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Velkommen til Kiwanis
Det gleder oss å kunne ønske følgende nye medlemmer velkommen til Kiwanis:

Karakterer og karakter er to nesten 
helt like ord, så like at de skjuler en 
viktig forskjell; karakterer er noe 
du får – karakter er noe du utvikler. 
Dette er sammenfallende med min 
utfordring til klubbene om å se mu-
lighetene til hvert enkelt medlem, og 
samtidig bevisstgjøre medlemmene 
til å se sine egne muligheter, og å ut-
vikle sitt eget potensial.

Karakterer blir gitt deg utenfra. Jeg 
er veldig bevisst når jeg her legger 
vekt på individet. Kiwanis består av 
individer. Å forstå seg selv er grunn-
leggende for å kunne representere 
Kiwanis på en overbevisende og po-
sitiv måte i det offentlige rom. Å for-
stå seg selv er grunnleggende for vår 
opptreden i hverdagen. Vi bør ta inn 
over oss at vi representerer oss selv 
og Kiwanis uansett hvor vi er. Vi blir 
observert og lagt merke til.

Ordet karakter kommer opprinne-
lig fra gresk og betyr det å risse inn 
et pregestempel på mynter og segl. 
I overført betydning har karakter 
siden kommet til å bety kjennetegn 
eller særmerker ved en person, en 
gjenstand eller en hendelse. Karakter 
dreier seg om ikke å la seg styre av 
omgivelsene, men i stedet holde fast 
på egen overbevisning og egne ver-
dier. Dette er viktig når vi skal bidra 

til klubbutvikling. Klarer jeg å være 
så overbevisende at jeg kan selge 
Kiwanis i det offentlige rom? Klarer 
jeg å overbevise medmennesker til å 
bli medlemmer i Kiwanis?  Nettopp 
dette er gnisten som vi alle bærer i 
oss. For å kunne selge budskapet må 
vi selvfølgelig ha kunnskaper, men 
dette handler også om å utvikle eget 
potensial. Jeg må selv tro på budska-
pet dersom jeg skal klare å selge Ki-
wanis utad til mine omgivelser. Jeg 
må selv ha kunnskaper for å svare 
på spørsmål og å sette Kiwanis inn i 
den store sammenhengen som sam-
funnsaktør.

For meg er det åpenbart at selvfø-
lelse gir nødvendig trygghet. Vi må 
fremstå med trygghet og verdighet 
innbefattet optimisme og det gode 
budskap. Den dagen vi har tro på det 
vi driver med, den dagen vil vi også 
klare å oppnå en positiv klubbutvik-
ling. I forskjellige sammenhenger 
har jeg tidligere satt søkelyset på et 
naturlig menneskelig behov, nem-
lig å bli sett. Politikeren Bill Clinton 
har helt spesielle egenskaper i så 
måte. Han får alle til å føle seg be-
tydningsfulle. Denne filosofien er 
bakenforliggende når jeg ikke bru-
ker hjelpemidler når jeg reiser rundt 
til DR-møter, interklubbmøter osv. 
Jeg bruker meg selv. Politikeren Bill 

Clinton kan i så måte godt være et 
forbilde. Det å forenkle budskapet, 
men samtidig være klar og tydelig 
er en nødvendighet for å kunne nå 
igjennom. At flere medborgere skal 
bli oppmerksom på Kiwanis. Først 
og fremst så handler det om et fast 
håndtrykk og å se folk inn i øynene. 
Få folks oppmerksomhet. Å folk til å 
bli nysgjerrige. Få folk til å bli trygge. 
Vi har kommet langt i riktig retning 
når vi får medmennesker til å stille 
spørsmål. 
Men først fremst så handler det om 
at vi må vekke oss selv. Vi må ha tro 
på vårt budskap og vi må tørre å sto-
le på våre kunnskaper.
Avslutningsvis vil jeg denne gangen 
spesielt takke Kiwanis Club Skien-
Nora som innledet sin jubileums-
middag med å lese Kiwanis sine le-
veregler. Bedre kan det ikke gjøres! 
Lykke til med arbeidet for å fremme 
Kiwanis sitt budskap i samfunnet. 
Dagens samfunn trenger oss i Kiwa-
nis! 

Kiwanis i tiden!
Hilsen Arne Johan

Guvernør 2012 – 2013.

Arne Rino Torp  Kråkerøy
Kai Roger Edvardsen  Kråkerøy 
Bodil Barnholdt  Larvik Bøken
Terje Ulsrud   Oslo
Jan Holstad   Askim
Bjørn Nordlien  Nesodden
Eivind Holm   Fredrikstad

Terje Ruud   Horten
Kari Larsgaard  Asker
Svein Larsgaard  Asker
Torill Caspersen  Nesodden
Alf Caspersen   Nesodden
Paul Fjørtoft   Konnerud

Kjære Kiwanisvenner

Karakterer eller karakter
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Kjære Kiwanisvenner i Norden
Den internasjonale presidenten har en 
meget stram aktivitetsplan, hvilket gjør 
at han ikke kan besøke alle distriktene i 
løpet av et år. Derfor har det internasjo-
nale styret utpekt personlige rådgivere 
till distriktene som KI-presidentens og 
KI-styrets representant. Som nytt styre-
medlem føler jeg dette som en ære og 
liker svært godt at District Norden er 
blitt mitt første rådgiveroppdrag. Jeg 
skal ikke dvele ved våre lenge eksiste-
rende historiske og kulturelle bånd, men 
vil heller understreke, og samtidig takke 
for anledningen til å knytte mange gode 
vennskap i deres flotte distrikt; personer 
som jeg har arbeidet sammen med og 
knyttet vennskapsbånd til ved mange 
anledninger innen Kiwanis. Det er nok 
å nevne den store gjestfrihet jeg og min 
kone Konny ble til del på de siste to kon-
venter i Norden. La meg også legge til at 
guvernør Arne la seg virkelig i selen for 
at jeg skulle ta dette oppdraget, og man 
sier som kjent ikke nei til en politimann!
Kiwanis lover fastslår at distriktet er en 
administrativ enhet, etablert, ledet og 
kontrollert av Kiwanis International for 
å fremme Kiwanis interesser. Rådgiveren 
er i hovedsak et kontaktledd mellom KIs 
internasjonale styre og distriktet. Styrets 
rådgiver opptrer som en tilrettelegger, og 
bringer informasjon fra Kiwanis Interna-
tional til distriktet og vice versa. Når det 
oppstår problemer i et distrikt, kan råd-
giveren kontaktes, enten av KI, eller av 
distriktet, for å bidra til å løse problemet. 
I slik tilfelle kan rådgiveren anmodes om 
å bringe distriktets synspunkter til Kiwa-
nis International.

Det er viktig både for rådgiver og distrik-
tets ledelse å være kjent med og huske at 
rådgiverne representerer Kiwanis som et 
hele, og ikke spesielle områder i Kiwa-
nisverdenen. Mens KIs styremedlemmer 
skal gi oppriktige svar når de blir anmo-
det om å uttrykke sine personlige menin-
ger, er rådgiveren primært forpliktet til 
å formidle upartiske svar, uten å blande 
inn personlige oppfatninger og menin-
ger, eller ”politiske” hensyn fra noen 
av partene. Jeg ville gjerne understreke 
dette.
Hva er Kiwanis? Vi kjenner alle setnin-
gen - ”Kiwanis er en internasjonal hu-
manitær organisasjon av frivilllige som 
aktivt arbeider for barn og unge”. Men, 
dersom du stiller dette spørsmålet til 10 
forskjellige Kiwanianere vil du trolig få 
10 forskjellige svar. Noen ville fremheve 
noen typer erfaringer fra Kiwanis tje-
neste, noen vil kalle det en god penge-
innsamler og andre snakke om hyggelige 
klubbmøter.
Kiwanis dreier seg om klubbene, dersom 
de trives så trives Kiwanis. Dersom med-
lemmenes erfaringer er positive vil Ki-
wanis være morsomt, og vil blomstre og 
tiltrekke seg nye medlemmer. Men dette 
kommer ikke av seg selv. Det er hardt ar-
beid, og det går ut på det grunnleggende 
trikset å spørre, og spørre ofte. Folk som 
ikke blir spurt om å bli med i Kiwanis, 
de blir ikke med! Ansvaret ligger på deg, 
ikke nå og da, men hele tiden.
Mesteparten av det gode Kiwanisarbei-
det foregår på det lokale planet. Tillits-
valgte i distrikt og klubber samt klubb-
medlemmene står for det gode arbeidet 
som klubbene gjør. Jeg er sikker på at 

dere vil utføre deres 
oppgaver med kunnskap og engasje-
ment. Den største oppgaven er å sørge 
for at klubbene lykkes, og dersom de gjør 
det har dere lyktes, og hele Kiwanis vil 
kjenne ”wow”-faktoren på hvert eneste 
nivå av klubb- og distriktlivet. Jeg benyt-
ter denne anledning til å uttrykke min, 
det internasjonale styrets og president 
Toms takknemlighet for deres engasje-
ment for Kiwanisarbeidet og å takke for 
den forskjellen dere som Kiwanianere 
har utgjort i andres liv så langt.
Jeg avslutter med et favorittsitat som jeg 
synes er betegnende for vår faste tro på 
våre grunnprinsipper som har tjent oss 
trofast i 90 år, og hvordan en fornyet 
forpliktelse overfor disse prinsippene 
vil danne grunnlaget for vår fremtidige 
suksess. En stor leder sa en gang:”…
grunnfilosofien, ånden og drivet i en or-
ganisasjon har mye mer å gjøre med dens 
relative prestasjoner enn hva teknologis-
ke og økonomiske ressurser, organisa-
sjonsstruktur, forandring og timing gjør. 
Alle disse forholdene veier tungt hva 
angår suksess, men de, tror jeg, oppveies 
ofte av hvor sterkt personene i organi-
sasjonen tror på dens grunnleggende 
prinsipper og hvor trofast de følger dem 
opp.”

Hilsener fra Island med ønske om fortsatt 
fremgang i alle sider av 

Kiwanisvirksomheten. Òskar

Brev fra en ”counselor”
I forrige nummer presenterte vi rådgiveren (counselor) fra KI til District Norden 
- Óskar Gudjónsson. I anledning dette oppdraget har han sendt oss et brev som 
vi gjengir her; fritt oversatt fra engelsk.

KiwaniskunnskapTekst: Óskar Gudjónsson; Oversettelse: Red.

