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”Sommer’n er endelig her! - nyt
mens du kan; tiden går fort!
HIGHLIGHTS !
- SIDEN SIST









DET ER BLITT SOMMER!
11 ”fremragende” klubber
Svelvik har jubilert
Satellitten Gjerstad fosser frem
Konventpåmelding i gang! Se siste
side
Fondet søker styremedlem
Fondet nærmer seg millionen
Moss med Barneprosjekt
Momskompensasjon på gang
Kun 28 land med MNT gjenstår;
30,5 mill USD innsamlet totalt
KIEF konvent i Berlin unnagjort ‐
se bildene på deres nettsider.

Sommeren er her og vi gleder oss over
det. Siden sist har det også skjedd glede‐
lige ting se til venstre :)
Det mest fremtredende synes å være at
11 klubber er godkjent som ”Distinguished Club”
for 2011‐2012; les mer nedenunder. Vi merker oss
også at det raser fremover med å etablere Kiwanis
Club Gjerstad ‐ gleder oss!
Fondets tildelinger for 2013 er klare og kunngjort!
Fullt så begeistret er vi ikke over at medlemstallet
ikke stiger, og at tilgangen på stoff til redaksjonen
er på et lavmål, noe som kan føre til at utgivelsen
må opphøre.
GOD SOMMER! Hilsen PKU

SISTE NYTT FRA GJERSTAD: Vellykket info-møte....
28. mai kunne vi lese
på Facebook:

”Det kan informeres
om at infomøtet i Gjer
stad i går gikk strålende. Det møtte opp 9
ivrige damer, og alle

ville bli medlem i satellittklubben” - og
dermed er vel 11 stk. klare. Senere har vi latt oss fortelle
DISTINGUISHED CLUBS. Fra velinformert hold har at det neppe blir noe problem å nå 15 stykker, da flere er i
vi fått vite at 11 klubber (fra 6 divisjoner) i vårt distrikt er tenkeboksen. Første klubbmøte blir 10. juni og siden blir
godkjent for å bli utnevnt til ”Fremragende klubb” for året det møter fast hver annen mandag. Vi er også kjent med at
2011-2012. Dette innebærer at klubben vil få et diplom
planen er å ha klubben klar til høsten, så her går det unna!
som bevis, samt et fanemerke og nåler til styrets medlem- Vi følger spent med og ønsker damene all mulig lykke i
mer i nevnte år. Siden evt. ikke alle 11 klubber har fått vite fortsetningen. Se artikkel på nettsidene - Kiwanisnytt/Artikler
dette enda så tar vi ikke med hvilke det er denne gangen
Du kan kontakte klubben på gjerstad@kiwanis.no .
for å beholde overraskelse, men kommer tilbake med det
senere. Noen har alt fått sin utmerkelse og vi gratulerer så INFOSMART ! Et godt tips for å nå alle klubbens
mye. ”Distinguished Club” er en påskjønnelse som gis klubber medlemmer i en fart er å sende SMS (melding på mobilteetter bestemte kriteria. For å komme i betraktning må disse krite- lefonen). Så å si alle har mobiltelefon i dag - og de sjekker
riene oppfylles. De er opphengt i våre 6 grunnregler og går på
den ofte. Det tar bare 3-4 sekunder å rekke alle sammen
rekruttering, deltakelse og aktiviteter - se KIs nettsider under
med en melding. Elegant for en klubb å bruke dette.


”Member Resources” der alle kriteriene er beskrevet. Det er guvernøren det enkelte år som innstiller til utmerkelsen. Hovedkriteria er:

skaffe minst 3 nye medlemmer innenfor de 6 kategoriene

delta i klubbens treningsopplegg for ledere

tilfredsstille minst 8 kriterier i tillegg innenfor de 6
grunnreglene - til sammen 12 kriterier.

KC Elverum gjør dette med stort hell; bl. a. for å minne om
møter og tidsfrister m m. Gir ubegrensede muligheter! Og medlemmene synes ordningen er super. Alt som trengs er å lage en
gruppe for SMS på telefon (legg inn medlemmenes mobilnr.),
IPAD eller på serveren til din e-postleverandør - skriv meldingen, velg gruppen som mottaker og klikk 1 gang på send! :)
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Kiwanis Club Svelvik
40 år
Lørdag 25. april feiret Kiwanis
Club Svelvik sin 40-årsdag og
der var også Svelviksposten. Vi
viser her bildet som ble tatt av
journalist Kent Stian Håkonsen.

