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                       Distribueres via e‐post til klubbene—som bes videresende til medlemmene 

Vårt distrikt har nå samlet inn ca. 1,2 mill. kroner til Eliminate. Det 
betyr 120 000 spart for stivkrampe. 

VI ønsker alt og alle en  

God Sommer ! 
Så er vi der igjen - i sommeren. Sommeren er tradisjonelt den tiden da vi i Kiwanis har 
lavere aktivitet og samler krefter til en ny sesong; imidlertid tar ikke støttebehovet ferie og 

noen klubber gjør en innsats også i sommerdagene. Uansett hvo som skjer  
ønsker vi god sommer med dette blinkskuddet av et sommerbilde, knipset av Helge Rustad. 
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 Kiwanis Club Porsgrunn ute med sykler 
”10 vanskeligstilte barn og én mor møtte forventningsfulle opp ved G-Sport i Behakvartalet hvor ildsjeler i Kiwa-
nis stod klare med 11 splitter nye Diamantsykler”; kunne vi lese i Porsgrunn Dagblad 14. mai i år.  

 
Med 22.000 kroner har Kiwanis Porsgrunn kjøpt inn 10 fiks ferdige syk-
ler til barn/unge i alderen 8-17 år og en til en enslig mor på syklene som 
skal bidra til å gi vanskeligstilte familier en bedre hverdag. Det fulgte 
også med støtter, lås og sykkelhjelm. 
Vi fikk en liste med informasjon om kjønn, alder og høyde på barna. Det 
er ansatte i kommunen som har laget lista, fortalte Kjell Tegnander fra 
Kiwanis.  
Det hører også med til historien at Kiwanisklubben dekker kulturskoleav-
giften for 8 utvalgte barn; dette etter at tilskuddet fra staten har falt bort. 
Vi merker  oss med tilfredshet at kommunen her har samarbeidet med 
Kiwanis og gitt mange mennesker en glede i hverdagen. 
Alenemoren som fikk sykkel forteller at hun har tre barn (de fikk også 
sykkel) sier at dette betyr mye for henne. Bl. a. blir det enklere å frakte 
minstebarnet til barnehagen; i barnesetet som fulgte med. Familien har 
også tidligere fått hjelp fra Kiwanis og betenger alt som et løft i hverda-
gen. 

Foto: Filip Wennerød 

KLOVNESTREKER I DRAMMEN 
Lørdag 14. juni kunne vi lese i Drammens Tidende at Kiwanis sikret fortsatte klovnestreker på Drammens sykehus. 

Situasjonen var at det ikke fantes driftsmidler ved sykehuset 
til å betale Sykehusklovnene, så de var helt avhengige av 
gavemidler for å kunne ha dem, fortalte avdelingssyke-
pleier Margrethe Solbraa Bay. 

Men så - da Kiwanis i Lier, med Magne Bentsen og Hans 
A. Aaby i spissen, torsdag dukket opp med 50.000 kro-
ner til Drammen sykehus, kunne Solbraa Bay og kollega 
Hege Bjørnstad smile gledens smil. 
”Når Sykehusklovnene leker seg rundt i sykehuskorrido-

rene, er det lov å le, uansett hvor syk man er. Nå sørger 
Kiwanis for at det fortsatt blir lattermildt i gangene.” 

Pengegaven bidro til at Sykehusklovnene kan gjøgle og 
glede barn til neste år også. Når Kiwanis nå ga penger til 
sykehuset, er det overskudd fra det årlige arrangementet 
«Rockefoten» for psykisk utviklingshemmede i Lier. Og 
pengene går til sykehuset, men er øremerket Sykehus-
klovnene. Det fenget oss, sier Magne Bentsen fra Kiwanis.           Foto: Vivi Skalleberg 

www.kiwanis.no 
er som før adressen til distriktets nettsider, og innloggingen på Medlemssider skjer som før; men der stopper 
også all likhet. Fredag 27. juni ble de nye nettsidene lagt ut på nettet og det er blitt noe helt annet enn det vi 
hadde. Det har foregått en modernisering, forenkling og tilpasning til tidens medieverden. Spranget over er 
derfor stort. Men likevel er de enklere å håndtere og er forhåpentligvis også innbydende og fristende. Og hvilke 
muligheter! Her er det meste en kan ønske seg; ved siden av tekst og bilder som vanlig, så er presentasjon mer 
tiltalende, her er en aktiv kalender, oversetter, masse hurtiglenker for de mest brukte sidene, sidekart for å lette 
oversikt og det å finne frem, en flott søkefunksjon og all mulig tilpasning til sosiale medier, kontaktpunkter til e-
post, Facebook og Twitter på hver side, utskriftsmuligheter direkte og så videre. Det er bare å prøve seg frem 
og surfe av sted.  - Foreløpig litt ufullstendig hist og her, men det kommer. Klubbene vil få tilbud om egne sider 
etter samme mønster; de gamle er dessverre stengt. Dokumentasjon er det dårlig med enda, men det jobbes!!! 
Informasjon, bruksanvisning og håndbok blir laget raskt og vil sendes ut etter hvert som det blir ferdig. 
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 Innlandskonventet 2014 - på Hamar 
Arrangeres av Divisjon Indre Østland 5. ‐ 7. sep 2014 

 

Det er bare å begynne å glede seg ‐  satser på å lage enda et godt konvent. 
 

