeir sem höfðu áhuga 
gátu fylgst með gerðum okkar (http://afinn.blogspot.com). 
Laugardaginn 8. maí 2004 var lagt af stað. Leiðin lá fyrst til Boston og síðan í áframflugi 
til Toronto. Flugi Flugleiða seinkaði um eina tvo tíma vegna vélarbilunar og höfðum við 
því einn klukkutíma til að skipta um vél í Boston. Sá tími nægði ekki til komast í gegnum 
passaskoðun og með töskurnar í gegnum tollskoðun. „Transit“ þekkist ekki og vorum við 
rannsökuð eins og við værum á leið til Bandaríkjanna en ekki Kanada. Öryggiseftirlit á 
flugvöllum í Bandaríkjum er orðið það tafsamt að þar dugar aðeins góð biðraðarmenning 
og langlundargeð. Við þurftum því að gista eina nótt í Boston á kostnað Flugleiða. Því 
miður tókst ekki að koma skilaboðum til Kanada um uppákomuna og beið því móttöku-
nefnd eftir okkur á flugvellinum í Toronto fram yfir miðnætti. Ég hafði aðeins eitt síma-
númer í farteskinu og það var heimanúmer Bernd Dinnerts formanns GSE nefndarinnar. 
Ég talaði inn á símsvara en Bernd hlýddi ekki á skilaboðin fyrr en um seinan. Þann lær-
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dóm má draga af þessu að treysta ekki um of á áætlanir flugfélaganna og hafa örugga 
samskiptaleið ef eitthvað fer úrskeiðis. 
Nóttina notuðum við til að hvíla okkur og jafna okkur á tímamuninum. Á flugvellinum í 
Toronto næsta dag biðu okkar gestgjafarnir í fyrsta áfanga og Bernd formaður. Bernd 
fylgdist með ferðum okkar allan tíman og vakti yfir velferð okkar. 
Sumarblíða var strax fyrsta daginn og hélst mest allan tíman. Kanadamenn höfðu á orði 
að við hefðum komið með góða veðrið því áður hafði verið kalt. Það var undravert að 
fylgjst með því hversu hratt gróður tók við sér. Hann var enn í vetrardvala þegar við 
komum en eftir fyrstu vikuna var hann kominn í sumarskrúða og ávaxtartré stóðu í blóma. 
Öll dagskrá ferðarinnar var mjög vel skipulögð. Við dvöldum í umsjá fjögurra klúbba um 
viku hjá hverjum. Klúbbarnir voru: Rotary Club of Mississauga City-Centre, Rotary Club 
of Guelph, Rotary Club of Oakville og Rotary Club of Cambridge-Sunrise. Þeir eru í 
umdæmi 7080 vestan við Toronto í Ontario en á því svæði sem kallað er Greater Toronto 
Area. Það er fjölmennasta þéttbýli Kanada og miðstöð viðskipta. Í Kanada búa um 30 
milljón manns og á Toronto svæðinu um það bil 5 milljónir.  
Helgina um miðja ferð var hópurinn á hóteli í Toronto, var út af fyrir sig og réð sjálfur 
hvað hann tók sér fyrir hendur. Það var góð hvíld frá stíft skipulagðri dagskrá og 
endurnýjun.  
Fyrir utan hótelið í Toronto gistum við á einkaheimilum hver fyrir sig. Því fylgir ákveðinn 
kostur að dvelja aðeins á fjórum stöðum því flutningar og vistaskipti geta verið lýjandi. 
Eins kynnast menn gestgjöfum sínum vel. 
Hér á eftir fylgir upptalningu á mörgu af því sem við sáum og upplifðum. 

• Samkoma umdæmisins til að fagna komu okkar. 

• Æfingaflug í flughermi Air Canada. 

• Heimsóknir á söfn: listasafn (Art Gallery of Ontario), fornminja- og náttúrgripasafn 
(Royal Ontario Museum), skósafn (Bata Shoe Museum), hýbýli skálds (John 
McCrae House), listasafn (McDonald Stewart Art Centre), útvarpstækjasafn 
(Hammond Radio Museum), byggðasöfn. 

• Hátíðarkvöldverður Rotarýumdæmisins (District Recognition Banquet). 

• Ferð upp í eina hæstu byggingu heims, CN-tower í Toronto. 