Vi gratulerer
Kiwanis Club Svelvik
med jubileet!

Klubben ble stiftet 23. april 1973 på
initiativ fra Ingvald Øverland, krovert
på Svelvik Motell og Kafeteria. Jubileet ble feiret på Røde Kors-huset.
I henhold til innspill fra en av medlemmene: ” ble det en vellykket feiring med 38 deltakere og vi hadde besøk av guvernør og tidligere guvernører og viseguvernør og 2 tidligere
presidenter og chartermedlemmer ble hedret. Det var gjester fra 4 andre klubber i divisjonen - et verdig jubileum.”
Av artikkelen i Svelviksposten ser vi at Svelvik alltid har vært en svært aktiv klubb, med mange jern i ilden, og
mange fine prosjekter. Inntekter har de gjennom Julekalender, dekkaksjon og salg av bl. a. Svelvikplatten og
sommerlotteri, samt deltakelse på Julemarked - for å nevne noen. Vi viser ellers til Svelvikspostens artikkel 30.
april 2013 der en rekke flotte prosjekter er omtalt - se nettsider - Kiwanisnytt - Artikler på nett.

ØSTFOLDKONVENTET
Påmeldingen er i gang, blankett er sendt alle
klubber, lagt ut på våre nettsider (lenke på frontsida) og følger som vedlegg til denne bulletinen.
I denne anledning tillater vi oss å minne om:
 påmeldingsfristen er 30. juni 2014 !!!
 alle kan (og bør) delta; dette er ikke bare for
delegater
 at klubbene skal fylle ut fullmaktsskjema for
sine delegater og sende til Distriktssekretæren

Fra

Kiwavisa; medlemsblad for KC Moss

I nr 3 fortelles det om Barneprosjektet som går på å
skaffe muligheter for deltakelse i sosiale aktiviteter for
barn og unge - i samme gate som Kiwanismodellen.
Her merket vi oss spesielt det som er sagt om at det har vist
seg vanskelig å nå frem til de som trenger bistanden. Særlig
problem var det vis a vis kommunen, og at man for å komme videre har gått andre veier; bl. a. via Frelsesarmeen og
Home Start Familiekontakten. Når vi tar opp dette er det
fordi flere har hatt problemer med å få med seg kommunen,
og har måtte gå andre veier for å nå frem. Men andre klubber har møtt stor velvilje og støtte fra sine kommuner, noe
Av erfaring fra tidligere år vet vi at mange overskrider
vi har orientert om stadig vekk - Risør, Gjerstad og Haugepåmeldingsfristen. Dette skaper selvsagt problemer og sund er gode eksempler her. Poenget er imidlertid at det
merarbeid for prosjektkomiteen. Det burde være
fremdeles ”er mange veier til Rom” og at det ikke er noen
unødvendig.
grunn til å gi opp selv om kommunale instanser ikke er så
Klubbene bes også være tidlig ute med å bestemme
samarbeidsvillig som de kanskje burde. Vi tar gjerne med
delegater slik at den enkelte blir i stand til å fylle ut
oss Kiwavisas ”fyndord i ramme”:

sin blankett korrekt - i tide. Dermed vet arrangørene i
god tid hvem som er hvem og det forenkler deres jobb
ganske betraktelig.
KONVENT er årets anledning til å treffes.

Kommuneansatte er så redde for å gjøre feil at vi får
vansker med å bidra til barns deltakelse i sosiale aktiviteter. Det beste blir det godes fiende!