Mange klubber i Norge/Sverige har medlemmer som bor 
deler av året i Spania. Noen har sikkert også medlemmer 
som har flyttet til Spania. Kiwanis Club Alfaz del Pi er 10 
år i 2012. Dette markerte vi med et jubileum 10. mars 2012. 
 Kiwanis Club Alfaz del Pi kan ta i mot flere medlemmer. 
Vi er i dag 25 medlemmer og har en aktiv medlemsmasse. 
Tips derfor gjerne deres medlemmer om muligheten for å 
være Kiwanianer også i Spania. Kanskje noen har medlem-
mer som har sluttet for å flytte til Spania. Bruk denne mulig-
heten til å tipse dem.
Det kan være at noen bor for langt fra Alfaz-området til at 
det kan være aktuelt med medlemskap her.  

Vår klubb kan være med å hjelpe til med å etablere Kiwa-
nisklubber i andre byer i Spania der grunnlaget ligger til 
rette for det.
Ta kontakt med oss!
Ta gjerne kontakt med:
Norge: Stein Robert Halle, tlf: 9284 0003 eller 
E-post: bryco@online.no
Spania: Sverre Fortun, tlf: + 34 965889326 
eller mobil: +34 608178406 eller 
E-post: sverfor@online.no

HAR DIN KLUBB MEDLEMMER SOM BOR DELER AV ÅRET I SPANIA?
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Det Kiwanisnytt du nå har i hånden blir 
det siste fra min hånd, og her er derfor 
”redaktørens svanesang”. Min ansettelse 
utløper ved årsskiftet, og jeg har overfor 
Distriktsstyret sagt fra at jeg ønsker av-
løsning, etter 6 år som redaktør. 
 ”Hvorfor”? Jeg har 2 hovedgrunner 
for å slutte nå. Den viktigste for meg er 
at det er på tide at andre overtar og set-
ter sitt preg på Kiwanisnytt; selv om ”vi 
her i redaksjonen” hele tiden har forsøkt 
å lage nye vinklinger og stadig være litt i 
forandring, så er faren alltid til stede for 
å bli stereotyp og alt for påregnelig. Da 
mister leserne fort interessen da ”det er 
jo det samme som før, uten spennende 
variasjoner”. Jeg tror det er på tide med 
et skifte før denne tilstanden inntrer. Nye 
koster feier best! 
 Min andre grunn er ønsket om å stå 
friere; kunne disponere min tid til egne 
saker og ting i større grad. Om man er al-
dri så interessert i jobben så står det ikke 
til å nekte at det kreves en god del ofre i 
form av tid, og saker man ikke kan gjøre 
da produksjon og utgivelse av bladet må 
gå sin gang, etter oppsatt plan. 
 I tillegg er det også en del andre, mer 
prinsipielle årsaker av mindre betyd-
ning, som jeg skal la ligge her.
 På fallrepet må jeg ile til med å si at 
det har hele veien vært en spennende, 
utfordrende og givende oppgave å være 
redaktør. Jeg vil alltid se tilbake på de 6 
årene og 36 utgitte blad med stor glede. 
Det har vært en tilfredsstillelse å være be-
trodd oppgaven, og få lov til, i full frihet, 
å velge og vrake, og å uttrykke meninger 
og holdninger om det meste i Kiwanis og 
i vårt distrikt. Det har selvsagt også vært 
utrolig givende og lærerikt for en, litt 
arvelig belastet, men med absolutt null 
erfaring i journalistisk arbeid. Det har 
også vært spennende og lærerikt å få lov 

til å følge ”Kiwanislivet” på nært hold, 
for ikke å si ”i de indre sirkler”, både hos 
klubber, divisjoner og distriktet.  Den 
største tilfredsstillelsen har vel vært å få 
lov til å bidra i organisasjonens arbeid og 
å påvirke utviklingen og måten som det  
arbeides på, i en forhåpentlig positiv ret-
ning. 
 Ingressen i min første lederartikkel i nr 
1-2 06/07 slutter med: ”Men, som det heter, 
jeg skal gjøre mitt beste. Så får vi se om det er 
nok”. Svaret på om det var nok overlater 
jeg til deg. Jeg har faktisk gjort mitt beste. 
Det er ingen garanti for at det var godt 
nok. 
 I første leder satte jeg også opp noen 
hovedmål for Kiwanisnytt. Disse ble 
senere lagt inn i min 2 siders svært nyt-
tige arbeidsavtale som jeg var freidig 
nok til selv å foreslå, og som guvernøren 
underskrev i mars 2010. Måloppnåel-
sen har variert, slik redaktørens årsrap-
porter (se gule sider) viser. Målene var 
at Kiwanisnytt skulle være bindeledd i 
organisasjonen, informasjons- og inspi-
rasjonskilde, oppslagsverk, formidler 
av Kiwaniskunnskap og budbringer av 
ideer og tanker. Høy kvalitet har i tillegg 
vært et hovedmål. Disse målene ligger til 
grunn for hvordan bladet ser ut i dag og 
for det innholdet som er der. De er ikke 
direkte målbare, men vi har nådd langt, 
selv om det på enkelte områder kunne 
vært enda bedre. Jeg tror vel at det kan 
nås lenger i rollen som bindeledd eksem-
pelvis. Et underliggende mål som helt 
sikkert er nådd er at bladets historie er 
på plass, og alle utgaver fra første stund 
og frem til i dag er tilgjengelige på papir 
eller i elektronisk form. Dette er viktig da 
denne samlingen, sammen med arkivet 
av DS-referater, fremstiller historien til 
Kiwanis i Norden.
 I skrivende stund er ikke fremtiden for 

bladet avklart. Jeg håper jo at papirutga-
ven skal leve videre enda en stund. Hva 
så med fremtiden? Etter min vurdering 
er ikke tiden inne for å gå over til en helt 
og holdent elektronisk utgave - enda. 
Men den tid kommer, og kanskje burde 
vi ta spranget nå med en gang? Uansett, 
i overgangsperioden, vil jeg som leder av 
PKU-komiteen og som webmaster, for-
midle nyheter på nettsider og Facebook. 
Dette er en ordning som har vært under 
vurdering en tid, og som kommer til å bli 
startet, uaktet hva som skjer med Kiwa-
nisnytt. Hyppige og korte nyhetsbulleti-
ner på nett og hjemmesider er et aktuelt 
tiltak samme hva som skjer. Det burde 
også vurderes for flere av våre komiteer. 
 Skulle det altså drøye med neste Kiwa-
nisnytt, så kan du uansett regne med at 
informasjon og kommunikasjon går sin 
gang. Vi tar sikte på en nettavis en gang 
pr. måned fra nyttår. Så får vi se hvordan 
medlemmene mottar det. 
 I tillegg så har vi jo Kiwanisnytt på 
hjemmesidene og lenkene ”Artikler på 
nett” og ”Glimt fra pressen”. Innsending 
av stoff kan derfor, og bør absolutt, fort-
sette som før til k-nytt@kiwanis.no og pr-
komite@kiwanis.no . 
 Selv om jeg altså nå går av som redak-
tør så vil du høre fra meg som leder av 
PKU-komiteen og dermed ansvarlig for 
PR og kommunikasjon. Kiwanisnytt vil 
også oppta meg i den rollen da redaktø-
ren vanligvis inngår i denne komiteen. 
Jeg takker hermed for meg og for at du 
har lest bladet. Jeg takker alle de som 
sendte innlegg, bilder og på annen måte 
har bidratt til innholdet og reklamen for 
Kiwanisnytt. Jeg ønsker alle en flott jule-
høytid og alt godt fremover.

Takk for meg!
Asbjørn

Redaktøren har ordet Asbjørn Schjølberg

Kjære leser

5

k-nytt@kiwanis.no

Savner du noe? Er det mer du kunne tenke deg å lese?

Da anbefaler vi våre nettsider. Det vi ikke fikk plass til finner du der - se kiwanis.no  -> Kiwanisnytt - > Artikler 
på nett. Vi anbefaler også lenken ”Siste nytt” eller ”Presse og informasjon” med underlenker.
For øvrig finner du en masse informasjon og nyheter overalt på nettsidene, det er bare å bla litt. Og for de mest 
avanserte så viser vi til KIDNs Facebookside - bruk lenken på frontsiden av nettsidene. Du kan også gå direkte 
dit med www.facebook.no/kiwanisnorden 
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Klubbaktiviteter

PULS i Askim
Kiwanis Club Askim + PULS = SANT.

En av klubbens faste programposter høst 
og vår er besøk hos PULS på en av deres 
musikkøvelseskvelder.  Vi var der nå den 
23. oktober og benyttet anledningen til å 
overrekke en gave på kroner 5000.
PULS er et dissimilisband som har en 
stor tilhengerskare og er et populært or-
kester i Indre Østfold.
Kiwanis Club Askim har støttet orkeste-
ret i en årrekke og vi vet at slike gaver er 
kjærkomne tilskudd til driften.

Tekst: Hans-Petter Hansen  Foto: Privat

Ungdomskafèen Quasimodo og bandet The Mondays har fått 10.000 kroner hver av Kiwanis 
Club Tønsberg Blanca.

På et medlemsmøte orienterte diakon 
Bente Pladsen i Domkirken menighet 
i Tønsberg om ungdomskafèen Quasi-
modo, hvordan den blir drevet og hva de 
har oppnådd. Vi synes kafèen er et flott 
tiltak for ungdom som trenger denne 
type tilbud. 
Vi hadde også besøk av Jan Heidenstrøm, 
han er leder for The Mondays, som er et 
band for utviklingshemmende. 
Vi hadde hørt at The Mondays trengte 
nye instrumenter, derfor var det spesielt 
hyggelig for oss å kunne gi orkesteret 
penger øremerket «instrumenter». Kiwa-
nisklubbene i Tønsberg har sponset The 
Mondays gjennom flere år, til stor glede 
for oss og dem.

Kiwans motto er jo «Barn først 
og fremst», og da var det en 
glede for presidenten i Kiwa-
nis Club Tønsberg Blanca, Be-
rit Bjørgan, å overrekke Bente 
Pladsen og Jan Heidenstrøm 
hver sin sjekk på kr. 10.000,-.

Gaver fra Tønsberg Blanca Tekst: Gerd Eriksen    Foto: Privat

Fra venstre; president Berit Bjørgan og diakon 
i Domkirken menighet, Bente Pladsen.

