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

NB! Kiwanis gjør mye godt, men alle er ikke klar over det!
- fortell oss om det, - vi bringer det videre slik at flere vet det!

GUVERNØRENS GNIST !
Kiwanis International
President har besøkt
distriktet
KI President besöker vart 4:e år vårt
distrikt. I år var det Gunter Gasser,
Österrike, som hedrade oss med sin
och sin hustrus närvaro. Han hade inför besöket bett om
ett arrange-mang där han speciellt kunde få träffa
Kiwanier från den svagaste delen av distriktet – Sverige –
och i övrigt så många Kiwanier som möjligt.
Hans önskan gick i uppfyllelse genom att han i Karlskoga,
Sverige, träffade 18 individer från tre av de fyra klubbarna i
divisionen och senare mötte han två ytterligare från
”svensk-norska” Strömstad vid KC Oslo jubileum. Sammantaget träffade han således 28 % av Kiwanierna i Sverige.
I Kiwanis Club Ski fantastiska klubbhus var 28 norska
Kiwanier samlade som representanter för 12 klubbar. Det
var således 2 % av den norska majoriteten i distriktet som
ställde frågor, utbytte tankar och diskuterade med Världspresidenten. Gunter förstod säkert att det är de stora
geografiska avstånden i våra länder som gör att det kan
vara svårt och dyrt att träffas. Trots kunskapen om de
långa avstånden uppmanade han deltagarna att försöka
bygga klubbar i Danmark.

Så deltog presidentparet också i Kiwanis Club Oslos fantastiskt fina och trevliga 50-årsjubileum. Där var det ca 95
festdeltagare som fick träffa den långväga gästen. Ja, några
kände han enligt uppgift igen från träffen i Ski tidigare under
dagen. Den näst mest långväga gästen var Mari, President i
Kiwanis Club Trondheim, som Gunter ivrigt uppmanade att
bygga klubbar längre norrut.
Det viktigaste för President Gunter och hans Christiana var att
träffa Kiwanier och diskutera distriktets framtid med dem. Det
hindrade inte att de också uppskattade ett samtal med Alfred
Nobel under besöket i Sverige och då fick höra hur denne man
bidragit till en bättre framtid för många. Ja, de sade det
faktiskt: ”Hade Kiwanis funnits på hans tid hade han varit
Kiwanier!”
Som jag ser det var det ett mycket intressant och värdefullt
besök utifrån den stora Kiwanis-världen. Presidentparet sade
sig ha fått en större förståelse för ”speciella förhållanden” i vårt
avlägsna distrikt och lämnade District Norden betydligt mer
kunniga och positiva än när de kom. Redan innan paret hade
kommit hem till Österrike kom ett e-postmeddelande från vårt
kontor i Indianapolis som bekräftade det intrycket. För detta
tackar jag er alla som deltog i informationsprocessen.
Mona
(Gunter Gasser - se bilde oppe til høyre)

Du kan lese mer om verdenspresidentens besøk på side 2 og på nettsidene våre.

Til venstre: Verdenspresidenten hilser på ”Alfred Nobel” i Karlskoga
Over: Fra besøket i Kiwanis Club Ski.
Foto: Göran Hurtig
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Her blei det liv - oj, oj.

2

Fredag 31. januar gikk årets NYTTÅRSFEST for funksjonshemmede med ledsagere av stabelen i HEI
klubbhus. Den populære festen arrangeres i regi av
Kiwanis Club Skien, Skien-Nora, Porsgrunn, Langesund og Bamble Konvallen, og er den 18. i rekken.
Fremdeles samles 140 - 150 glade og forventningsfulle gjester seg til dans og moro. Etter servering av
varm mat, kaker og kaffe entret FARGEBANDET scenen, og som ved et trylleslag er gulvet fylt med danseglade gjester og Kiwanianere i skjønn forening til
svingende rytmer fra drevne musikere og vokalister.
Takk for oss for denne gang, så sees vi i Krogshavn
til sommerens Grillfest.
Tekst: Bittelill Johannessen Foto: Erna Follaug

