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

Vi er på vei ut av sommeren - det går raskt mot høst, 
mot konvent i Sarpsborg og mot et nytt kiwanisår;  

- hva skal vi møte og hva må vi mestre? 

GUVERNØRENS GNISTGUVERNØRENS GNISTGUVERNØRENS GNISTGUVERNØRENS GNIST    
 

GRATULERER ALBANIAHJELPEN !  

Det er et privilegium å bli bedre kjent med Albaniahjelpens arbeid. For meg var det 

en stor inspirasjon å få være deltaker under turen til Albania høsten 2012. Gjen-

nom selvopplevelse  så jeg hvilket fantastisk arbeid som blir utført. 

Kiwanis sitt motto er BARN FØRST OG FREMST. Nettopp Albaniahjelpen oppfyller 

Kiwanis sitt motto på en fremragende måte. Albaniahjelpens arbeid er veldig mål-

rettet, og barna blir tilgodesett mer enn noen andre.  

Albaniahjelpens arbeid fortjener vår oppmerksomhet og hyllest. Det er derfor med 

stolthet og glede KIDN har mottatt brev av 12.07.2013. Jeg gjengir deler av brevet: 

”Dear Kiwanis Distrikt Norden. The Kiwanis International Foundation Board of Trustees has approved a 

grant to your district in the amount of US$10.000 in support of the Albanian Aid program. Our foundation 

is proud to extend Kiwanis impact.  

The Kiwanis International Foundation financially supports the mission of Kiwanis International – to serve 

the children of the world. That support is possible thanks to the generosity of our donors. When you 

share the good news of your grant award, you are demonstrating a gift to the Kiwanis International Foun-

dation helps children in many places, in many ways.” 

Brevet er signert av Julie Taylor – Program Services Manager. Bedre kan det ikke sies.  

KIWANIS I TIDEN.             Arne Johan. 

RAPPORT FRA VERDENSKONVENTET 
En representant för ”Lovkomiteen” deltog i år på Kiwanis Internationals årsmöte i Vancouver. Det var 

spännande som det alltid är på årsmöten oavsett vilken nivå det gäller. I år var det extra spännande 

att direkt få uppleva vem som blev vald av de två kandidaterna som Vicepresident – Sjoerd 

Timmermans, Holland eller Susan Petrisin, Michigan. Det blev ”Sue”, så 2015-2016 kommer Kiwanis 
International att för första gången ha en kvinna som President. 

Men för ”komite-medlemmen” var det naturligtvis det mest spännande att få följa röstning och själv 

rösta på alla de förslag till ändringar av Kiwanis International Stadgar (Bylaws) som kommit in. De var många så jag 

kommenterar bara några få av dem som direkt eller i nära framtid påverkar distriktet. 

Senaste tidpunkten för insändning av förslag till ändringar av internationella stadgar har varit den 15 februari och 

man har funnit att tiden för att bearbeta och sedan delge klubbarna i god tid före årsmötet är för kort. Nu gäller den 

31. oktober som senaste tidpunkt. 

Två förslag gällde distriktens nominering av kandidater till jobbet som ”Trustee” (styrelsemedlem). Det ena förslaget 

var att endast distriktets årsmöte kan nominera en kandidat (”säkerhetsventil”: I speciella undantagsfall kan 

distriktsstyrelsen nominera). Förslaget gick igenom och därmed är ”självnominering” och andra former för att nå 
positionen borttagna. 

Det andra förslaget gick ut på att en guvernör måste ha fullgjort hela sin ”3-åriga guvernörsperiod” innan han/hon 

anmäler intresse för nominering som ”Trustee”. Även det förslaget gick igenom. 

Från Taiwan fanns ett förslag om att klubbar skulle få sända ett varierat antal delegater (minst 3 och högst 6) till 

distrik-tets årsmöte baserat på klubbens storlek. Ett liknande förslag känner vi igen inom vårt eget distrikt. Förslaget 

besvarades med årsmötets kraftigaste NEJ.            Göran 
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ØSTFOLDKONVENTET 

Påmeldingsfristen var 30. juni 2013. 
• Som så mange ganger før klarte ikke alle det. 
• Det kan se ut som at en del faktisk har glemt å sen-

de inn påmelding (et par etterlysninger har bekref-
tet det inntrykket). 