Jan Heidenstrøm. 

NESTE KONVENT
Neste konvent er Østfoldkonventet 2013

 på Quality Hotell Sarspborg 6. - 8. sep 2013.
Se presentasjonen på våre nettsider under 

Konventer –> Neste konvent – > egen lenke.



77

Fyllingsdalens familiefestival 
”Vellykket pengedryssende familiefestival” - dette skrev lokalavisen etter at Kiwanis Club Fyl-
lingsdalen hadde avholdt sin tradisjonsrike familiedag søndag 2. september 2012.

Dette er det 31. året vi har dette arrange-
mentet på Lynghaug skole. Det begynte 
opprinelig som en fiskefestival. Vi satte 
ut fisk i tjernet like ved skolen, men det 
ble satt en stopper for, og da måtte vi 
tenke nytt. Slik ble ideen om bare å ha ar-
rangementet på selve skoleplassen unn-
fanget.
 Dette er et arrangement som Kiwanis 
Club Fyllingsdalen er blitt godt kjent for. 
I år var været bra, og de som var der, un-
ger som voksne, så ut til å kose seg. Der 
var hoppeborg, ballkast på boks, salg 
av bøker, fiskedam for de minste, klovn 
og tryllekunstner, hesteridning, kafete-
ria med salg av kaffe og vafler m.m., og 
loddsalg med mange flotte premier.
I år var det barne- og ungdomsarbeidet 
i Fyllingsdalen som ble tildelt penger 
til sitt arbeid. Ungdomsarbeidet i Sælen 
kirke; gruppen som driver med baby-
sang fikk penger til gymmatter og ryt-

meinstrumenter, mens Ungdomskafeen i 
kirken fikk penger til TV; til sammen kr. 
10.000.
 Speidertroppen i Fyllingsdalen kirke 
fikk 5.500 til kjøp av nytt utstyr. Barne-
gospelkoret i Fyllingsdalen kirke som 
fyller 25 år, og som senere i år skal mar-
kere det med 
en stor konsert 
fikk kr. 5.500.

Tekst: Terje Johannessen Foto: Jacob Frosta Klubbaktiviteter

Årsmøte i Kiwanis Club Tønsberg 
Kiwanis Club Tønsberg avholdt sitt årsmøte for kiwanisåret 2011-2012 i et fullsatt klubblokale 
mandag 24. september 2012. Årsberetningen forteller om et aktivt arbeidsår. Aktiviteter ret-
tet mot funksjonshemmede barn og ungdom, økonomisk støtte til humanitære organisasjo-
ner og prosjekter er sentralt i denne sammenheng.
Kiwanisfestivalen på Fjærholmen med 
sang, musikk og dans, båtturer i skjær-
gården og hesteskyss på land, tombola 
og grillmat ble gjennomført med suksess 
for 7. gang på rad.
 Klubben har igjen gitt penger til inn-
kjøp av egnet hest til terapiridningen. 
Og rytterne har, som så mange ganger 
før, kunnet glede seg over pølsefest både 
sommer og vinter. Kanskje aller mest når 
det er julenisser som står for serveringen. 
Sang og musikkgruppen The Mondays 
støttes med et årsbudsjett på kr. 15.000,- 
og har dessuten kunnet glede seg over 
vår- og høsttur med Color Line til Strøm-
stad. Dette er svært populære arrange-
menter. Det er i første rekke salg av Ki-
wanis adventskalender som gjør disse 
aktivitetene mulig.
 Internt kan klubben glede seg over et 
stabilt medlemstall, gode møteprogram 

og et meget godt miljø. Regnskap for 
klubbens drift og humanitære aksjoner 
holdes adskilt og føres av et eksternt, au-
torisert regnskapsbyrå. Regnskapsføre-
ren gikk gjennom årets regnskaper, som 
ble godkjent av årsmøtedeltakerne. Ved 
styrevalget takket Statius Jansen av etter, 
i denne omgang, 3 år som klubbpresi-
dent. Som takk for 
sin store innsats i 
kiwanisarbeidet ble 
han tildelt utmer-
kelsen Øienmedal-
jen og blomster. For 
sitt meget omfatten-
de arbeid i Kiwanis 
District Norden er 
Jansen tidligere blitt 
tildelt utmerkelsen 
Distinguished Lieu-
tenant Governor og 

Hixon-medaljen. Per Garder takket av 
som styremedlem og fikk også takk for 
innsatsen med blomster.

Tekst: Ragnar Askum Foto: Privat

Styret, fra v.: Tor Henning Øberg, Arnt Ivar 
Hanssen, Statius Jansen, Olav Tomas Moen, 
Jan Magne Nakken, Axel Larsen og Svein 
Hundstuen. Ikke til stede Tore Ulf Larsen.
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KlubbaktiviteterTekst: KC Ski   Foto: Werner Skau
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Vårt tradisjonelle høstmarked i år gikk av stabelen 29. september på Kiwanishuset. Selv om 
værmeldingen ikke hadde de beste prognoser, så opprant dagen med passe vær som bare 
bedret seg utover dagen. Nytt av året var at vi hadde kostet på oss et Kiwanisflagg som vaiet 
friskt i vinden fra Kiwanishuset for første gan.

Høstmarked i Ski

I tillegg til vårt vanlige lørdagssalg i 
”Bua”, hadde vi også en utearena, samt 
at vi brukte samtlige 3 etasjer i hovedhu-
set; da spesielt 2-3 etasje for de ”antikva-
rikse” godbitene. Dertil kommer det at 
Kiwanis Club Nordby hadde full hånd 
om kafeteriaen og det økonomiske resul-
tatet her.
For Kiwanis Club Ski sin del så ble re-
sultatet i overkant av forventet, og ett av 
de bedre år sammenliknet med tidligere 
år. Sluttlig, ut ifra ovenfor nevnte, må vi 
kunne være fornøyd med et gjennomført 
marked, og vi har all grunn til å fastslå at 
vårt motto ”Vi bygger” står seg.

Kalenderdugnad i Moss 
Referat fra Kalenderdugnaden 
16/10 – 6/11 2012. Den utøvende makt i 
klubben var i perioden overlatt general 
Odd. Med myndig hånd drev han trelle-
ne i en evig rundgang til å samle blader. 
Det kunne bli enkelte tilløp til sammen-
stimling og ropene: ”Bakplater, bakpla-
ter” gjallet i markisefabrikken.  Det ble 
imidlertid ikke mange slike anledninger 
i denne tredemøllen. Hvis bakplatene en 
sjelden gang manglet lød det snerrende 
tilbake: ”Hent dem sjæl”!
Enkelte utvalgte hadde sine spesialjob-
ber, ikke minst grytulven Edgar Mat. 
Han sørget for kaffe under rundgan-
gen for enkelte, men røyken måtte Kjell 
½ røyke sjøl.  Den store begivenhet var 
midtpausen med varme pølser, lomper 

eller brød etter valg og mineralvann og 
kaffe. Sukk etter julekake ble sporen-
streks oppfylt. De Trætte Mænd (roman 
av Garborg 1891) ble også forsøkt befruk-
tet, og enkelte tok seg også et eple eller 
pære. Restopplaget av frukten fra Kåre 
forsvant med Arne. 
Om det var all mobbingen underveis el-
ler Edgards omsorg som gjorde det trive-
lig er ikke godt å si. Kommentarer til den 
som kanskje glemte en forside eller snu-
bla litt i rutinene satt løst, og praten gikk 
om løst og fast. Per S var satt i isolat til å 
pakke, og Steinar gjennomboret samtlige 
kalendere med sitt tunge stempel. Pers 
pakker forsvant ut med slavenes flukt 
etter endt økt. Opplegget var strømlin-
jeformet, frammøtet var markert større 

enn vanlige møter, og selv den ekstra lør-
dagen kom åtte kiwanianere til innsats. 
6.600 kalendere ble sett-lagt, stiftet, hul-
let, pakket og distribuert med rundt 200 
dugnadstimer.

Tekst: Kåre Sørby. Foto: Privat
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Mangt og mye i Risør
KlubbaktiviteterKlubbaktiviteterTekst: Red  Foto: Aust Agder Blad









 





 











Ellers nevner vi oppslaget om banksjefen 
i Gjerstad Sparebank som, i forbindelse 
med lanseringen av Kiwanismodellen i 
Gjerstad kommune, ”fant” 25 000 kroner 
som gikk til dette formålet. Risørklub-
ben utvidet i august Kiwanismodellen 
Risør til Gjerstad kommune, og i den 
anledning var klubben på en tilstelning 
på Brokelandsheia, og delte ut 25 000 
kroner til Gjerstad IL; øremerket for barn 
og unge. Dette er penger fra salget av Ki-
wanisbrødet og båtlotteriet som klubben 
holdt i sommer. En båt til 190 000 kroner 
ble loddet ut og trekningen fant sted 19. 
oktober og i Aust Agder blad leste vi at 
den gikk til en mann som virkelig hadde 
bruk for båt, se bilde.
Til slutt la oss ta med at Nicolai Grovik 
også var og orienterte kommunestyret i 
Gjerstad kommune. Denne er utlagt på 
vår Facebook-side og kan høres der - 

live - for de som er interessert. 
Kanskje er det momenter og tips 
å hente der for andre som måtte 
være så heldige å slippe til hos 
de styrende på denne fantastis-
ke måten. 

Aktiviteter i 
Risør og omegn

I forrige nummer lovte vi å 
komme tilbake til noe av alt 
det som skjer i Kiwanis Club 
Risør. De fleste sakene er al-
lerede publisert på nettet, 
men for at de som ikke er på 
nett også skal bli informert 
nevner vi en del her i bladet 
også. Aller først viser vi, med 
Aust Agder Blads tillatelse en 
litt pussig sak - se faksimilen 
nedenfor.
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Kvinner i Kiwanis

Men denne gangen har vi fått 
noen tanker fra Tor Glomstad som 
bl. a. sier: - ”Vårt Loppemarked 
har vel ikke ”nyhetens interesse” 
lenger, men det kan være interes-
sant å merke seg at i vår klubb er 
det kvinnene og deres kvinnelige 
venner som stiller opp. De eldre 
gubbene var i mindretall idet kun 
7 var aktive med i transport, vare-
plassering og salg. Dette kommer 
tydelig frem på bildene til høyre.
I de senere år er det kun kvinner 
som er opptatt som medlemmer 
hos oss. Uten våre damer har det 
ikke vært mulig for vår klubb å 
arrangere større tilstelninger som 
dette”. 
Vi synes det var et fint innspill i 
samband med at Kiwanisnytt har 
vært opptatt av temaet ”kvinner i 
Kiwanis” i dette kalenderåret - jfr. 
både nr 6 for forrige Kiwanisår og 
nr 1 2012-2013. Og her er ”Trond-
heim og damene”:

Tekst: Red  Foto: Tor Glomstad

Trondheim og damene

Kiwanis Club Trondheim har 
igjen, tradisjonen tro, arran-
gert sitt årvisse Loppemarked 
på Sverresborg skole. Det 
har vi gjentatte ganger rap-
portert fra - se bl. a. Kiwanis-
nytt nr 2 for 2011/2012; side 
7, og i vår indeks på nettsi-
dene finner du tidligere arti-
kler i den anledning.  