E-POSTADRESSER hos Tele2:
Følgende melding er gått ut fra Tele2: ”Tele2 har besluttet å fokusere på mobilmarkedet fremover, og 1. mai 2013
legger vi derfor ned våre e-posttjenester. Dette berører alle med e-postadresser som slutter på @c2i.net, @o2i.net
og @tele2.no”.
KIDN har for tre uker siden sendt ut: ”Klubber som har medlemmer som har måttet endre e-postadresse etter Tele2s
nedlegging av eposttjenester, og som enda ikke har meldt inn endringen bes gjøre dette snarest til Medlemsansvarlig
Tove Fiksdal; og til webmaster for de som får videresendt e-post fra vårt eget opplegg hos Domeneshop (gjelder tillitsvalgte i klubbene spesielt)”. Til tross for dette får vi fremdeles feilmeldinger for c2i.net adresser!
For tillitsvalgte som nå ikke har fått tilsendt e-post til klubben så ligger forklaringen her. Løsningen er at klubben melder inn endringsmelding til webmaster; slik vår hittil sikre praksis har vært.
Derfor: Er du av de som har endret e-postadresse fra c2i.net i det siste, meld fra til klubbsekretæren som så sørger for videremelding til rette vedkommende.
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ÅRETS SOMMERLEIRER står for døren:
Burn Camp på Haraldvangen
uke 26 ‐ fra 24. juni: Stedet finner du her: http://www.haraldvangen.no
Sommerleir for Mental Helse Ungdom foregår på Bjerkely Folkehøyskole, Åsnes ‐ 17‐ 21. juli
Det er selvsagt lov, og svært hyggelig for arrangørene, til å møte opp og ”se hva som skjer” ! !

DISTRICT NORDENS FOND ‐ siste nyheter!
Fondet er oppegående og aktivt. Det var styremøte i Drammen 5. mai, og her måtte
man konstatere at regnskapet ikke er helt klart enda. En vet at vi nærmer oss målet om
1 million, men den er nok ikke nådd enda; tror president Carl-Erik Thielemann, som
sier videre:
”Innkomne søknader ble behandlet og vi besluttet enstemmig å utdele til følgende institusjon/organisasjon:
1. Søndre Vego Gård på Krekling i Øvre Eiker kommune har gitt tilbud om avlasting siden 2006. Barna som
kommer hit har mange utfordringer i livet. Det kan være fysisk handicap eller psykiske lidelser og ofte en kombinasjon av disse. Enkelte barn er funksjonsfriske, men har et krevende miljø rundt seg. De har ca 40 barn på
avlastingstilbudet og vår støtte på kr. 30 000,- vil bli brukt til en fotballtur til England.
Denne turen støttes også av Märtha Louises fond med kr 25000,-. Les mer om Vego Gård på www.vego.no .
2. Oddernes Skolemusikkorps mottar kr. 30 000,- til deltakelse på ”Hjertnesfestivalen 2013”, og for arbeidet
med å beholde og rekruttere medlemmer. Dette er godt og fruktbart barne- og ungdomsarbeid. Korpset er
inne i en periode med få medlemmer så vår støtte kommer godt med.
Vi diskuterte også bedre synliggjøring av Fondet. Ved ulike arrangementer i distriktet kan roll-upen lånes ut.
Dette er allerede gjort av Kiwanis Club Konnerud som brukte den i forbindelse med en inntektsbringende aksjon. Det er ikke bare fondet som blir profilert, men også Kiwanis med alle sine gode prosjekter.
På Østfoldkonventet vil vi også være med en stand og kunstlotteriet. Nærmere informasjon vil bli sendt ut senere. Hvis dere har spørsmål så kontakt oss gjerne på E-mail fondet@kiwanis.no
HUSK! Nåværende president skal gå av i år og det søkes etter nytt styremedlem til Fondet. Frist 30. juni !!
Innspill til Distriktssekretæren, med kopi til Fondets president.

ØIENMEDALJEN ! ‐ UTDELINGER
Nr. Navn

Kiwanisklubb

145 Gunulf Aarnæs
Halden
151 Thorbjørn Hansen Halden
Gi en påskjønnelse ‐ støtt Fondet.

STØTT FONDET !
Ved å støtte Fondet er klubbene med å
skaffe midler til humanitære tiltak.
Jo større fond ‐ desto mer kan fordeles.
Det var en stor dag for noen år siden da Fondet ble så
stort at utdelinger kunne skje. Målet har siden vært å
nå 1 million; det er enda ikke nådd. Det er anledning
til, slik enkelte klubber gjør, å budsjettere med en
årlig sum til Fondet. LA OSS TA ETT KRAFTTAK!

KVARTALSRAPPORTERING
Det er tid for kvartalsrapportering - Ref Håndboka side 27 og 34.
Nå skal det rapporteres for 3dje kvartal 20112- 2013
Klubben til Viseguvernøren - 15 jun. Viseguvernør til Guvernør - 20 jun.
Det er nå 3/4 år siden vi så siste rapport, dermed vet ingen noenting om
hva vi har levert! Hvordan skal vi profilere oss i samfunnet dersom vi
ikke vet hva vi har prestert. DETTE BURDE VI KLARE!
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