Kiwanis Internationals president Gunter Gasser og frue Cristianas besøk hos District Norden, Kiwanis
Club Ski og Kiwanis Club Nordby 8. februar i Kiwanishuset i Ski
Besøket var i regi av distriktet, og samordnet med KC
Oslo sin 50 års jubileumsfeiring samme kveld. Ved lunsjmøtet i Ski var tilsammen 25 Kiwanianere tilstede. KI presidenten fortalte først om Kiwanis sine hovedoppgaver
dette Kiwanisåret: ELIMINATE og arbeidet med å bedre
forholdene for barn verden over. Temaet for hans presidentperiode er: ”We build Bridges for Children to the Future”. Gasser legger følgende betydning i dette: ”We”
betyr at det kreves teamwork. ”Build” står for resultatorienterte prosjekter: Med ”Bridges” menes en trygg vei
over vanskelige hinder. ”Children” er målgruppen.
I ordskiftet etter presidentens fulgte det en livlig diskusjon vedrørende de lokale klubbenes engasjement i forhold til ELIMINATE og andre internasjonalt initierte aktiviteter, kontra klubbenes lokale prosjekter. Gunter Gasser
hadde merket seg at vårt distrikt lå svakt an i statistikken
for andel innsamlede midler pr. medlem foreløpig til ELIMINATE prosjektet, på tross av det nordiske velstandsnivået. Han aksepterte imidlertid at de lokale klubbene selv
prioriterer hvilke prosjekter de vil jobbe med, og hvordan
de velger å bruke midlene. Han viste imidlertid til at verden i dag på grunn av moderne kommunikasjon –

og informasjonsteknologi, er blitt en stor
”landsby” hvor alle
mer eller mindre er
avhengige av hverandre.
Blant de frammøtte
kom det sterke uttrykk for at deres
engasjement i klubbarbeidet
nettopp
skyldtes at de ønsket å yte en innsats for lokalsamfunnet.
KI presidenten etterlyste initiativ til å øke antallet klubber i
distriktet, spesielt i Sverige og i Danmark. En klubb i Stockholm og en i København mente han ville være en god start
på et slikt prosjekt. Han minte også om viktigheten av å øke
medlemstallet i klubbene. Et enkelt mål vil være å jobbe for
et nytt medlem pr. år. + å erstatte eventuell avgang.
Kiwanis Club Nordby serverte en solid lunsj med kaffe og te
som bidro til å skape en hyggelig og avslappet stemning
blant deltakerne.
Tekst og foto: Roald Smedbakken
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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.
Konventhotellet ligger så å si midt i Hamar by, Vikingskipet (se bildet) ligger bare et par steinkast unna, og sentrum med handlegate
er også innen gåavstand. Domkirkeodden med ruinene i glasshus
og Jernbanemuseet er heller ikke langt unna. Tvers over gata er det
også et stort handlesenter der man kan finne på så mangt.
Vil du vite mer så finner du fyldig informasjon på nettsidene under
Konventer - Neste konvent. Der kan du også se presentasjonen som
ble vist under avslutningen av konventet i Sarpsborg.

Kiwanis Club Asker med jubileumsgave på kr 250.000 til Asker Røde kors
Teskt: Svein Larsgaard

Klubben med sine 23 medlemmer feirer i 2014 sitt 35 års jubileum. Klubben har i alle disse årene støttet opp om de som
på en eller annen måte har det vanskelig i hverdagen. Klubbens motto er ”Barn
først og fremst” men hjelp til ungdom, rusmisbrukere og eldre er også i programmet.
I tillegg deltar klubben i en rekke prosjekter som ”Burn Camp” – sommerleir for
brannskadde barn, ”Eliminate” – et vaksinasjonsprogram mot stivkrampe i samarbeid med UNICEF, samt ”Mental Helse Ungdom” – en sommerleir for ungdom
med psykiske problemer.
Gjennom klubbens gode kontakt med Barnevernstjenesten i Asker har vi i 2013
bidratt til at 90 barn har kunnet delta på Asker Røde kors sin sommerleir i Solviken. Dette har vært opptakten til et nært samarbeid med Asker Røde kors.
I utgangspunktet fikk klubben en henvendelse om støtte til kjøp av ny utrykningsbil. Bilen blir også brukt til transport av barn, uføre og eldre og var blant
de første som kom til Sundvollen i forbindelse med tragedien på Utøya. Under
prosessen med bilkjøpet havarerte Hjelpekorpsets ATV (4-hjuls terrengkjøretøy) under utrykning. Behovet for ny ATV var
stor og Kiwanis Club Asker fikk spørsmål om å støtte kjøp av en ATV. Klubben besluttet å dekke kostnadene til innkjøp av
en ny. Dette er klubbens jubileumsgave på forskudd og skal ikke redusere budsjettet for 2014 på kr 225.000 til humanitære formål.
Saken ble fint dekket i Budstikka; se Artikler på nett på vår nettside.