Hvem var først?

Nei da, denne gangen 
gjelder det ikke høna 
eller egget! Det har en-
delig lyktes Kiwanisnytt 
å finne en bekreftelse 
på hvilken rene kvinne-
klubb som var den før-
ste til å bli organisert i 
Kiwanis etter det store 
vedtaket i 1987 - i verden og i Europa - se 
artikkel i forrige Kiwanisnytt på side 15.

I en presentasjon (Power Point) omkring kvinner i Kiwanis på 
KIs nettsider har vi funnet følgende på et bilde, med overskrif-
ten ”Klubbene som gikk foran”, som forteller:

•	22.	september	1987	-	første	dameklubb,	i	Taiwan,	Taipei		
 Diana
•	23.	oktober	1987	-	den	første	dameklubben	i	Europa	organi	
	 seres,	Kiwanis	Club	Skien-Nora.	I	District	Norden	var	det	
 etter bare tre år hele ni rene dameklubber
•	Oktober	1988	-	første	dameklubb	i	Latin-Amerika;	
	 La	Renovación	in	Bogotá,	Colombia.
Dermed	 er	 det	 endelig	 fastslått:	 Kiwanis	 Club	 Skien-Nora	
var	først	ute	i	Europa,	og	den	andre	i	verden.
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Tekst og foto: Asbjørn Schjølberg

Ishockey - Kiwanis Cup 2012
Klubbaktiviteter

I år deltok til sammen 26 lag fra 14 klub-
ber med totalt ca 350 spillere - miniput-
ter - i alderen åtte til ni år. Enkelte av 
klubbene hadde jenter med på laget. 
Jentene kan være inntil tre år eldre enn 
guttene. Klubbene som stilte lag var Vå-
lerenga, Furuset, Ski, Hasle/Løren, Frisk 
(Asker), Lørenskog, Skedsmo, Jutul (Bæ-
rum), Grüner, Storhamar, Holmen (As-
ker), Manglerud Star, Gjøvik og Kråkene 
(Moss). Fylkene Oslo, Akershus, Hed-
mark og Østfold var således representert 
i Kiwanis Cup.
Kampene foregikk fra k1.09.00 til 20.00 
på lørdag, og kl. 09.00 til 18.30 på søn-
dag. Totalt ble det spilt 52 kamper de to 
dagene cupen ble arrangert. Hver kamp 
varer i to ganger 18 minutter, og isen blir 
vannet og preparert mellom hver annen 
eller tredje kamp.
Dommerne i kampene er unge hockey-
spillere fra Hasle/Løren Ishockey. De er 
relativt uerfarne, men flinke og pliktopp-
fyllende, og Kiwanis Cup gir dem god 
trening i det å være ishockeydommer.
KC Oslo St. Hallvard setter stor pris på å 

få være medarrangør i Kiwa-
nis Cup. Cupen samsvarer 
godt med vårt motto “Barn 
først og fremst”, og vi ser 
allerede med glede fram til 
cupen i 2013.

Kiwanis Cup i ishockey ble i år arrangert for 23. gang lørdag 17. og søndag 18. november i 
Lørenhallen i Oslo. Cupen er et samarbeidsprosjekt mellom sportsklubben Hasle/Løren Is-
hockey U9 og U10 og Kiwanis Club Oslo St. Hallvard. Sportsklubben står for det tekniske 
arrangementet, mens KC Oslo St. Hallvard sponser premiene. Alle spillerne får individuell 
premie; i denne cupen er ingen tapere og ingen vinnere!

Odd og Helge solgte lodd.

Sara og Jeanette solgte kaffe 
og kaker

Terje Nyhaug og William 
Hjelmås fra Hasle/Løren.
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Tekst og foto: Asbjørn Schjølberg

Lørdag 27. oktober feiret Europas første og verdens andre rene dame-
klubb sitt 25-års jubileum i Herkules klubbhus i Skien. Her var bl. a. 
guvernør Arne Johan, viseguvernøren og gjester fra klubber i divisjon 
Telemark og divisjon Viken og noen til. Til sammen nesten 60 gjester var 
med og gjorde stas på vår eldste dameklubb. Det ble på alle måter en fin 
og verdig feiring, og en svært hyggelig aften.

Vi har tidligere viet denne klubben og 
”kvinner i Kiwanis” stor oppmerksom-
het - se de to foregående Kiwanisnytt. 
For å gi plass til noen bilder gis her kun 
noen korte momenter fra feiringen. Etter 
god Kiwanisskikk delte jubilanten selv 
ut hele 75 000 kroner; således fikk Krise-
sentret i Telemark, stiftelsen Litauenhjel-
pen og klubbens eget barnehjem i Darje-
eling, India 25 000 kroner hver (se bilde). 
Gavene ble mottatt med stor glede.
Men også jubilanten fikk gaver; fadder-
klubben Skien var svært raus - en sjekk 
på 5000 kroner til klubben selv og en på 

10 000 kroner til barnehjemmet i India, 
blomster, gavebrev, lysestaker og masse 
hyggelige hilsninger vanket det også. Og 
hvert av medlemmene fikk en rose (se 
bilde).
 De mange rettene på et herlig koldt-
bord, levert av Hjalmar Johansens kok-
keskole var satt frem (se bilde) og det 
smakte fortreffelig. Og her var taler ved 
guvernøren, Liv Gisholt orientert flott 
om Kiwanis og Skien-Nora. Og æret ble 
de som æres burde, og høydepunktet her 
var vel da Erna Follaug fikk sin vel for-
tjente Øienmedalje (se forsiden).

Et spesielt 
og gripende 
innslag var 
den videofilm 
som Knut Osland viste fra India og bar-
nehjemmet i Darjeeling.
 Viseguvernør Terje Gulliksen takket 
elegant for maten på vegne av oss alle. 
Og musikken var ved Einar Bjordam.
Det hele ble så rundet av med sosialt 
samvær, kaffe og kaker m m, og det var 
dans til natten falt på. Takk for en herlig 
aften!

Kiwanis Club Skien-Nora 25 år
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I årene 1990-1992 ble det i vårt distrikt organisert hele 15 klubber, og 10 
av disse var dameklubber; og i dette ”damerushet” ble altså også Kiwanis 
Club Larvik Bøken etablert. Dette fenomenet inngår i den kraftige øknin-
gen av kvinnelig medlemmer i Kiwanis etter det store vedtaket i 1987 som 
vi tidligere har beskrevet. Larvik Bøken har i dag 18 medlemmer og har 
åpnet for mannlig medlemskap. Vi gratulerer med jubileet.

Kiwanis Larvik Bøken hadde 20 års fød-
selsdag 17. september 2012. Jubileet ble 
feiret på Grand Hotel Larvik 13. oktober. 
Det var 36 jubilanter og gjester til bords, 
og kvelden ble veldig hyggelig.
 Vi delte ut to ærespriser. En pris på 50 
000,- kroner til KFUK/KFUM for deres 
flotte arbeid for barn og unge og, en på 
30 000,- kroner til Fargespill Larvik. Det 
er barn fra 25 forskjellige land som dan-
ser, spiller, synger, og der de også lærer 
respekt og ikke minst likeverd. Et fantas-
tisk prosjekt i Larvik kommune.
 Ni jenter fikk også Øienmedaljen for 
sitt mangeårige arbeid og engasjement 
både lokalt og sentralt i Kiwanis District 
Norden. Anne Marit Møinichen fikk ”I 
Care plaketten” og blomster for sitt flotte 
arbeid med ”Misjon uten grenser”.  Tenk 
dere folkens – hun har sendt 14 000 jule-
kort til barn på barnehjem. Dette er det 
eneste mange av de barna får til jul. Hun 
fortalte at julekorta la barna under hode-
putene sine som et vakkert minne.  Dette 
er Kiwanisarbeid på sitt beste. 

Kiwanis Club Larvik Bøken 
KlubbaktiviteterTekst: Kari Rasmussen   Foto: Privat

20 år

Anne Bakke mottar organisasjonsdokumentet
av viseguvernør Øivind Heyn 30 sept. 1992
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Divisjon	Akershus; som består av 
6 klubber sør for Oslo, gjør en inn-
sats for å få opp samarbeidet mel-
lom klubbene i Divisjonen. Som et 
forsøk på dette brukes Interklubb-
møter. Alle klubbene i Divisjonen 
var representert, spesielt godt re-
presentert var Ås og Ski klubbene. 
Første møte ble arrangert av Kiwa-
nis Club Ski mandag 22. oktober. 
Klubben hadde invitert den lokale 
avisen som best dekker området, 
Østlandets Blad. Avisen har endret 
form, gått over fra papiravis 6 dager 
i uken til mere nettbaserte nyheter 
og bare papiravis 3 dager i uken. 
Dette er ikke bare positivt mottatt 
av abonnentene, noe man tror avi-
sens representant fikk med seg.
Neste møte ble arrangert av Kiwa-
nis Club Nordby, og her var temae-
ne Albania hjelpen, Eliminate og Ki-
wanis modellen. Det var meningen 
at Falk Bakke skulle møtt opp, men 
da han fikk andre gjøremål stilte 
to meget gode stedfortredere opp, 
Kjell Johansen og Sidsel Laurendz 
fra Vestbyklubben, og de fortalte 
om endrede måter å hjelpe i Albania 
på.  Istedenfor å bruke masse pen-
ger på transport av familiepakker, 
går nå hjelpen ut på lokale innkjøp 
og utbedring av skole og toalett fa-
siliteter. Heidie Ringsby hadde fer-
ske nyheter om både Eliminate og 
Kiwanis modellen. De totalt ca. 30 
deltagerne fikk god informasjon, 
spesielt de som ikke var tilstede på 
Arendals konventet. Det planlegges 
nytt møte til våren og et utpå høsten 
2013. Så får man se om samarbeidet 

bedres.
Les også om viseguvernørskiftet på 
nettsidene våre; Glimt fra pressen.