Påmeldingen er i gang. Fristen er 30. 
juni. Rakk ikke? Prøv likevel! 

 

Konventhotellet er Scandic Hamar.  
Se mer av hotellet: http://www.booking.com/

hotel/no/scandic-hamar.no.html 
 

Husk vår ”fagmesse” på lørdag etter års-
møtet - lag informasjon og still på stand! 
 
Vi har invitert alt og alle til Kiwanis fagmesse 
- men da må dere komme alle sammen!!

DET ”BYGGES” PÅ KONGSBERG 
Fra tidligere guvernør, nå prosjektkoordinator i KIDN, Ralph Castellan hører vi lovende signaler: 
 
”Det skjer veldig spennende ting på Kongsberg rundt dannelsen av Kiwanis Club Kongsberg og Numedal. 
Prosjektet som skal startes opp og som søker midler gjennom Extrastiftelsen blir hetende "Kiwaniskarusellen - 
Kongsberg aktivitets- og Mestringssenter" og er en del av Kongsberg Aktivitetspark. En lang rekke tilbud (ikke 
vedlagt her) vil kunne bli tilbudt for hele landet og alle interesserte Kiwanisklubber. Her kan man ta med seg 
ungdomsgrupper og la de få en flott aktivitetsdag og mestringsopplevelse. 
Som basis for Kiwanismodellen på Kongsberg så vil de tilbudene som starter på side 12 i bilaget (ikke vedlagt) 
være knyttet til prosjektet som lavterskeltilbud. 
 
Det har også lykkes oss å danne grunnlaget for en Kiwanis Kids klubb ( 6 - 13 år ) og en Kiwanis Ungdoms-
klubb (13-24 år ) og vi har fått med oss noen av landets fremste utøvere innen BMX - Skateboard - Longboard 

- Buldring etc. så PR verdien her vil være meget høy. 
 
Pr. i dag er det 20 stk som har tegnet seg - men det forventes ytterligere 4 - 6 stk i 
løpet av helgen. Vi ender opp med en snittalder på under 47 år. 
 
Håper dette kan inspirere andre til 
å se at ting er mulige, kan ta litt tid 
- men det forutsettes at det gjøres 
- ikke bare snakkes. Ha en fortsatt 
fin helg”. 
Les om Aktivitetssenteret her: 
http://www.kapas.no/campaign.htm 

SISTE RESULTATER FRA PROSJEKTET 
Enda et land - Madagaskar denne gang - er god-

kjent som fri for stivkrampe. 
Dermed gjenstår det 24 nasjoner. 

 
Samlet er det nå kommet inn 54, 3 mill USD!! 
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ALBANIAHJELPEN SATTE DISTRICT NORDEN PÅ KARTET. 
Jo da, vi hadde med dette forrige gang også, men dessverre i alt for lite format. Derfor gjentar vi det og 
nå mye større.  Oversikten over utdelte midler er fra  Kiwanis International Foundation, og vil du se  mer så er 
det bare å bruke denne lenken:  http://www.kiwanis.org/foundation  

 Grillfest i Krogshavn 
- og det forteller Kiwanis Club Skien oss om 

	(Tekst og foto: Eric Gabo Ekeberg Nilsen)  
 

Tirsdag 03. juni koste flere hundre mennesker seg i sola 
når de 5 Kiwanis klubbene, Kiwanis Club Skien, Kiwanis 
Club Skien Nora, Kiwanis Club Porsgrunn, Kiwanis Club 
Langesund og Kiwanis Club Bamble Konvalen hadde 
grillfest i Krogshavn for funksjonshemmede.  

To ganger i året har de nemlig sammenkomster for 
disse, hvor det bl.a. er god mat, musikk, og dans. Sput-
nik stilte opp, til stor glede for de oppmøtte. Med 
dans, og applaus ble det vist at de satt pris på opptre-
den, og artisten så ut til å dra fornøyd fra stedet. Gjes-
tene virket også til å ha storkost seg, da de blide og 

fornøyde pakket sammen etter en hyggelig dag ved sjøen. Sammenkomsten vekker så absolutt tanker på gjen-
tagelse, noe som vil skje rundt nyttår.  