LESERINNLEGG! Visst, vi tillåter Pedersen att bli medlem, men, men,
med den där Haugen och den där Johaug är det
mer tveksamt. Vi vet inte och vi har inte kollat!
Jag heter Göran. Jag är Kiwanier. Jag känner inte att jag behöver
Politik ja, det är ju uråldrigt och kommer från
berätta vilken klubb jag tillhör. Det räcker för mig och er att jag är
sanskrit ”pur” och är beskrivet genom grekiska
Kiwanier.
uttrycket ”τὰ πολιτικά” tänker jag. Inte finns det väl
Jag är pensionär, men har fått ett nytt jobb på gamla dagar. Jag är
så konstiga saker i vårt distrikt?
just nu Guvernörens ”butler”, chaufför och ”allt i allo”. Ett jobb som
Jodå, hörde jag. Det finns. Det finns ett starkt parti
jag trivs med – det ger ett annorlunda innehåll i min
som dominerar distriktet och som är övertygade
pensionärstillvaro. Jag har inte sagt att jag trivs med Guvernören utan
om att de skall ha makten ytterligare minst 50 år.
bara att jag trivs med jobbet!
Det partiets agenda är att behålla det som partiet
Guvernören är en bra arbetsgivare. Hon tillåter mig som butler att
skapade för 50 år sedan.
ibland lyssna på olika sammanträden och möten. Jag kommer direkt
Så finns det tydligen ett nytt, litet parti som går i
in och lyssnar!
opposition. Det partiet vill att Kiwanis skall förnyas
Det jag hör är intressant. Guvernören säger att Kiwanis är en opolitisk,
och acceptera en helt ny global värld. Är de helt
neutral, internationell organisation som enbart sysslar med
galna? Min arbetsgivare säger till mig i bilen att ”de
välgörenhet. Det är vad jag också hörde i bilen. När jag sedan får
kan vara framtiden” och så mumlar Guvernören för
tillstånd att lyssna på debatten i mötet börjar jag tvivla på min
sig själv: ”För Kiwanis i framtiden”.
arbetsgivare.
Jag förstår vare sig Kiwanis eller Guvernörer – jag är
Mötesdeltagarna anser inte alls att de är, trots namnet,
bara ”butler” men också Kiwanier och vill fundera!
internationella. Om de över huvud taget jobbar så är det enbart i
Quo vadis? – "Vart går du?"
egna kommunen – där ”er man kjent”. Att vara neutrala kan man med
Göran
lite tvekan gå med på.

Små, enkla tankar
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5. mars er det tid for
valgrapport til KIDN;
sendes
medlemsreg@kiwanis.no
og til Viseguvernøren

Hvert år, siden
2007, har Kiwanisklubber
over hele verden deltatt i en
servicedag ”Kiwanis One
Day” - Kiwanisdagen. I år der denne
dagen fastsatt til lørdag 5. april.

MOTIVASJONSKONFERANSEN

Rapport fra Kiwanis International Foundation (KIs Fond)
Som man vil huske (se evt Nyhetsbulletin nr. 12/2013) støttet både
District Nordens Fond og mange klubber ofrene for katastrofen på
Filippinene sent 2013 med midler. På anmodning har presidenten
for vårt Fond, Carl-Eric Thielemann, fått tilsendt en rapport fra styret for KIs Fond som bl. a. omtaler bruken av innsamlede midler til
Filippinene.
Vi arbeider for tiden med en oversettelse av hele rapporten og den
vil så bli lagt ut på fondets nettsider om ikke lenge.
Her er et kort sammendrag av det som er sagt om Filippinene:
” I november 2012 gikk det ut informasjon om situasjonen og en
oppfordring til hele Kiwanis fra verdenspresidenten Gunter Gasser
og presidenten for KIF Lance Incitti om å støtte hjelpearbeidet etter
tyfonen Haiyan på Filippinene på best mulig måte. Som et resultat
av oppfordringen kom det inn til sammen over 101 mill. USD til
KIFs nødhjelps- og katastrofeprogram.
Så langt i år er det gitt nødtilskudd på 95 000 USD til katastrofer i
Romania (flom), Filippinene (jordskjelv og tyfon) og Iowa District
(tornado).
På Filippinene har to distrikter og 9 Kiwanisklubber fått tilskudd til
sitt arbeid med å dekke de mest grunnleggende behov hos de
rammede. For detaljer om bakgrunn, metoder og regler for KIFs
arbeid vises det til ovennevnte rapport på nettsidene. I tillegg vil
en kunne holde seg oppdatert på KIFs og KIs nettsider hele tiden.