Divisjon Vestfold. Helgen 14.-16. 
september i år var det 9. gang Kiwa-
nisklubbene i Divisjon Vestfold ar-
rangerte «GURVIKA-WEEKEND» 
for Vestfold lokallag av foreningen 
”Ups and Downs” - en forening for 
familier med barn som har Downs 
Syndrom. Dette er årets høyde-
punkt for mange og også denne 
gang gikk det fint. Les hele artik-
kelen på nettsidene under Kiwanis-
nytt - > Artikler på nett.

Kiwanis Club Moss. Her skjer det 
rett som det er masse spennende. 
Først i november ble det åpnet en 
skatepark på Myra i Moss, etter 
initiativ fra Ungdommens bystyre. 
Kiwanis deltok her og de hadde 
sponset 4 + 26 skateboard og første-
hjelpsutstyr. Les artikkelen på nett-
sidene under Glimt fra Pressen.
For øvrig leser vi i klubbens interne 
organ Kiwavisa at arbeidet med 
produksjon av kalender går over all 
forventning, men at salget viser en 

synkende tendens - les mer om det-
te på side 8. For øvrig er et hyggelig 
å se at klubbens arbeid innen Kiwa-
nismodellen går fint og at kommu-
nen bidrar med interesse og midler. 

Kiwanis Club Risør holder koken 
tydeligvis. Det renner inn her hos 
oss med artikler fra diverse presse-
organer, men aller mest fra Aust Ag-
der Blad (ikke så underlig kanskje). 
Vi har latt oss fortelle at brødsalget 
går glimrende, og at inntektene 
nærmer seg sekssifret tall. Ja selv på 
sist Distriktsstyremøte var det stor 
etterspørsel og godt salg. Vi noterer 
oss at Gjerstad kommune er i skud-
det når det gjelder Kiwanismodel-
len Risør; ja sågar banksjefen ristet 
hvelvene litt og ”fant” 25 000 kroner 
som gikk til formålet. Vi har med 
stor glede også merket oss at Nicolai 
holdt orientering for de folkevalgte 
i kommunen fra selveste talerstolen 
i kommunestyret. Innlegget ligger 
utlagt på Facebook så der kan du 
høre det! Klubben har også gått ut 
med et tilbud på hjelp til andre for 
25 000 kroner, men merkelig nok er 
det hittil ingen som har søkt? Les en 
mengde artikler på nettsidene våre 
under Glimt fra pressen. Ellers har 
vi også merket oss med glede at de 
bruker Facebook for å samle inn sa-
ker og ting de trenger til barn i Ki-
wanismodellen. 

Kiwanis Club Oslo St. Hallvard 
har sendt oss en artikkel fra Kiwa-
nis Cup 2012 i ishockey, så der i 
gården er de utholdende, i samar-
beid med Hasle/Løren. Klubben 
har også sendt oss sin Årsberet-
ning uten at vi har latt oss forlede 
til å gjengi den i sin helhet her. Selv 
om medlemstallet har sunket noe i 
det siste og loddsalg ikke er så po-
pulært lenger, så er det stor aktivi-
tet der om bord. Sist gang skrev vi 
om Kiwanisdagen, denne gangen 
det ishockey, så det mangler ikke 
på oppgaver. Av beretningen ser vi 
at det sosiale livet også blomstrer 
og vi ser mange interessante tema 
blant foredragene. Alt dette burde 
tilsi at det meste ligger til rette for å 
få nye medlemmer.

Klubbaktiviteter
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Kiwanis Club Elverum tilhører 
de såkalte ”kalenderklubbene”. En 
kreativ kalenderkomite har dette 
året presset prisen på trykkingen 
slik at man også bestilte ferdige 
kalendere denne gangen. Kanskje 
til medlemmenes skuffelse over 
ikke å få gå rundt ”kalenderbor-
det (gullkalven?)” og samle ark og 
prate med mange samtidig under 
veis rundt og rundt. Salget er i gang 
og vi håper selvsagt på et godt salg, 
men det står ikke til å nekte at eldre 
herrer ikke synes at det å gå rundt å 
selge er helt i deres gate. Nå ja, noen 
firmaer på lista hjelper jo må vite. 
Og kanskje er det også slik at de el-
dre herrene heller ikke har bein eller 
rygg lenger til å valse rundt et bord 
i timevis - samme veien - 2000 gan-
ger. Ellers er det slik at klubblivet er 
mangslungent der oppe i skogen. 
Her forleden var de på bedriftsbe-
søk hos Rieber & Søn; en fabrikk 
med lange tradisjoner i Elverum, 
under flere eierskap (Nopal, Black 
Boy) og som produserer ferdig mat 
i plastposer. Vi tar med et bilde fra 
dette besøket - og dette er ikke ”den 
store hvite flokk”, ei heller har man 
dratt til månen; dette er ganske en-
kelt kiwanianere i svarte natten, på 
glattisen med hvite sko, hvit frakk 
og mössa. Men alle kom heile heim! 

Kiwanis Club Holmlia har tidlige-
re sendt oss et innspill om hva som 
foregår der i gården. I juni deltok de 
på ”Vær Stolt Festivalen”.  Der skjer 
det litt av hvert har vi forstått, her-
under Ola-billøp med medaljeutde-
ling og ballonger. De forteller også 
en solskinnshistorie om Kiwanis-
venner og et Kvinne og Familielag 
som har ydet Albaniahjelpen stor 
hjelp. Les det hele på nettet under 

Kiwanisnytt --> Artikler på nett --> 
Artikler som ikke kom med.

Kiwanis Club Rygge holdt 3. no-
vember fest for over 200 eldre i 
Øreåshallen. Og der var det dek-
ket til fest. Dette hadde lederen av 
festkomiteen Frank Dahl sørget for, 
sammen med gode medhjelpere. 
”Vårt program for kvelden er av 
godt, gammelt merke”, forklarte 
Iversen og Dahl. Og det fortelles at 
ordføreren var der og talte til de el-
dre, der var orientering om planer 
for seniorboliger og her var både 
musikkorps og mannskor, og en 
egen duo som spilte taffelmusikk 
mens man fikk seg litt mat. Les det 
hele slik Moss Avis så det på våre 
nettsider Glimt fra pressen.

Kiwanis Club Nordby. Som vi hør-
te ovenfor under Divisjon Akershus 
så Nordby arrangerte interklubb-
møte 14. november: Her var temaet 
oppdateringer fra Albaniakomiteen 
og humanitærkomiteen, om Men-
tal Helse, Burn Camp og Eliminate. 
Spørsmål og svar. Alle klubber i di-
visjon Akershus representert, full 2. 
etasje. Lefse med røkelaks, julekake 
og geitost, flere kaker. Dette likte vi 
- sa Kiwanis Club Nordby.

Kiwanis Club Lillestrøm er også 
en ”kalenderklubb”. I deres klubba-
vis ”Sagbladet” leser vi at også der 
er det dugnad på å samle og stifte 
kalendere. De samarbeider også 
mye med nabodamene i Kiwanis 
Club Skedsmo, og om dette leste 
vi i K -nytt nr. 1. De samarbeidet 
også under ”Åpen dag” på brann-
stasjonen i Lørenskog der de orga-
niserte salg av brus, pølser o. s. v. 
Overskuddet av salget gikk til Burn 

Camp. Det ble også plass til profi-
lering av Kiwanis. De to klubbene 
har også arrangert dansefest for 
utviklingshemmede i oktober med 
190 deltakere. Senere utpå blir det 
så juletrefest som også er utrolig po-
pulær.

Kiwanis Club Skedsmo har i til-
legg til det som er nevnt ovenfor, 
under Lillestrøm, arrangert 3 dis-
kokvelder for Måsatrollet, treff for 
utviklingshemmede - les mer her; 
http://www.lorenskog-kultur.no/
files/Dokumenter/kulturtjenes-
ten/publikasjoner/tilrettelagte-fri-
tidsaktiviteter-h2012-v2013.pdf 
De har også gitt 50.000 kroner til 
Stalsberg Bo og Behandlingssenter, 
avdeling Konten; til bygging av en 
sansehage. Her er damer som svin-
ger seg.

Kiwanis Club Karlskoga. Deres 
”Klubbnytt” har fått et nytt og enda 
friskere utseende, vakkert produ-
sert som nettavis av nettopp inn-
satt klubbsekretær Jörn Andersen. 
De har nå to redaktører for bladet 
siden Sven Eriksen inngår i teamet. 
For øvrig tar vi med noen linjer fra 
redaktørens ”Tankar”: 
”Kiwanis Club Karlskoga har 
ju genomgått, eller håller på att 
genomgå en verklig förändring. Av 
någon anledning har flera medlem-
mar lämnat klubben, det är verk-
ligen sorgligt när sådant sker. Det 
finns ju ett stort behov av hjälp 
runt omkring oss och Kiwanis är 
ju en viktig del av det men vad kan 
vi göra? Jag undrar ofta över var-
för vi tappar medlemmar”. Det er 
kanskje et spørsmål han deler med 
mange andre. Du kan lese hele den 
flott klubbavisa på klubbens hjem-
meside, og der kan du sikkert også 
lese mer om årets Lucia-kåring; her 
forleden så vi bilde kandidatene på 
klubbens Facebook-sider - vi delte 
det like godt på våre sider også! 
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Rapport fra Albania
RAPPORT HØST 2012.
For å følge opp prosjektene våre, var 
noen nøkkelpersoner fra Kiwanis Alba-
niahjelpen på besøk i Albania i midten 
av september. Spesielt hyggelig var det 
at nyvalgt Guvernør Arne Johan var 
med under deler av besøket. Det var før-
ste gang en guvernør viste interesse og 
hadde mulighet til selv å oppleve hva 
vi er engasjert i, og hvilken betydning 
arbeidet vårt har for målgruppene våre 
der nede. 