• Kappleikur í hafnabolta (baseball) í Skydome í Toronto. 

• Heimsókn á borgarskrifstofur og fundur með borgarstjóra. 

• Þjónustumiðstöðvar fyrir aldraða, reistar af tilstilli Rotarýklúbba. 

• Aðalfundur íslensk-kanadíska félgsins í Toronto, fundinn sátum við ásamt 
kanadíska GSE-hópnum sem hélt til Íslands. 

• Indíanaþorp, endureist í stíl fyrir komu evrópskra landnema (Crawford Lake). 

• Heimsóknir í háskóla (University of Guelph, Conestoga College). 

• Lögreglustöðvar, förgunarstöð fyrir úrgang, skólphreinsunarstöð.  

• Ferð að Niagara-fossum og á vínakur og í víngerð. 

• Fyrirtæki sem framleiðir síur sem hreinsa vatn (Zenon Environmental).  

• Sjónvarpsstöð (CKCO TV). 

• Hugbúnaðarfyrirtæki (Jomar Software Company). 
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• Bílaverksmiðja Toyota í Cambridge. 

• Heimsókn í fyrirtæki sem framleiðir búnað í fjarskipta-gervihnetti (Com Dev). 

• Kvöldverðarboð með gestgjöfum og öðrum Rótarýfélögum. 

• Mótöku- og kveðjuboð klúbbana sem tóku á móti okkur. 

• Gönguferðir og margskonar afþreying, þar á meðal golf. 

• Kveðjufagnaður umdæmisins. 
Í hverri viku var einn dagur hugsaður fyrir starfsgrein viðkomandi („vocational day“) og fór 
þá hver í sína áttina. Svo dæmi séu tekin þá heimsótti Alma sem er flugumferðarstjóri 
flugumferðstjórn alþjóðaflugvallarins í Toronto, Óskar sem er tæknifræðingur hjá 
byggingarfulltrúanum í Reykjavík eyddi tíma með mönnum sem unnu samskonar störf og 
hann, Ragnar heimsótti matvinnslufyrirtæki og Auður fjármálafyrirtæki. Sjálfur heimsótti 
ég stáliðjuver, olíuhreinsunarstöð og náttúrufræðideildir tveggja háskóla. 
Gestgjafar okkar virtust hafa ánægju af heimsókn okkar og hún gaf þeim líka kost á að 
koma saman og kynnst betur innbyrðis. Boðin sem voru haldin þegar við komum eða 
fórum voru oftast haldin í heimahúsum og þá með því sniði að hver lagði til einn rétt. „Pot 
luck party“ kalla Kandamenn slíkt, „luck“ því ekki er ráðið fyrirfram hvaða rétti menn koma 
með. 
Kanada má með réttu kalla land innflytjenda því það fólk sem við hittum var annaðhvort 
sjálft innflytjendur eða átti ekki marga ættliði að rekja til þeirra. Menning landsins er því 
margbreytileg og litrík.  
Sem rótarýfélagi kynntist ég starfi klúbbanna. Margskonar sjálfboðastarf er umtalsvert. 
Framlag þeirra til líknar- og menningarmála er talsvert meira en ég þekki hér á landi. 
Þannig er það stórfé (tugir milljóna íslenskra króna) sem hver klúbbur safnar til slíkra 
mála á ári hverju. Við það eru notaðar ýmsar aðferðir og eru hér nokkur dæmi talin upp:  

• Happdrætti, þar sem aðalvinningur er hús að verðmæti 23 milljón króna („Dream 
House“). Í happdrættinu eru seldir sjö þúsund miðar, hver á fimm þúsund krónur 
(100 kanadískra dollara). 

• Humarveisla, undirbúin af Rótarýfélögum, selt inn. 

• Test of the Town, fagnaður í uppsettum tjöldum með lifandi tónlist þar sem 
veitingastaðir gefa mönnum kost á að bragða á réttum, aðgangur seldur.  

• Bingó. 

