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Distribueres via e‐post til KIDNs tillitsvalgte, samt til klubbene—som bes videresende til medlemmene

NB! Savner du noe? - se flere nyheter på nettsidene og Facebook!

GUVERNØRENS JULEGNIST !

God Jul & Gott Nytt År!
Denna min önskan och hälsning gäller er alla oavsett om jag känner dig personligen
eller inte. Den gäller också för min familj, släkt och närmaste vänner.
Det julbord som vi i familjen bjuder våra närmaste
på blir lika stort som förra året. Då sade många att
det var ”för mycket”. Julklapparna till gammelmor
och våra barn, barnbarn och barnbarnsbarnet började vi köpa redan i somras. Julgranen utomhus är
”planterad” och försedd med ljus. Granen som skall
in i huset är utsedd. Det blir som vanligt för många
paket till barnbarnen. Allt för att barn som redan har
det bra, får det ännu bättre utan att de vet att det
finns föräldrar och barn som aldrig får det bättre om
inte Kiwanis hjälper till.
Maten på julbordet i min familj är alltid hemlagad
och basvarorna kommer från skogen eller sjön. Jovisst, det tillkommer inköp från butiken och skogens
och sjöns produkter är inte gratis, men det är svårt
att precisera prislappen.
Prislappen på julklapparna däremot blir enkel om
den inte är hemtillverkad. Är den köpt får man ju ett
kvitto. Jag och Göran har kommit överens om att
genomföra ett experiment i juletid – ett ”Kiwanisprojekt i miniatyr”.

Vi skall behålla alla kvitton för inköpta julklappar och så
översätter vi summan till antal ”Räddade liv”. På paketet
skriver vi t ex ”Till Johan från Farfar – ”20 räddade liv”.
Vad får vi då ut av detta? Våra söner och döttrar, vet
redan vad det betyder, men barnbarnen har ingen
aning om det och kommer, som alla barn, att fråga för
att förstå. Då får de svar – informationen sprider sig.
Barnen kanske kommer att prata med sina kompisar –
”Jag fick en julklapp som kunde ha räddat 20 liv.”
Informationen sprider sig och kompisarnas föräldrar
söker svaret på internet” för att förstå.
Jag hoppas att de finner kontot för ”Utrota stelkramp/
utrydde stivkrampe” (ELIMINATE) på distriktets hemsida
Vad mer? Jo, nästa år – långsiktigt – kan vi prata med
barnbarnen och andra och fråga: Hur många liv vill du
rädda i år? Barn är observanta och vill gärna hjälpa
andra barn om de förstår att det behövs.
Än en gång - God Jul & Gott Nytt År!

VELKOMMEN BAMBLE KONVALEN !
Foto: Steinar Johnsen

26. oktober var det charterfest hos Kiwanis
Club Bamble Konvalen; organisert 30 aug.
På dette tidspunkt var de 15, men er nå blitt
18 medlemmer og er allerede i full gang
med aksjoner.
40 deltok på festen, guvernør Mona var der
og overrakte charterbrev til alle damene og
presidentkjedet til charterpresident Kari
Rasmussen. Viseguvernør Gisholt plasserte
nålene på alle de nye medlemmene. Og her
var hygge, god mat og drikke og mange fine
gaver som nok kommer godt med i klubbens
arbeid. En flott start for en ny klubb altså!
Det er 7 år siden forrige organisering av en
klubb i Norge og vi gratulerer og ønsker lyk‐
ke til med arbeidet i årene som kommer.

KIDN Nyhetsbulletin des 2013

§§- klubbloven - §§

2

Besök av
VERDENSPRESIDENTEN
Gunter Gasser

‐ Från ”lovkomiteen” ‐ Projekt ”nya klubbstadgar/klubb‐
lover” lever. Många klubbar har startat förändringsarbetet
Distrikt Norden kommer att få besök
vilket kan ta både tid och tankeverksamhet. Tanke‐
av Gunter Gasser under 2013/14.
verksamhet krävs så att det inte blir ”som vi har det nu”
Besöket är planlagt till 7- 9 februari
utan i stället ”så vill vi ha det i framtiden!”
2014. Vår Presidents önskan är att få
KC Elverum var först ute på banan och har både beslutat
möta så många Kiwanier som möjligt.
om nya, enkla stadgar, rapporterat in dem till KI och sänt Det finns 3 olika tillfällen att träffa honom:
en kopia till ”lovkommitteen”. Nu återstår bara 68 7 februari kl 18.00 till 20.00 är ett möte planerat i Karlklubbars resultat inrapporterat före 30 sep 2013. Bra va? skoga med KC Karlskoga som värd; På: Nobelmuseet.