FAMILIEESKER.
Traileren med 403 familieesker, matolje, 
sykler, symaskiner og annet utstyr som 
familier trenger, var sendt nedover og 
losset inn på lager før vi ankom. 120 fa-
milieesker ble levert i en landsby i Puca 
kommune, et fattig fjellsamfunn nær 
grensen til Kosovo, 50 esker til en tilsva-
rende kommune nær grensen til Monte-
negro, og slik fortsatte vi til alle eskene 
var utlevert, det hele i samarbeid med 
Kastriot Faci fra Norsk Nødhjelp og de 
lokale myndighetene der hjelpen ytes. 
Som kjent, var dette siste forsendelse 
med familieesker. Vi har i årenes løp le-
vert ca. 15.000 familieesker, og rundt reg-
net 60.000 mennesker har fått et lite løft, 
og en opplevelse av at det er noen som 
tenker på dem ”der ute”.

OPEN SCHOOL.
I løpet av de dagene guvernøren var i 
Albania fikk vi også besøkt de aktivite-
tene vi har vært med på å etablere gjen-
nom OPEN SCHOOL prosjektet. Vi var 
på spesialskolen og overvar øvelsen til 
Trupa Muzikore, var på fotballtrening 
og kamp for de fotballagene vi har vært 
med på å bygge opp, og var på besøk i 
sigøynerkvarteret og opplevde øvelsen 
til dansegruppen med sigøynerjentene. 
Alle disse aktivitetene er viktige fyrtårn 
og rollemodeller og viser vei for hvordan 
man kan bygge opp organiserte fritids-
aktiviteter for barn og unge i Albania.
Kiwanis Albaniahjelpen ser fortsatt 
praktisk og økonomisk støtte til videre-
utvikling av disse aktivitetene som en 
viktig oppgave inn i fremtiden. Dermed 
håper vi at vi fortsatt kan være en motor i 
arbeidet med å bedre barn og unges opp-
vekstvilkår i Albania.

BRANNSTASJONEN.
Guvernør Arne Johan var interessert i et 
besøk hos brann- og redningsvesenet i 
byen Shkoder. Her har vi, som kjent, gjort 
en verdifull jobb med å ruste opp stasjo-
nen med brannbiler, røydykkerutstyr, 
slager, koplinger, frigjøringsmateriell 
osv. Selv om dette prosjektet er avsluttet, 
ble vi tatt i mot med stor begeistring og 
takknemlighet, og fikk mange historier 
om hvordan materiellet, kunnskapen og 
holdningene vi har lagt igjen der nede, 
kommer hele samfunnet til gode. Brann-
sjefen kunne blant annet fortelle at til 
sammen 63 mennesker var reddet ut av 
bilvrak det siste året ved hjelp av frigjø-
ringsverktøyet vi har levert.

TOREVICE -”Spøkelsesbyen” som Hox-
ha brukte som deporteringssted for op-
posisjonelle og kriminelle i kommunistti-
den. Byen, med 180 familier, er i særdeles 
dårlig forfatning, med ekstra stor ar-
beidsløshet, høy kriminalitet, utstrakt 
vold og høy selvmordsprosent, særlig 
blant unge kvinner.
Ved hjelp av en gave på kr. 50.000 fra Ki-
wanis Club Skedsmo har vi i løpet av de 
par siste årene rustet opp helsestasjonen 
med kontorutrustning og mye medisinsk 
utstyr, lagt inn vann og strøm i bygnin-
gen, installert vedovner i alle klasserom-
mene og kjøpt inn ved for to fyringsse-
songer i barneskolen. Før vi slipper taket 
i Torevice, ønsker vi nå å bidra til å få 

restaurert og gjenåpnet toaletthuset på 
skolen, og kanskje få anlagt en lekeplass 
i skolens nærhet. 
I samarbeid med Norsk Nødhjelp gjen-
nom Kastriot Faci, er vi innstilt på å yte 
bistand til oppbygging av helsestasjoner 
og skoler i andre samfunn som er i like 
dårlig forfatning som de vi opplevde i 
Torevice. 
Til slutt benytter vi anledningen til å tak-
ke Kiwanisklubbene for all den støtten 
vi har fått så langt, og som har gjort det 
mulig for oss å bidra til å bedre levevil-
kårene for det albanske folk, spesielt for 
barn og unge.
Vi håper på fortsatt støtte fra klubbene 
slik at vi også i fremtiden kan være på-
drivere og støttespillere i videreutvik-
lingen av levekårene der nede slik det er 
beskrevet ovenfor i avsnittene om Open 
School og Torevice.
I Albania er det fortsatt nød nok til alle 
som ønsker å bidra, og vi er innstilt på å 
gjøre jobben!

Med vennlig hilsen
Kiwanis Albaniahjelpen

Falk Bakke 

Tekst: Falk Bakke  Foto: Sidsel Laurendz
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STØTT ALBANIAHJELPEN
Albaniahjelpen ruver godt i bildet av innsatsen fra Kiwanisklubbene. 

Redaksjonen i K-nytt har merket seg flere divisjoner som øker hjelpen til prosjektet, 
og vi oppmuntrer til enda større innsats.

Her er det stadig behov for penger og hjelp til pakking av esker.
Send et bidrag til Albaniahjelpen, tlf. 91 62 71 46 

eller bankgiro 5082.05.82745
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Fra komiteene
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Tekst: Hans-Olav Teppen 

Kontrollkomiteen orienterer
 Vi bygger, ……… omdømme ……(?). 
Da distriktsstyret bestemte seg for å opp-
rette en kontrollkomite , var det neppe 
for å få i gang en pekefingergjeng, men 
for å få litt spesialiserte	bidragsytere til 
Kiwanis. Mandatet går som kjent ut på 
kontroll med regnskaper, at forvaltning 
er i orden og vedtak blir overholdt. Ko-
miteen kom i gang i mars, til å begynne 
med har det blitt mye regnskapsdetal-
jer. Men distriktet har nå et oppdatert	
regnskap til 30. september, dette danner 
grunnlag for komiteens arbeid, utover 
pesing med regnskapsdetaljer og inn i 
komitearbeid med å se på forvaltning. 
Når en sitter med slikt komitearbeid, og 
leser en del av det som kommer på netta-
visene, er det lett å se samfunnet er opp-
tatt av å ha «sakene» i orden. En forening 
skal også ha formalitetene	på	plass. Re-
gistrert i Brønnøysundregistrene, sam-
funnet vil ikke ha uregistrerte, lugubre 
og lysskye foreninger. Foreninger skal 
være transparante, det skal ikke være 

«hemmeligheter» som offentligheten 
ikke har innsyn i (eks.vis utilgjengelige 
medlemslister), folk skal kunne se hva 
foreningen driver med (eks. registrerte, 
tilgjengelige vedtekter og formål), det 
er slett ikke likegyldig hvordan midler 
skaffes og hvordan de brukes (eks. inn-
sendte regnskaper som folk igjen kan få 
tak i, innsamlingskontrollen). 
Dette handler om å gi Kiwanis et godt 
omdømme. Folk skal ha en god oppfat-
ning av navnet Kiwanis og hva man står 
for. I dagens mediaverden oppnås godt 
omdømme med gode pressemeldinger, 
men kan gå styggfort galt av sted med 
negativ presse. Et av grunnlagene for et 
godt omdømme er nok blitt å ha formali-
tetene i orden. 
Komiteen anbefaler derfor Kiwanisen-
hetene å følge	 opp	 sin	 registrering	 i	
Brønnøysund. Det anbefales at 
Kiwanisenhetene er: 
-  Registrert med avkrysset ja til innrap 
 portering av vedtekter og regnskaper. 

-  Vedtekter sendes inn bare når det er  
 endringer, - vedlegg til samordnet 
 registermelding. 
-  Registrert i Frivillighetsregisteret. 
-  Årlige valg skal sendes inn. Årsmøte 
 protokoll, - vedlegg til samordnet 
 registermelding. 
-  Årlige regnskaper sendes inn, - følge- 
 skriv. 
Manglende innsendelser vil ikke ha 
gebyrkonsekvenser som for selskaper. 
Men, i tråd med hva vi leser; Brønnøy-
sundregistrene vil ha orden i sakene 
sine. De sender i disse dager ut brev til 
foreninger som har krysset av for vedtatt 
innsendelse av regnskaper, men ikke har 
gjort dette. Fristen for å bringe orden er 
satt til 2 måneder. 
La oss få disse formalitetene på plass, og 
litt brennkvikt. 
Kontrollkomiteen, 2. november 2012. 

Hans-Olaf Teppen

I forrige nummer ble det fortalt om årets sommerleirer, men dessverre var det ikke plass 
til bilder. Det skal vi rette på nå, og her er noen bilder fra årets Burn Camp. Når det gjelder 
MHUs sommerleir så viser vi til nettsidene og leiravisa som er utlagt der; 
Prosjekter > egen lenke for MHU.

Fra Humanitærkomiteen
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INNSAMLEDE MIDLER TOTALT PR oktober - 
CA 19,5 MILL USD/31 LAND GJENSTÅR






(2012) 




Pr. 11. nov 2012 

Ca 44 500 sparte liv 

(2013) 

(2014) 

(2015) 