• Fjölmennt almenningshlaup, þar sem áheitum er safnað.  
 Í umdæmi 7080 eru 40 klúbbar. Fundartími er oftast í hádeginu en nokkrir klúbbar hittast 
á kvöldin og eins snemma morguns. Í upphafi fundar er kanadíski þjóðsöngurinn sunginn 
og á nokkrum fundanna sem við sóttum var upptaka af íslenska þjóðsöngnum leikin. 
Einhver fundarmanna fer með bæn. Að öðru leyti fer fundur fram með svipuðu sniði og 
við eigum að venjast. Einn siður var algengur en það kölluðum menn „Happy Bucks“ 
(„buck“ er gælunafn á dollara). Þá stóðu menn upp, sögðu á skemmtilegan hátt frá 
atburði eða áfanga í lífi sínum og gáfu af því tilefni nokkra dollara í félagssjóð.  
Við komum fram á 6 rótarýfundum. Íslandskynning okkar tók um 25 mínútur. Hver 
þátttakandi fyrir sig las texta um Ísland um leið og myndum var varpað á tjald. Á sumum 
fundunum sungum við íslenskt þjóðlag. Í kvöldverðarboðunum voru líka oft sungin 
íslensk lög. Þar var Ragnar drjúgur en hann lék á gítar og spilaði samtímis á munnhörpu.  
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Ferðinni lauk sunnudaginn 6. júní 2004. Þessi ferð verður ógleymanleg þeim sem þátt 
tóku og mikilvæg lífsreynsla. Við erum sínu fróðari um menn og málefni í Kanada og 
væntanlega þeir sem við hittum sömuleiðis um Ísland. Mikilverðasti þáttur slíkra ferða eru 
þau kynni sem takast.  
Íslenski hópurinn kom úr mismunandi starfsstéttum og gaf því breiða mynd af Íslandi. 
Framkoma hans og framganga var eins og best verður á kosið. 

 
 Jón Hálfdanarson, fararstjóri 
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Heimsókn gesta frá umdæmi 7080: 
Að loknu vali þátttakenda til Kanadafarar var hafist handa um undirbúning þess að taka á 
móti gestunum að vestan og skipuleggja dvöl þeirra og dagskrá.  
Byrjað var á því að gera grófa áætlun um ferðina. Var hún síðan kynnt fyrir klúbbunum 
og leitað eftir liðsinni þeirra um framkvæmd, nánari útfærslu dagskrár á hverjum stað. og 
við að finna gestgjafa sem reiðubúnir væru að hýsa gestina eina til fjórar nætur.  
Var stefnt að því að á höfuðborgarsvæðinu væru gestir fjórar nætur á sama heimili, en úti 
á landi var markið sett við tvær og tókst víðast að standa við það. Undirtektir þeirra 
klúbba sem til var leitað voru yfirleitt greiðar og góðar og kom fram að menn voru bæði 
fúsir og glaðir að fá tækifæri til að sýna hópnum merkisstaði og kynna stofnanir á sínu 
svæði. Lengri tíma tók að finna gestgjafa, enda heimsókn komin nærri sumarleyfistíma. 
 
Í hópnum sem hingað kom eru eftirtaldir þátttakendur: 

• Martin Ward, fararstjóri Computer Software Development - Business 
Application (tölvunarfræðingur viðskiptalífs) 

• Janette Corbett, Social Worker (félagsráðgjafi) 
• Monica Hall Recreation Programming - Fitness and Health Education 

(heilsuráðgjafi við þjálfun og endurhæfingu)  
• Janette Loveys , Government Employee - City of Guelph Manager (þróunarstjóri 

Guelph-borgar) 
• Sheldon Valéda, Science Teacher - Specializing in Physics (raungreinakennari) 