 

I en samtale i starten av august med prosjektkomite-
en for konventet erfarer vi at 45 klubber (av 68) akter 
å sende representanter til konventet, og på det tids-
punktet var antall påmeldte 160. Det er svært lavt 
sammenliknet med normalen. 
Vi minner også om at ALLE som skal delta selv 
må sende inn påmelding; det gjelder også medlem-
mer av distriktsstyret. 
 

Vi tar oss også den frihet å minne om at klubbenes delta-
kelse på distriktets konvent inngår i  det  å  ha ” oppfylt 
klubbens forpliktelser”.  
 

I h t påmeldingsblanketten skal alle få bekreftelse på at 
deres betaling er mottatt. Den prosessen er noe forsin-
ket, men det arbeides hardt for å få bekreftelsene ut.  
 

ALBANIAHJELPEN 
I Guvernørens gnist er det redegjort for at Kiwanis Albaniahjelpen har fått 10 000,- dollar i støtte til sitt 

støtteprogram fra Kiwanis International Foundation (KI-fondet). I den forbindelse sier en svært glad presi-

dent Falk Bakke (Kiwanis Club Elverum) i Albaniahjelpen at midlene er tenkt til videreføring av arbeidet med 

helseprosjektet i Torevice - se mer om dette på kiwanis.no - > Prosjekter - > Albaniahjelpen - >  se eget brev 

der  de takker klubbene for støtten (5/4-2013) og i årsrapporten for 2012.  

 

Prosjekt Mirjan. 13. juni i år orienterte vi på nettsidene (eget brev - se Albaniahjelpens side) og på vår Face-

bookside om et prosjekt for å skaffe Mirjan Gruda, 37 år, fra Albania en protese for høyre arm. Mirjan måt-

te, etter en stygg arbeidsulykke, amputere begge armene midt på overarmene. Prosjektet er et samarbeid 

mellom Lillehammer Byavis, Birkebeineren hotell, Rica Victoria hotell og 

Kiwanis Albaniahjelpen. Det hele går  ut på å skaffe støtte slik at Mirjan 

kan komme til Norge og få protesen tilpasset - les hele historien på våre 

nettsider -> Prosjekter -> Albaniahjelpen -> lenke til brevet på forsiden.  

De fleste avtaler er gjort, planen er at Mirjan skal komme til Norge 5. ok-

tober sammen med Kastriot Faci og sin far og tilpasning av protesen vil 

foregå hos Norsk teknisk Ortopedi på Hamar. Totalkostnaden er 125 000,- 

kroner og hittil er det kommet inn ca 60 000,- kroner. En er altså godt på 

vei, men enda trengs det flere midler og det begynner å haste litt. 

Kampanjen oppfordrer alle til å bidra med midler til prosjektet (se oven-

nevnte brev). Her kan man delta i å gjøre Mirjan selvhjulpen i hans basale, 

daglige behov. (Som eksempel nevner vi at ca 1000,- kroner fra hver klubb ville ordnet dette i en fart - RED.) 

Selvvalgte beløp kan innbetales til konto nr. 42990.50.04780 

Tanker omkring MATRIKKELEN. Det er PKU-
komiteen som ajourholder matrikkelen, etter innspill 
fra Medlemsansvarlig (Tove Fiksdal); kilde til alle of-
fentlige data er altså felles! Vi har registrert at flere 
savner papirutgaven, og det skjønner vi for så vidt på en 
måte, men - den gang var det helt sikkert at den var feil 
2 dager etter at du mottok den. :) og den ble verre og 
verre etter som tiden gikk. Dagens er alltid oppdatert 
(gitt at klubbene har meldt inn endringer!) Må du ha 
den på papir så be klubben skrive ut et eksemplar til deg 
- NO PROBLEM! Men det er dyrt og lite miljøvennlig - så 
oppfordringen er - Spar pengene til barna og miljøet deres. 