Sammen	skal	vi	eliminere	stivkrampe

OG KONTONUMMERET FOR INNBETALING ER: 
KIWANIS	DISTRICT	NORDEN				6276.05.34574

Hilde Meyer, prosjektkoordinator

Prosjektet går sin gang verden rundt. I skri-
vende stund er det 31 land som står på lis-
ten over de som trenger hjelp til å eliminere stivkrampe 
som dødsårsak hos nyfødte og deres mødre, mot 40 da vi 
startet. I oktober ble Kina erklært fritt for stivkrampe. Vi 
ser at pengene vi samler inn, og det som gjøres er til nytte 
og gjør en forskjell.
I District Norden har vi pr 12. november samlet inn litt 
over 445.000 kr – 44.500 liv er reddet – Meget bra! Men 
det betyr ikke at vi ikke kan bli bedre. Vi er nå inne i det 
året som kalles participation – deltagelse i prosjektet. Da 
er det opp til oss hvordan vi ønsker å delta. Vi har vært 
rundt og informert og inspirert, men kommer gjerne på 
flere besøk, for å motivere dere.
Det er bare vår egen kreativitet som skal til. Kiwanis er 
full av medlemmer med gode ideer. Ikke nøl med å sette 

de ut i livet. Om de er store eller små er ikke av betydning. Er det noen som har tatt ideen 
med en sparebøsse på til Eliminate på klubbmøtene? Ei krone her og ei krone der…. Det blir 
10 kroner = et liv.  Glem ikke at klubbene kan benytte seg av blomster brevet som ble delt ut 
på konventet i Arendal. Det er laget for District Norden, og klubbene kan selv bestemme hvor 
mange liv de vil redde. Vi lager det dere ønsker. Et er bestilt til jubileumsgave på kr 1.000 / 100 
liv reddet. Kanskje det kan være noe å vurdere som jule eller bursdag gave.
En annen mulighet er julekort. Verdi kr 50,- / 5 liv reddet. Disse vurderer vi å lage som vanlige 
kort etter jul avhengig av responsen fra klubbene. Ønsker klubbene å gjøre noe mer, kan dere i 
løpet av tiden Eliminate varer, kjøpe Walter Zeller medaljer, verdi 1.250 dollar / ca. 7.500 Nkr. 
Ønsker dere noe av det nevnte, send en e-post til eliminate@kiwanis.no med bestilling.
Det drypper inn nå og da med navn på kontaktpersoner i klubbene, men en og del mangler. 
Klubbene og kontaktpersonene har mottatt e-post med informasjon om Eliminate på engelsk 
fra de som organiserer prosjektet på verdensbasis. De er sendt rett til klubbene for å ha kortest 
mulig vei med informasjonen. Jeg har sagt i fra blant annet på konventet at dette er noe vi må 
leve med. Vi har ikke kapasitet eller økonomi til å oversette alt som sendes ut. Ta kontakt om 
noe er uklart av det dere mottar.
Ideer dere har og muligvis også har benyttet, vil vi gjerne høre om. De kan andre ha glede av.
12.november hadde vi et interklubbmøte i divisjon Vestfold med medlemmer fra Telemark på 
besøk. Gjest / foredragsholder var Hanne Holt fra Unicef. Hun ga et godt innblikk i hvordan 
Unicef jobber og da spesielt med sitt stivkrampeprogram. Hun kunne bekrefte at de midler vi 
samler inn virkelig gjør en forskjell. Interessant? Ta kontakt så ser vi på muligheten for å ordne 
et møte i din divisjon.
Med de beste ønsker til alle medlemmer om en koselig julefeiring 
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Kjære Kiwanisvenner 

Vi går nå inn i fase to av Eliminate prosjektet. Fase en var å bygge 
opp grunnlaget for driften av prosjektet i District Norden. Fase to 
er å inspirere dere til å jobbe videre med prosjektet. Klubbene vil 
innen rimelig tid motta et brev med mer informasjon fra komiteen. 
Vi i District Norden har til nå reddet 30.000 mødre og deres barn. 
MEGET BRA ! Tusen takk til alle som har bidratt så langt.  
Ved våre og tidligere bidrag har Unicef kunnet utrydde stivkrampe i 20 land siden år 2000. Dere kan 
se mer informasjon om Eliminate på vår hjemmeside www.kiwanis.no.
Red: Vi viser også til side 21; Neste guvernørs ”kortversjon” av og om prosjektet.

OG KONTONUMMERET FOR INNBETALING ER: KIWANIS DISTRICT NORDEN    
6276.05.34574

Husk at gjør en stor forskjell for et 

menneskeliv som trenger det.

Prosjekt ELIMINATE er rettet mot 38 land. Her er en oversikt over 
dem:
38 LAND SOM HAR MNT (MATERNAL AND NEONATAL TETA-
NUS)
Afrika (26) Angola, Burkina Faso, Cameroon, Central African Repu-
blic, Chad, Cote D’Ivoire, DRC (Congo), Equatorial Guinea, Ethiopia, 
Kenya, Liberia, Madagascar, Mauritania, Mali, Gabon, The Gambia, 
Guinea-Bissau, Guinea, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Soma-
lia, South Sudan, Sudan, Tanzania
Midt-Østen (5)Afghanistan, India (18 of 33 states), Iraq, Pakistan, 
Yemen
Mellom-Amerika (1) Haiti
Asia og Stillehavet Pacific (6) China, Cambodia, Indonesia, Laos, 
Papua New Guinea, Philippines 

Reds. merknad: Fra en 
kampanjerapport nr 11 på 
prosjektets nettsider nev-
ner vi kort at pr. 4. jan 
2012 er det:
- innsamlet totalt, i over-
kant av 8 mill US$ - hvil-
ket gir en måloppnåelse på 
7,3 %.
I rapporten kan du lese om 
forskjellgie bidragsytere, 
og kategorier, som disse er 
inndelt i. Se våre nettsider.

ELIMINATE – Sammen gjør vi en forskjell !
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 District Nordens Fond

Stiftelsen Kiwanis International District Nordens Fond
President	Carl-Erik	Thielemann,	Tollbugt.	53,	3044	Drammen.
Bankkonto	nr	1080	32	90666,	e-post:	fondet@kiwanis.no	    

Midler kan tilføres fondet ved:
Direkte innbetaling av bidrag på ovennevnte bankkonto.
Kjøp av Ivar Øiens minnemedalje (bestilles hos Fondet) Pris: 5000,- kroner.
Kjøp av District Norden pins kr 20,-. 
Kjøp av stickers kr 30,-.
Innbetaling til Fondet ved jubileumsgaver til klubber m m.
Kjøp av nøkkelbånd på konventet kr 30,-.

Ivar Øiens -minnemedalje

District Nordens Fond har laget denne æresmedaljen til 
minne om Kiwanis Club Oslos charterpresident og Nor-
dens første, norske Guvernør Ivar Øien og det banebry-
tende arbeid han la ned i Kiwanisorganisasjonen.
Medaljen kan kjøpes av Distriktet, Divisjoner og klubber for 
å hedre noen som fortjener det. 
Samtidig gis det dermed et bidrag til fondet. Medaljen 
koster 5000,- kroner, hvorav det meste går til Fondet. Jak-
kemerke og diplom medfølger.

Kjære kiwanianere!

Nå stunder det mot førjulstid med inne-
kos sammen med familie og venner. 
Førjulstiden og Advent er forberedelse 
til selve julen hvor vi også tenker på de 
menneskene som ikke har det så godt. 
Fondet har i dette året gitt økonomisk 
støtte til blant annet Sykehusklovnene. 
Kanskje vårt bidrag vil bidra til at det vil 
bli en bedre julefeiring spesielt for barn 
og unge på sykehusene hvor klovnene er. 
Vi skal heller ikke glemme all den hyg-
gen som klubbene i distriktet skaper for 
våre medmennesker som trenger en ut-
strakt hånd.
Klubbene har vært flinke også i år til å 

handle Øien-medaljer som er gitt til per-
soner som har gjort mye godt for Kiwa-
nis og våre medmennesker. Vi har som 
plan å nå 1 million i banken dette året. 
Så langt har vi ca kr 915000 i banken så 
vi nærmer oss. En stor takk til dere alle i 
klubber, divisjoner og distrikt som også 
har gitt ut gavebrev. Vi har så langt i år 
solgt 22 Øien medaljer med diplom.

I forbindelse med Distriktsstyremøtet nr 
2 vil Fondet avholde sitt av/på styremø-
te 24.11.2012 i Drammen. Her vil det nye 
og gamle styret utveksle sine erfaringer. 
I tillegg vil vi også diskutere om hvilke 
aktiviteter som Fondet kan initiere. 
Vi vil også igjen minne alle klubbene til å 

komme med forslag 
på gode humanitære 
prosjekter som vil bi-
dra til å hjelpe barn 
og unge til å få en 
bedre hverdag. 
Ønsker dere et besøk fra oss i klubben, 
divisjonen eller distriktet, så send oss en 
beskjed om dette.

Så til slutt vil jeg ønske dere alle 
GOD JUL OG ET FREMGANGSRIKT KI-
WANIS NYTT ÅR 2013.

Kiwanis hilsen fra
Carl-Erik Thielemann

Fondets styre; fondet@kiwanis.no 
President Carl-Erik Thielemann Kiwanis Club Nedre Eiker
Styremed/sekr Kjell Kristiansen Kiwanis Club Ski
Styremedlem Heidie Ringsby Kiwanis Club Larvik Bøken
Styremedlem Arne Johan Sigstad Kiwanis Club Elverum

Fondets president har ordet:

Det	er	nå	lave	priser	på		
profileringsartikler	
-	se	nederst	til	venstre	

på	siden

Utdeling av Øien 
medaljen
NR NAVN KIWANIS CLUB

133 Gunn Jacobsen  Larvik Bøken
134 Anne Bakke  Larvik Bøken 
135 Sidsel Jacobsen  Larvik Bøken
136 Brit Rogn  Larvik Bøken  
137 Anne B. Gunnarsen  Larvik Bøken 
138 Kari Rasmussen  Larvik Bøken 
139 Torild Sagli  Larvik Bøken  
140 Britt Sylvia Olsen  Larvik Bøken 
141 Elin Evensen  Larvik Bøken  
143 Erna Follaug  Skien-Nora

Fra Fondets vedtekter
Fondet er registrert i Brønnøysundregistrene i november 1993. 
Fondet er en stiftelse og har sine egne vedtekter. Om formålet 
siteres fra pkt 3 i vedtektene:

§ 3. Stiftelsens formål er ved frivillig innsamlinger og gaver fra 
distriktets klubber og enkeltmedlemmer, samt andre bidragsy-
tere, å bygge opp et fond i regi av Kiwanis International District 
Norden hvor inntil 25 % av årlig avkastning, fratrukket fondets 
driftsutgifter, samt inntil 25 % av fondets kapital skal kunne be-
nyttes til:

a) En eller flere årlige pengegaver til verdige humanitære  
 formål. Mottaker plikter å rapportere til fondet etter tilde 
 ling av midler.
b) Ved akutte krisesituasjoner, som jordskjelv, flomkatastro 
 fer o.l. straks kunne yte midler på vegne av distriktet.
c) Summen av a) og b) kan til sammen ikke overstige total  
 begrensning i henhold til denne artikkel før fondets kapi 
 tal utgjør 10G (Folketrygdens grunnbeløp). 
 Når fondets kapital overstiger 10G kan inntil 75 % av   
overskytende kapital disponeres.

(Komplette vedtekter finner du på våre nettsider under  ”Fondet” og 
lenken Fondets vedtekter)
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Nästa guvernörs tankar MonA hurtig

Kjære Kiwanisvenner

I mitten av november kom jag tillbaks till Norden 
från en konferens på vårt huvudkontor i Indiana-
polis. Det var en tränings-/utbildningskonferens 
för alla Kiwanis blivande guvernörer 2013/14. Ut-
bildningen startade varje dag kl. 08.00 och slutade 
mellan 18.00–19.00.  Det var intensiva dagar och det 
var flera teman som togs upp men allt mynnade ut 
i att vi, alla Kiwanier, skall hjälpas åt att föra fram 
vårt budskap till omgivningen och därmed få flera 
att förstå hur stor vår organisation är och vad myc-
ket bra den gör runtom i världen. 