2014 - 5. og 6. APRIL 2014
En foreløpig informasjon er utsendt i
januar, den endelige invitasjonen er
like rundt hjørnet.
Dette er en konferanse primært for
neste års distriktsstyre og neste års
klubbpresidenter. Etter avtale kan
også andre delta; ta kontakt med
Mye om presidentbesøket denne gangen, men vi synes at Jörn
kommunikasjon@kiwanis.no
Hva presterte vi i 1.ste kvartal?

Donerte midler - 1,2 mill. kroner
Humanitære arb.timer - 13 000 timer
Kiwanisdukker utdelt - 1666 stk
Et bra resultat sammenliknet med
de foregående års 1.kvartal.
INNSPILL TIL KIDNS HISTORIE

Prosjektkomiteen Jubileumsskrift 2015
har tidligere anmodet om bilder, historier o. l.som bakgrunn for sitt arbeid.
RESPONSEN HAR IKKE VÆRT ENORM!
Særlig opptatt er vi av bilder fra tidlige
perioder. Historieskrift fra divisjoner og
klubber er vi også interessert i.
Send alt til vår ”stoffkoordinator” på
Elverum; Asbjørn Schjølberg.
Dersom det skal
bli noen nyhetsbulletiner videre
fremover er vi
avhengig av å få
innspill fra Kiwanislivet i divisjoner og klubber.
FORTELL HVA DERE DRIVER MED OG VI
BRINGER DET UT TIL ANDRE. DA BLIR VI
SYNLIGE OG DA KAN MAN LYKKES.
PROFILERING AV KLUBBEN?
Sjekk tilbudet hos Kommunikasjonskomiteen, og finner du ikke det du vil ha,
så lager vi det - til landets beste priser.

Andersens gode rapport om hur besøket artet seg i Sverige
fortjener å bli med - så har vi det fra flere vinkler.
Världspresidentens besøk i Karlskoga

Inom Kiwanis Club Karlskoga blev det i viss mån en mindre uppståndelse
då det blev känd att världspresidenten skulle komma på besök i lilla Karlskoga. Det kan nog betraktas som en sensation att vår lilla klubb skulle få
ett sådant förnämligt besök och som kiwanier känner man sig verkligen
prioriterad. Nu mera är det väl knappast obekant att Karlskoga har kommit
på kartan och detta bland annat tack vare Alfred Nobel, som nu mera
gestaltas av vår egen fd. medlem Peter Sund. Träffen började med en
samling på Björkborn:s herrgård som då det begav sig också tillhörde
Alfred Nobel.
Närvarande var förutom några medlemmar från Kiwanis Club Selma
Karlskoga och Kiwanis Club Karlskoga. Från Club Selma, president Wenche
Heintz, Kiwanis Club Karlskoga president Hans-Inge Nilsson, från district
Norden Trond Söhagen samt från Karlskoga kommun Anders Olsson.
I samlingslokalen hälsade våran president Hans-Inge Nilsson välkomsttal
med presentation av Kiwanis Club Karlskoga och Björkborn:s herrgård.
Världspresidenten tog tillfället i akt och berättade om sitt uppdrag och om
visioner beträffande utvecklingen av Kiwanis International.
På programmet stod en rundvandring på herrgården där man fick ta del
av Alfred Nobel:s händelserika livsöde, detta framfört som ett skådespel
framfört av Peter Sund.
Där efter intogs en enkel middag med möjlighet till en frågestund.
Världspresidenten hade många goda råd till hur klubbarna ska få fler
medlemmar. Dessa till trots är det fortfarande svårigheter att väcka
intresse för verksamheten. Världspresidenten menar att man ska fokusera
på framgångsmöjligheter och inte fastna i svårigheter.
Efter sammankomsten bar det vidare till Karlstad för övernattning och
dagen därpå far man tillsammans med Guvernör Mona Hurtig och Göran
vidare till Oslo. För Mona och Göran har de senaste dagarna varit ganska
hektiska. Det är ju inte bara helt enkelt att vara värd för ett
världspresidentpar. Alla vi kiwanier är ju angelägna att om att göre
besöket så angenämt som möjligt för alla parter.
Jörn Andersen, Kiwanis Club Karlskoga