JUSTERT VERSJON AV DISTRIKTSLOVEN. Det vakte en del oppstyr blant enkelte da en justert ver-
sjon av loven ble sendt ut og uttrykket ”At Large” var fjernet. Vi gjør oppmerksom på at endringen er rever-
sert og at vår utmerkede distriktssekretær nå har laget ny, ”tilbake”-justert versjon av loven og lagt den ut på 
våre nettsider - se på ”Medlemssider” - > ”Lover og regler”. 

Aug 2013: 28 land gjenstår med å fjerne MNT. SISTE  !!!!!! 

Innsamlet totalt er USD 36,648,854 millioner. 

Innsamlet i Norden 2012 - 2013: ca Kr. 220 110,- 

Total i Norden siden starten: ca Kr. 636 031,-  !!! 
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”SOMMERJOBB” I ELVERUM. Mens de fleste enda har ferie så går Kiwanis Club Elverum i gang med 

hva vi vel kan kalle sommerjobb på Skogmuseet i Elverum. Således har de bygget boder for Jakt og fiskedagene 

helt fra 24. juli. Under selve arrangementet har de hatt sin egen Kiwanisgrillen i gang; og med svært godt resultat 

som kommer fattige barn til gode. Nå gjenstår bare  2-3 dager med riving; Der i gården heter det derfor ”Vi byg-

ger” og ”Vi river” - i tillegg til ”Vi griller”. Dette  har forresten foregått de siste 20 årene og rutinene er da gode. 

Underveis hadde de besøk av både guvernøren og neste guvernør Mona Hurtig og Göran.  

    

Vi minner om at:Vi minner om at:Vi minner om at:Vi minner om at:    

Klubbene skal ha sendt ”Fullmakt for delegater”  

for årets konvent til Distriktssekretæren  

innen 25. august 2013. 
 

Skjema finnes på kiwanis.no  -> Konventer  -> egen lenke for skjemaet 

Nästa Guvernörs tankar ! 
Kiwanis-vänner! 

Nu är semestern slut för många av oss men sommaren är inte slut för det. Det kommer många 

härliga soldagar till innan hösten är här.  

Jag har haft förmånen att delta i Kiwanis International Convention i Vancouver i början av min 

semester. Eliminate var ett huvudtema som genomsyrade hela mötet. Konventet som helhet 

var en intressant och lärande upplevelse, dessutom träffade vi många trevliga Kiwanier som vi 

kunde utbyta tankar och idéer med. 

Efter konventet stannade Göran och jag kvar för egen semester och det gjorde vi genom att ta en kryssning till 
Alaska tillsam-mans med 800 andra Kiwanier samt 1000 andra passagerare. Gissa om det blev många glada och 

trevliga stunder med utbyte av Kiwanis-erfarenheter. 

Detta är en del av det globala Kiwanis som är så otroligt stimulerande. Vi är olika och har olika förutsättningar 

mellan och inom distrikten, men det finns alltid något att lära av varandra, för till syvende och sist har vi ett 

gemensamt intresse och ett gemensamt mål: Vi vill hjälpa andra till ett bättre liv och kanske kunna ge dem en liten 

guldkant i tillvaron. Det kan vara i smått eller stort men så länge vi bryr oss tror jag vi gör något som förbättrar 

situationen för minst ett barn, en familj, en person eller flera barn, flera familjer, flera personer. 

Om ni är ute på resa i distriktet eller utomlands så uppsök en Kiwanis-klubb och jag lovar er att ni blir väl 

omhändertagna och blir en erfarenhet rikare. Det är verkligen fantastiskt att höra hur andra klubbar i distriktet, ute 
i Europa eller på annat ställe i världen hanterar situationen med sjunkande medlemsantal och hög medelålder, vilka 

aktiviteter de  genomför osv. 

Nu har vi vårt eget Östfoldkonvent att se fram emot. Hoppas vi ses där. 

Hälsningar Mona 


