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

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

MOTIVASJONSKONFERANSEN 5. - 6. APRIL 2014
På selveste Kiwanisdagen - 5. april starter konferansen på Best Western
Hotell Gardermoen med 80 påmeldte
fra ca. 40 klubber og 10 divisjoner,
samt sittende og neste distriktsstyre.
Dette er omtrent samme oppslutning
som i fjor, men kanskje med noen flere
klubber. Da får vi i hvert fall markert
Kiwanisdagen - One Day!
Dette blir et slags ”avspark” for neste
Kiwanisår - her fylles på med
Kiwaniskunnskap og her fremlegges
målsetninger og grunnfakta for
arbeidet.
De ledige plassene er fylt opp med
andre medlemmmer som har vært
interessert i å bli oppdatert/informert.

Nytt av året er et innledende møte - ”Kickoff” - et par timer forut for selve konferansen
der Neste guvernør og de neste viseguvernørene samles for en innledende prat. En
del av komitelederne deltar også.

Interklubb i Indre Østland
”Herr Klubbutvikling” (leder for klubbutviklingskomiteen Nicolai Grovik) var og doserte for omkring 30 interesserte da Divisjon Indre Østland
holdt interklubbmøte på Fagerborg hotell i Lillestrøm, onsdag 5. mars.
Temaet var både klubbutvikling og Kiwanismodellen og i
kjent stil holdt Nicolai forsamlingen i ånde med løst og fast
i det store emneområdet.
Og jammen slo han et slag for bruk av sosiale medier også!
Og etterpå var det spørsmål og samtale og et deilig måltid
med store rundstykker, karbonader og kaffe.
Selv om bare en tredjedel av medlemmene i divisjonen var
der på denne kvelden så var alle klubbene representert. La
oss også ta med at Prosjektkomiteen for Konvent 2014 på
Hamar hadde lagt sitt møte til denne dagen; på Fagerborg
hotell.
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Slik blir de nye nettsidene - omtrent!
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”Ryktene” har nå gått en stund om at KIDN skal få nye nettsider - på mer moderne plattform , og
med mer moderne tilsnitt. Og det er ikke rykter lenger - oppsettet er på plass, men webmaster
har en formidabel jobb med å lære seg det nye, og legge over alt stoffet fra de gamle. Klubbene
vil også få et tilbud om egne sider - noe a la det som er ovenfor; snertent og fremfor alt lettere å
håndtere - tror vi.
Vi bringer ovenstående bilde for å vise hva man har i vente - og som vi vet ”så venter den ikke
forgjeves, den som venter på noe godt”. Senest løpet av mai måned kan dette legges ut, tror vi.
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Årets 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.
Bildet til høyre viser kirkeruinen på Domkirkeodden i Hamar
slik den ser ut i dag; jfr. logoen øverst til venstre. Kommer du til
Hamar på konvent i høst så har du sjansen til å besøke dette
imponerende anlegget.

Fra i dag kan du melde deg på og sikre deg plass på
denne viktige, årlige tildragelsen i District Norden. Her
møter du gamle og nye venner, her kan du få inspirasjon og kunnskap og er du nytt medlem så er dette saken for deg!
Mange har prøvd - mange har likt det!
PÅMELDINGSBLANKETTEN ER PÅ NESTE SIDE !
Den er utfyllbar i PDF, den kan lagres med innsatte data og deretter sendes som vedlegg til
vår kasserer; stein@aasvestad.net - men du kan skrive den ut og fylle ut for hånd også!

5. april er det tid

for kvartalsrapport
nr .2 til KIDN; sendes
til Viseguvernøren;
som har frist på seg til
10. april for rapporten
til Guvernøren.

I første kvartal presterte vi:
Donerte midler - 1,2 mill. kroner
Humanitære arb.timer - 13 000 t.
Kiwanisdukker utdelt - 1666 stk.
Et bra resultat sammenliknet med
de foregående års 1.kvartal.
Nå er vi spent på resultatet i andre
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.

FORTELL HVA DERE DRIVER
MED OG VI BRINGER DET UT
TIL ANDRE.
DA BLIR VI SYNLIGE OG DA
KAN VI LYKKES.

5. april er årets
Kiwanisdag
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. GJØR DIN KLUBB NOE I DEN ANLEDNING ? I så fall vil vi gjerne høre om det etterpå og fortelle det til andre her i bulletinen.
L: ”Du Solan, sosiale medier; det e fali
det”!
S: ”Neida, neida, det er bare no tull.
Alle er jo snart der jo, og de fleste har
kommet skadefritt utav det Ludvig. Ja
se bare på District Norden som har
side på Facebook; de rekker jo ut til
mange hundre mennesker hver dag,
og det er vel ikke fali? Ja. Og for ikke å
snakke om han derre webmaster, han
styrer jo opptil flere sider og likevel
klarer’n å få til denna bulletengen.
Om det var så fali så ville jo han vært ute av soga for lengst”.
L: ”Ja han ville vel det - itte fali altså!
S: ”Ja du veit det Ludvig, at det er der de er de som Kiwanis vil ha
som medlemmer, kan du skjønne hvorfor de ikke bruker det da?”
S: ” Ja det har du jammen rett i; hvorfor gjør dom itte de? Kanskje
har det noe med det å gjøra at dom itte veit åssen dom gjør det?
L: ” Ja han derre webmastern var jo ute og tala åt dom og, var’n
itte det da? I hvert fall for’n både på Vestlandet, Østlandet og i Viken og snakka varmt om kor smart detta var”.
S: ”Ja men enda er det fler att som itte har hørt’n, de e synd det”.

