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

Høsten er her, om enn forsiktig enda.
Årets konvent i Sarpsborg er brakt vel i havn, vårt årsskifte nærmer seg og ny besetning overtar.

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

GUVERNØRENS GNIST -

VEIEN BLIR TIL MENS DU GÅR

Kiwanisåret 2012 – 13 er inne i sin siste måned. KIDN har nettopp avviklet sitt årsmøte og konvent i Sarpsborg. Konventkomiteen og DS har bidratt sterkt til at dette ble
godt gjennomført. Mine takksigelser er allerede fremført. Takk også til alle delegater,
ledsagere og våre gjester!
KIDN skal gå videre med ny guvernør og nytt distriktsstyre. Jeg velger å se framover,
og benytter muligheten til å ønske lykke til med det kommende arbeidsåret. I den forbindelse vil jeg rette søkelyset på Kiwanis som samfunnsaktør. Det er gjennom deltakelse i det offentlige rom vi blir bedre kjent, og vi får gode kunnskaper om samfunnet
vi lever i. For å nå frem må vi ta inn over oss den tid vi lever i. Derfor er mitt motto:
KIWANIS – I TIDEN.
Spørsmålet er ganske enkelt: Hvordan blir vi oppfattet av de yngre? Er vi på høyde med den oppvoksende generasjon?
Et sant ordtak sier at VI MÅ FORANDRE FOR Å BEVARE. Dersom vi i Kiwanis er villig til å ta i mot den yngre generasjon med et åpent sinn, så er jeg overbevist om at Kiwanis vil ha en god fremtid. Samfunnet rundt oss er i stadig
endring. Det er ikke noe nytt. Verden har alltid forandret seg. Det vil den også fortsette å gjøre, trolig et sterkt til bidrag
til at menneskene overlever i generasjon etter generasjon. Veien blir til mens du går.
Klubbene i Kiwanis må ikke fremstå som lukkede små samfunn. Åpenhet og raushet er det som er viktig. I dag skjønner jeg at det kan være stor forskjell fra klubb til klubb. Alle klubber har sin kultur. Derfor er det viktig at vi besøker
hverandre på vanlige klubbmøter i tillegg til Interklubbmøter og divisjonsrådsmøter. Å utveksle erfaringer er svært
viktig. Det å kunne lære av hverandre skal vi aldri forakte. Å delta aktivt i samfunnet vi lever i frembringer respekt og
forståelse. Det skaper synlighet!
Kiwanismodellen Risør er et glimrende prosjekt å fremheve. Det er positiv synliggjøring!
Ønsker dere alle lykke til med veien videre,
KIWANIS I TIDEN.
Arne Johan

ØSTFOLDKONVENTET er gjennomført på en grei måte i et praktfullt sommervær; til ære for arrangøren.
Det 47.de konvent gikk etter programmet, og i et hotell som rommet både oss og mange fler, så vi koste oss
og hadde det bra. Opplegget fulgte det tradisjonelle mønsteret med lokale tilpasninger der det var nyttig. Årsmøtet ble greitt håndtert av en rutinert Tore Brynslund; og selv om det var hele 7 innmeldte forslag så kom
man i mål innen tiden. Hvordan det gikk med de enkelte forslagene forteller vi på en annen side.
KONVENTFAKTA
Tid: 6. ‐ 8. sep 2013
Sted: Sarpsborg
Hot.: Quality Hotell og Resort
Deltakere: ca 190
Delegater: 128 (at large inkl.)
Ledsagere: 48
Klubber repr.: 54

GJESTER
Visepresident KIEF: Vincent
Salembier og Valerie Meoni

VALG
Guvernør: Mona Hurtig
Neste guv.: Hilde Meyer
Foreslått guv.: Eivind Sandnes
Styremedl. Fondet: Carl‐Erik
Thielemann; (gjenvalgt).

Guvernør Island og Færøye‐
ne: Hjørdis Hardardottir og
Sigurpall Bergsson.
KI Trustee og Counselor:
Warren Mitchell og JoAnn
Mitchell
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KIWANIS ÆRESPRIS 2013

Kiwanis Ærespris gikk til Trond ”Kurte” Andreassen for
hans arbeid for barn og unge i Fredrikstad og Østfold. Med
prisen fulgte det 15 000,‐ kroner fra Divisjon Østfold.
Lærer i Fredrikstad og leder av Rolvsøy IF. Opptatt av at
barn og unge har et positivt og bredt oppvekstmiljø og at
barn med reduserte evner også får delta i et positivt fel‐
lesskap. Brenner for ”fair play”, breddeidrett og tilbud til
de som faller utenfor. Holder foredrag om motivasjon og
lagbygging, og å skape miljø, kultur og gode holdninger.

FONDETS LOTTERI

Det ble et fint resultat av Fondets kunstutlodning under
konventet; det ble kjøpt lodd for ca 20 000,‐ kr, ‐ en fin
fremgang fra forrige år. Styrets leder Carl‐Erik Thiele‐
mann kan derfor smile når han her deler ut et flott deko‐
rert nøkkelskap.
Vi har i skrivende stund ikke mottatt trekningslisten så
den får vi komme tilbake til. Vi noterte oss ellers at noen
er heldigere enn andre, og vi så i hvertfall at Kjell Bakka
fra Kiwanis Club Drøbak vant to ganger.
Vi gratulerer alle premievinnerne!
Vi formidler også Fondets takk til alle loddkjøperne!!