Dåtid – nutid. För ca 15 år sedan började vi Kiwa-
nier tillsammans med Unicef med ett projekt som 
kallades IDD-projektet. Det gick ut på att ”utrota” 
JOD-bristen i världen. Nu har vi Eliminate-projek-
tet som också görs i samarbete med Unicef. I mitten 
av november hade det samlats in 19,5 milj. USD till 
Eliminate! Fantastiskt resultat som ger PR. Vi måste 
använda den PR-effekten inom vårt distrikt för att 
göra oss mer kända i samhället.
Förtroende – synlighet.
Det som också är fantastiskt och gör mig stolt över 
att vara en Kiwanier är att vår organisation är den 
enda som får ha sin logo jämsides med Unicef logo! 
De har förtroende för Kiwanis.

En annan sak som gör mig stolt över att vara en del 
av Kiwanis International District Norden är att inse 
hur långt före vi ligger i vårt sätt att arbeta tillsam-
mans inom distriktet på alla nivåer. Det var bara 
ett fåtal distrikt som jobbade med kontinuitet och 
hade en strategisk plan. De blev imponerade när 
jag berättade om vårt sätt att arbeta. 
Tankar	väcker	tankar.
En sak som blev tankeväckande var när vi (delta-
garna i konferensen) kom in på diskussionen om 
man är medlem av Kiwanis och om man även är en 
Kiwanier och vad är i så fall skillnaden. 
Medlem i en Kiwanisklubb är relativt enkelt att 
vara genom att gå på möten för att träffa trevliga 
vänner och kanske äta lite gott. När det kommer 
till att ställa upp som kandidat till någon styrande 
befattning så blir det jobbigt. Men hur agerar jag 
som Kiwanier? Följer jag de grundläggande prin-
ciperna?  Ställer jag upp som kandidat till styrande 
befattningar för att jag verkligen vill göra något för 
andra och för att kunna påverka utvecklingen fra-
måt? Går jag fram till en medmänniska som jag ser 
är i nöd och erbjuder min hjälp? Ställer jag upp när 
det krävs en insats? 
Kan vi svara ja på dessa frågor då är man en Kiwa-
nier	lokalt	och	globalt samtidigt som man är med-
lem i en Kiwanis-klubb.

Bästa hälsningar 
Mona

nesteguvernor@kiwanis.no

Erling Larsen 
til minne 

Vårt chartermedlem, 
Erling Larsen døde 
den 25. august; 79 år 
gammel. Erling var 
med å starte Kiwanisklubb i Tve-
destrand i 1985, og var den første 
lederen i interimsstyret i klubben. 
Han var president 1999-2000. Erling 

var et aktivt medlem i mange år. 
Han var positiv og et typisk ja 
menneske, men de siste årene med 
noe sviktende helse, ble aktiviteten 
noe redusert. Erling var medlem 
helt frem til det siste, og var en stolt 
kiwanianer.
Erling var et sosialt menneske og 
var alltid med på våre på våre 
arrangementer, Han var en kjent 
person i bybildet, da han hadde 
sin jobb som salgssjåfør gjennom 

mange år, og også som trofast mu-
siker i ungdomskorpset. Erling var 
gift med sin kjære Harriet som også 
har bidratt med mye til klubben, de 
fikk 3 barn sammen, barnebarn og 
oldebarn som nå har mistet en kjær 
ektemann, far bestefar og oldefar. Vi 
i Kiwanis har mistet en god venn, 
som vil bli savnet på våre møter og 
arrangementer.
Vi lyser fred over ditt minne

Hilsen kiwanismedlemmer.

Minneord
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TILLITSVALGTE M M 2012 - 2013
Distriktsstyret Kiwanis Club
Guvernør  Arne Johan Sigstad Elverum
Neste guvernør  Mona Hurtig  Karlstad
Forrige guvernør  Ralph Castellan  Svelvik  
Distriktssekretær   Dag Gladsø  Sandefjord
Distriktskasserer  Øyvind Breivik  Vestby

Viseguvernører
Akershus  Kjell Bakka  Drøbak
Buskerud  Magne Bentsen  Lier
Indre Østland  Ingmar Skutlaberg Lillestrøm
Telemark  Terje Gulliksen  Porsgrunn
Sverige   Trond Søhagen  Karlstad
Sørlandet  Terje K. Christensen Risør
Vestfold   Per Arnt Robertsen Åsgårdstrand
Vestlandet  Jens Haugland  Fana
Viken   Helge Bagøien  Oslo 
Østfold   Olav Rikard Haugen Askim
 

Kiwanisnytt
Redaktør   Asbjørn Schjølberg Elverum

Komiteledere
Humanitær  Heidie Ringsby  Larvik Bøken 
Vekst   Paul Mannes  Haugesund  
Lov/Strategi/Planl Göran Hurtig   Karlstad
PR/Kom/Utd  Asbjørn Schjølberg Elverum
Konvent   Tore Brynslund  Øvre Eiker
Kontrollkomite  Hans-Olaf Teppen  Ski 
Past guvernører   Thor Chr. Berg   Lillestrøm

Distrikt Nordens Fond
President  Carl-Erik Thielemann Nedre Eiker 

Webmaster  Asbjørn Schjølberg Elverum

ELIMINATE  Hilde Meyer  Horten Freia

Organisasjonen

Guvernør
Arne Johan Sigstad
Per Sivlesv. 6, 2407 Elverum
Tlf. privat  62 41 43 91
Mobil 62 41 43 91
e-post: guvernor@kiwanis.no

Distriktssekretær
Dag Gladsø
Landstadsgt. 30, 3210 Sandefjord
Tlf. privat  91 66 51 02
Mobil 91 66 51 02
e-post: sekretar@kiwanis.no

Medlemsansvarlig: Tove Fiksdal, Fossekallen 43, 1407 Vinterbro. 
 Mobil: 90 84 87 82
 e-post: medlemsreg@kiwanis.no

Kiwanis International District Norden - www.kiwanis.no

Distriktskasserer
Øyvind Breivik
Storgaten 48, 1555 Son 
Tlf. privat 64 95 82 81
Mobil 90 19 50 16
e-post: kasserer@kiwanis.no

ORGANISASJONEN

Hva er Kiwanis?

En internasjonal, humanitær serviceor-
ganisasjon med ca 600 000 barn, ung-
dom, kvinner og menn i mer enn 80 land.  
Stiftet i USA i 1915, i Europa 1963, i 
Norden 1964. District Norden har 63 
klubber i Norge, 5 i Sverige, med til 
sammen ca 1500 medlemmer.
Kiwanis har 8600 klubber for voksne og 
7900 klubber for barn og unge 
(juli 2012).

KIWANIS HAR 6 PRINSIPPER

Formålet med Kiwanis International er å:

1. Prioritere menneskelige og indre livs-
 verdier foran materielle goder.

2. Oppmuntre til å leve etter Den Gylne 
 Regel: ”Gjør mot andre det du vil at 
 andre skal gjøre mot deg”.

3. Arbeide for høy sosial, yrkesmessig  
 og forretningsmessig etikk.

4. Bidra til å utvikle et samfunnsansvar  
 basert på omtanke og hjelpsomhet. 

5. Bidra til å skape varige vennskap og
 bygge opp et bedre samfunn for alle.

6. Bidra til å skape og bevare en sunn  
 offentlig opinion som leder til økt  
 samfunnsansvar og rettferdighet.

Dette er våre 6 leveregler og de er like 
aktuelle i dag som for 97 år siden da 
Kiwanis ble startet.

”KIWANIS” er et indiansk uttrykk for 
selvrealisering

Vårt motto er: ”Vi bygger”

Kiwanis er en internasjonal 
humanitær organisasjon av 

frivillige som aktivt arbeider  
for barn og unge.

         Se oss på www.kiwanis.no  > Om Kiwanis



23

Pr. 1. des 2012 er det:
- 10 divisjoner
- 68 klubber

(KC Trondheim er assosiert
med Div. Indre Østland)

Divisjoner og klubber i District Norden

KC TRONDHEIM

DIV VIKEN
OSLO
BYRGIN
BÆRUM
HOLMLIA
O. ST. HALVARD

DIV VESTFOLD
HOLMESTRAND
HORTEN
HORTEN FREIA
LARVIK BØKEN
SANDEFJORD
SANDEFJ. HVALEN
TØNSBERG
TØNSBERG BLANCA
ÅSGÅRDSTRAND

DIV ØSTFOLD
ASKIM
FREDRIKSTAD
FREDR. GLOMMEN
HALDEN
JALUND
KRÅKERØY
MOSS
MYSEN
RYGGE
RÅDE
SARPSBORG
STRØMSTAD
VESTBY
VÅLER

DIV SVERIGE
KARLSKOGA
SELMA KARLSKOGA
KARLSTAD
KRISTINEHAMN

DIV SØRLANDET
ARENDAL
KRISTIANSAND
RISØR
TVEDESTRAND

DIV TELEMARK
LANGESUND
PORSGRUNN
SKIEN
SKIEN NORA

DIV AKERSHUS
DRØBAK
NESODDEN
NORDBY
SIGGERUD
SKI
ÅS

DIV INDRE ØSTLAND
ELVERUM
EIDSVOLL
KONGSVINGER
LILLESTRØM
SKEDSMO

DIV VESTLANDET
ASKØY
BERGEN
FANA
FYLLINGSDALEN
HAUGESUND
HAUGESUND KAIA
SOTRA
STAVANGER
ÅSANE

DIV BUSKERUD 
ASKER
KONNERUD
LIER
NEDRE EIKER
RINGERIKE
SVELVIK
ØVRE EIKER
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Kiwanis District Norden

Kiwanisdukken 
leveres slik at 

barnet selv kan 
utforme den.

Humanitærkomiteen;
humanitar@kiwanis.no

Distriktssekretær;
sekretar@kiwanis.no

®

Håndbok for Kiwanis Tillitsvalgte 
Divisjoner og klubber.

På	nettsidene;	last	ned	gratis.
Nytrykket	papirutgave.	

Pris	40,-	kroner