MEN! - SÅ VAR DET.......
Det har skett några ändringar på Kiwanis International
hemsida, som påverkar vår inrapportering lite grand.
Inrapportering kan göras av klubbens President och
Sekreterare. ”Användarnamn” är den registrerade e‐
postadressen och ”Lösenord” väljer man själv.

De nya stegen är följande:
1.
Gå till Kiwanis International hemsida på adressen
http://www.kiwanis.org
2.
Längst upp till höger finns en gul ”knapp” märkt
”Member LOGIN”. Använd den!
3.
Du hamnar nu direkt på en sida som kallas ”Kiwanis
Connect”. Logga in!
4.
Du är nu på din egen klubbs sida. I vänstra kanten
finns bilden av en klubba med texten ”Club Bylaws”.
Klicka där och följ de fyra stegen enligt anvisningarna.
Om du inte har ett ”lösenord” väljer du själv detta genom
att klicka på Register/Reset Password längst ner på sidan.
(LÖSENORD=PASSORD)

8 februari kl 11.00 till 15.00 är det ett Kiwanismöte i
SKI. Då är KC Ski och KC Nordby värdar. Plats Kiwanis
klubbhus i Ski.
KI President kommer även att delta på KC Oslo 50årsjubileum på kvällen 8 februari. Kvällen startar kl
17:30 på Quality Hotell Mastemyr.
Detta är en information så ni kan boka in tider och
dagar i er kalender. Det kommer mer detaljerade uppgifter senare.
Mona

EN EXTRA HYGGELIG DAG
for KIDN ble det da Extrastiftelsen i brev 26. nov 2013
meddelte: ”Vi har gleden av å informere om at Kiwanis
International - District Norden er bevilget støtte til
prosjekt/prosjekter i henhold til vedlagte liste for til
sammen
kr 1 040 000”.
Sammen med 10 % adm.tillegg ble det 1 144 000,- kr.

Det dreier seg her om 2 prosjekter:
Det ene er et samarbeidsprosjekt mellom KC‐Skien og KC
‐Skien Nora + flere samarbeidspartnere i Skien. Prosjek‐
tet heter «Samspill – helse og livsglede», og bevilgningen
Göran er på NOK 340.000.
Det andre er et samarbeidsprosjekt mellom Kiwanisklub‐
NYTT FRA FONDET
bene i Divisjon Vestfold, og gjelder bygging av en ny Ki‐
Konstituerende styremøte på Mastemyr i forbindelse med
wanishytte i Gurvika (feriested for funksjonshemmede i
DS nr 1 diskuterte bl.a. følgende saker:
Nevlunghavn i Larvik kommune). Beløp er NOK 700.000.
Styret:

President: Carl-Erik Thielemann, KC Nedre Eiker
Sekretær: Heidie Ringsby, KC Larvik Bøken
- Styremedlem: Kjell Kristiansen, KC Ski.
Fondets Roll-up ble brukt av Nedre Eiker i forbindelse med Branndagen i høst. De skal også bruke den i forbindelse
med profilering/infomøte den 21 jan 2014. Dette er Kiwanis sin 99 års bursdag. Roll-upen kan lånes av alle Kiwanis
klubber, viktig å få denne informasjonen også ut til klubbene.
- På Østfoldkonventet hadde Fondet utlodning, Fondet fikk inn kr ca. 20000.
District Nordens Fond støtter KIF (KIs fond) med kr. 10000,-. I etterkant er dette beløpet hevet til kr 20000.00 som vil
gå til gjenoppbygging på Filippinene via det internasjonale fondet (KIF). Pengene er overført til KIF. Guvernør Mona
oppfordret klubbene (brev) å støtte Filippinene etter naturkatastrofen som kostet mange mennesker livet. Til nå
(15.12.2013) er det kommet inn fra klubbene kr 70 750,00. Takk til klubbene som har bidratt så langt.
Styret ønsker dere alle med familier En God og Fredelig Jul og Et Godt og Fremgangsrikt Kiwanis År 2014.
Carl-Erik Thielemann; president

Nye, moderne nettsider på gang !