ØSTFOLDKONVENTET
ÅRSMØTET VEDTOK
 Kiwanisnytt

bare i elektronisk nettversjon
 saken om organisasjonssekretær utsettes 1
år (utredes bedre)
 at fremtidige konventer skal gå over 3 dager,
som i dag
 overskudd 2012‐2013 fordeles til Jubi‐
leumsskriv og dataoppgradering
 at saken om egenkapital utsettes 1 år
 KC Jalund endrer navn til KC Moss Jalund
 samarbeidsavtalen med MHU forlenges 2 år
 medlemskontingenten økes ikke for neste år
Tok fremlagt budsjettforslag til orientering.
Revisjon Skagerak fortsetter som revisor.
For detaljer vises til Protokoll fra årsmøtet

Aug 2013: 28 land gjenstår med å fjerne MNT. SISTE !!!!!!
Innsamlet totalt er USD 37,752,243 millioner.

Innsamlet i Norden 2012 ‐ 2013: ca Kr. 270 110,‐
Total i Norden siden starten: ca Kr. 720 000,‐ !!!

MATRIKKELEN.
Den utgaven som ligger på nett vil ikke blitt endret
før neste års matrikkel legges ut pr. 1. oktober 2013.
For at den skal være mest mulig korrekt er det viktig at alle endringer nå kommer inn for å bli tatt
med i den nye utgaven. Send MEMBERSHIP BLANKETT til Medlemsansvarlig (Tove).
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

NESTE ÅRS KONVENTER
Kiwanis International - Tokyo - Chiba, Japan - 17.-20. juli 2014
KI European Federation - Annecy, Frankrike - 29. - 31. mai 2014.
District Norden - Scandic hotell Hamar, på Hamar 5. - 7. sep 2014.
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KIWANIS-DAGEN 2013 – I SANDEFJORD

Foto: Bittemor Gladsø

Lørdag 31. august 2013 ble Sandefjordklubbenes tradi‐
sjonelle Kiwanis‐Dag avviklet. Klubbene har dette som et
fellesarrangement. I år var det 21. året på rad. Deltakere
er funksjonshemmede som bor i Sandefjord og omegn,
og hele arrangementet er gratis for deltakere og ledsage‐
re. Det var i år ca 320 deltakere/ledsagere, og dette er
deltakerrekord.
Innsatsviljen under de forskjellige aktiviteter (bowling –
svampkast – hinderløype – fiskedam osv) var svært høy.
Det var heller ikke noe å si på appetitten da grillmaten
ble servert.
Framnes Musikkorps spilte ved åpningen, og Sandefjord Brannvesen stilte med brannbil og brukte brannstigen til å
heise «KiwanisDag‐generalen», Knut R. Næss, opp for å kaste ballonger med vinnerlodd ut over området. Et veldig
populært innslag. Hovedunderholdningen sto bandet ”MONDAYS» fra Tønsberg for. Dette bandet består hovedsa‐
kelig av funksjonshemmede, og de vartet opp med en musikalsk og underholdningsmessig innlevelse som var helt
super. Golvet ble fullt av deltakere som svingte seg. Også trubadurene «Elling og Svein» fikk tilhørerne med seg til
både sang og dans. Været var som vanlig på Kiwanisdagens side, med sol fra nesten skyfri himmel.

Les fullstendig innlegg og se flere bilder fra dette på våre nettsider.

”DISTINGUISHED CLUBS”

”Godt jobbet for Eliminate”

Under banketten på konventet delte Eliminate‐koordinator
Hilde Meyer ut en oppmerksomhet (”diplom”) til 10 klubber
som har utmerket seg i arbeidet for Eliminate. Disse klubben
På Sandfjords-Dagen tildelte viseguver- ble kalt frem, og på bildet ser vi 8 av dem.
nør for Divisjon Vestfold, Per Arnt Ro- Klubbene var ‐ Kiwanis Club:
bertsen, på vegne av forrige guvernør, Asker, Bergen, Elverum, Haugesund Kaia, Nesodden, Oslo
Kiwanis Club Sandefjord og Kiwanis Holmlia, Porsgrunn, Skedsmo, Ski og Åsgårdstrand.
Club Sandefjord Hvalen utmerkelsen Disse var plukket ut på grunnlag av hva de har gjort for pro‐
«Distinguished club-2011-2012». sjektet Eliminate økonomisk og markedsført prosjektet med
sine aktiviteter.
Merknad: 11 klubber fikk denne utmerkelsen se bulletin nr 6, side 2.

VI GRATULERER MED INNSATSEN !

Vi minner om at: I forbindelse med årsskiftet og skifte av tillitsvalgte må
klubbene o. a. melde inn til webmaster hvem som automatisk skal motta e‐
posten som kommer til e‐postkontoen (adresser som ender på ‐ @kiwanis.no).
Her hjelper det ikke å ha meldt fra til Tove ‐ webmaster håndterer dette kun på
direkte varsel fra de enkelte; d.v.s. ”ingen melding ‐ ingen endring”.
Ajourført liste over e‐postadresser er sendt klubbene og lagt på nettsidene!