 
Ferðalag hópsins var skipulagt þannig að gestgjafar úr nágrannaklúbbi flugstöðvar í 
Keflavík tóku á móti hópnum í Leifsstöð kl. 6.30 að morgni miðvikudags 2. júní ásamt 
formanni starfshópaskiptanefndar og konu hans. Var hópurinn þrjá daga í Keflavík. Síðan 
var haldið á Suðurland, þar sem félagar í Rótarýklúbbi Rangæinga sáu fyrir högum gesta. 
Þeir óku hópnum til Þingvalla og þar tóku klúbbfélagar á Akranesi móti gestum, fóru með 
þá um Kaldadal og uppsveitir Borgarfjarðar til Akraness, leiddu þá í allan sannleika um 
Grundartanga og Skipaskaga og skiluðu þeim síðan til rótarýklúbbs Borgarness. 
Háskólarnir að Bifröst og Hvanneyri voru heimsóttir og gistingu fengu gestir í sumarhúsi 
nærri Bifröst. Rótarýklúbbur Ólafsvíkur kynnti þeim fegurð og leyndardóma Snæfellsness 
en síðan hélt hópurinn áleiðis til Skagafjarðar í öruggar hendur Rótarýmanna á 
Sauðárkróki, sem buðu upp á fljótasiglingu. Þeir skiluðu gestum síðan til Ólafsfirðinga, 
sem lögðu lykkju á leið þeirra til Siglufjarðar. Síðn var haldið til Akureyrar þar sem gist 
var þrjár nætur. Akureyri var kynnt fyrir gestunum, farið var til Húsavíkur á fund í 
rótarýklúbbnum og í Mývatnssveit.  
Að kvöldi 16. júní var flogið til Reykjavíkur en þar tóku Rótarýfélagar í Kópavogi við 
gestum og kynntu þeim bæinn sinn og hýstu þá fjórar nætur.  Eftir það var hópurinn fjórar 
nætur í Reykjavík í íbúðum sem fengust í því skyni þar sem ekki tókst að finna gestgjafa.  
Þessum dögum var varið til  tveggja daga fræðsludagskrár fyrir hvern einstakan þát-
ttakanda að eigin vali sniðin eftir starfsvettvangi þeirra og áhugamálum. Einnig var farið í 
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skoðunarferð um Reykjavík og austur á Þingvöll, Gullfoss og Geysi. Þá bauð umdæmið 
gestunum til  kvöldverðar með stuðningi klúbba í Reykjavík. Í Reykjavík fóru gestirnir á 
fjóra Rótaryfundi hjá Rótarýklúbbi Reykjavíkur-Miðborg, Grafarvogsklúbbnum og 
Rótarýklúbbnum Reykjavík-Austurbær, auk fundar hjá Rotarýklúbbi Kópavogs. 
Þess má geta að skipulagning dagskrár var í grófum dráttum í höndum nefndarinnar, en 
einstakir klúbbar ákváðu hvað var gert á þeirra svæði og lögðu lið við útvegun gististaða. 
Frá Reykjavík fer hópurinn til Hafnarfjarðar og þar munu gestir taka þátt í umdæmisþingi, 
sækja þrettánda rótarýfundinn í tengslum við þingið og njóta gestrisni Hafnfirðinga uns 
þeir hverfa af landi brott síðdegis mánudag 28. júní. Má segja, að dagskrá þeirra hafi verið 
mikil og þétt, en vonandi að sama skapi fróðleg og innihaldsrík og gefið gestunum góða 
hugmynd um land og þjóð, lífshætti og menningu. Dagskrána í heild ásamt nöfnum 
gestgjafa og tengiliða við klúbbana er að finna á heimasíðu umdæmisins.  
Við undirbúning þessarar heimsóknar og alls sem henni fylgir hafa margir góðir félagar 
okkar lagt fram mikið starf, sem seint verður fullþakkað. Þrjátíu og sex rótarýfélagar hafa 
opnað heimili sín fyrir gestunum. Margir hafa tekið sér tíma til að aka þeim og leiðsegja 
um bæ sinn og hérað og miðla þeim fróðleik um Ísland, náttúru þess og menningu svo og 
um rótarýstarfið hér á landi. Fyrir þeim er þetta eðlilegur hluti þess að vera rótarýfélagi, 
að gefa af sjálfum sér, verja tíma sínum og orku til þess að skapa skilning og vinarhug 
milli þjóða, ef með því megi stuðla að betri heimi og fegurri og friðsælli framtíð manna 
og þjóða. 
 
Að lokum þessarar stuttorðu skýrslu vil ég undirritaður formaður nefndarinnar þakka 
meðnefndarmönnum mínum, öllum klúbbforsetum sem leitað hefur verið til um liðsinni 
og öðrum félögum sem verið hafa tengiliðir við nefndina og virkir í stuðningi við undir-
búningsstarfið svo og þeim góðu fjölskyldum sem opnað hafa heimili sín fyrir gestunum 
innilegar þakkir fyrir samstarf, aðstoð og ánægjuleg kynni. 
 
 
  Borgarnesi, 24. júní 2004 
 
  Snorri Þorsteinsson, formaður Starfshópaskiptanefndar 