Tiden er inne for å fornye KIDNs nettsider. Plattformen vi til nå har brukt er i ferd med å forsvinne.
Samtidig trenger vi en modernisering og en plattform som er enkel i bruk. Det er funnet en løsning
som tilfredsstiller våre ønsker og krav, samtidig som den er økonomisk gunstig. Arbeidet med å lage
weboppsettet på den nye plattformen er i gang, og første utkast kan være klart før årsskiftet. Vi får da
en enkel, moderne og flott løsning på nettsidene, og for klubbenes webredaktører vil også arbeidet
forenkles betraktelig - noe som sikkert mange hilser velkommen.
Det tas nå sikte på å presentere nye nettsider for DS i januar, og i neste bulletin vil vi følge opp.

KIDN Nyhetsbulletin des 2013

3

Neste konvent; på Hamar - Innlandskonventet 2014
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.
Ledsagerturen vil bli en opplevelse du sent vil glemme:
Guidet bussreise (kort), gjennom områder med historisk sus, gjennom Edvard Munchs hjembygd, til

Løiten Brænderi
Dette er et helt opplevelsessenter der det blir teater ‐ ”En akevisitt” ‐ adgang til flere etasjer med lys, de‐
korasjoner og borddekning, et koselig, spesielt butikksenter med småbutikker
og lunsj på restauranten. Noe for en hver smak altså;
Les om alt dette på ‐
http://www.loiten-lys.no/
eller http://www.lbr.no/

OPPDATERTE HÅNDBØKER
Kommunikasjonskomiteen meddeler:
Håndbok for Tillitsvalgte er revidert og oppdatert
og utlagt på nettet. Endringen er merket med rød
tekst og rød strek i margen.
Størst endringer er gjorrt på side 9‐ 22, 27‐28 og et
nytt vedlegg; Vedlegg O om klubbutvikling er satt
inn; noe av det som står der er også i øvrig tekst.

OPPDATERTE HÅNDBØKER
Kommunikasjonskomiteen meddeler også:
Kvalitetshåndboka er revidert og oppdatert og
utlagt på nettet i ny versjon. Det er nå satt inn 3
nye kapitler i starten som dekker saksbehand‐
lingsrutiner i KIDN, samt oppgaver og gjøremål for
Distriktssekretær og Distriktskasseren.
Det anbefales å (evt.) skrive ut nye sider 1‐ 16.

KARLSKOGAS LUCIA 2013 kåret.
At Lucia-kåringen i Karlskoga er blitt en sterk tradisjon vitner
nedenstående innlegg fra Jörn Anderson om. Her er siste nytt:

Karlskogas Lucia har under drygt trettio år utvecklats
till det den är nu, alltså för kommunen ett stort
arrangemang. Det är nu mera ett samarrangemang
mellan KC Karlskoga, KC Selma Karlskoga, Karlskoga
Kulturskola och Karlskoga Tidning/Kuriren. Hela
arrangemanget filmas och Lucia och hennes tärnor får
en DVD-inspelning. Nu mera vet vi att kommunens
innevånare förväntar sig att det varje år blir ett
luciafirande. Detta märks också på den anstormning av
beställningar som kommer in under hösten. För att
klara av arrangemanget samarbetar båda klubbarna.
Lucia har blivit vår största framgång genom tiderna.
Merknad; Årets Lucia ble Elin Lindberg. Vi kommer tilbake med mer om dette på våre nettsider så snart fler fakta foreligger.

NYE KIWANIS LOGOER
Det er fastsatt nye logoer til bruk i Kiwanis; eksemplet til høyre
viser det runde merket og navnet. ”Ovalen ” som vi hittil har
brukt er dermed historie. Fargene er de samme, men nye foretrukne fonter er også bestemt; Myriad Web Pro og Garamond Web Pro. Vi orienterer nærmere på nettsidene.
Nye brevmaler vil etter hvert foreligge; men overgangen til det nye vil bli gjort på den myke måten - altså suksessivt. KIs ”Brand Guide” vil bli lagt ut på våre nettsider slik at de som ønsker kan orientere seg. Mer siden.
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Fra Østlendingen tar vi med en artikkel om Kiwanisdukken som Kiwanis Club Elverum deler ut der.
Tekst og foto: Ragnhild Ekornrud.
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