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

Kiwanis Club Elverum har 

også utvidet sitt leveringsområ-

de.  
 
Forleden kunne klubbens egen 

”dukkedame - Irene - ” glede-

strålende informere om at det 

har blitt levert 100 dukker til 

sykehuset på Tynset. 

Dukkene produseres ved en 

vernet bedrift i Elverum. 

KIWANISDUKKEN I SENTRUM 
Det arbeides stadig flott med Kiwanisdukken i vårt distrikt. Vi velger derfor å vie forsiden denne 

gang til en del saker om dette prosjektet - har gått lenge, men stadig like friskt. 
 
Fra Kiwanis Club Byrgin har vi fått et fint innspill i anledning at de, med jevne mellomrom, leverer 
Kiwanisdukker til sykehuset i Molde; med den klare hensikt å gjøre Kiwanis og Kiwanisdukken kjent - 
som vi vet så er det ingen klubb i Molde!   
Fra kontaktpersonen i Molde fikk de for  en stund siden oversendt to bilder av Kiwanisdukker, tegnet 
på av barn i Molde. Med tillatelse fra kontakpersonen har Byrgin bestemt seg for å dele ut disse bildene 
i forstørret utgave, sammen med levering av Kiwanisdukker, spesielt til sykehus på steder uten 
Kiwanisklubber.  Vi har fått lov til å vise bildene her, og det gjør vi med stor glede.  
Vi har tatt oss friheten å frilegge dukken fra et av bildene! 

Vi slår et slag for boka 

om Kiwanisdukken, og 

minner om at den kan 

bestilles hos Kiwanis 

Club Haugesund. 

For detaljer vises til 

bulletin nr. 1/2014 

De to plakatene er pro-
dusert med støtte fra 
Extrastiftelsen og kan 
leveres i diverse stør-
relser; ta kontakt !! 

NB! Kiwanis gjør mye godt, men alle er ikke klar over det!  
- fortell oss om det, - vi bringer det videre slik at flere vet det! 
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Motivasjonskonferansen 2014 ble gjennomført i 
tradisjonell stil på Gardermoen 5. og 6. april i år. 
Ca 70 personer deltok som skal inngå i neste års 
”team” - neste distriktsstyre og neste års klubb-
presidenter. En del andre interesserte deltok 
også. Praktisk talt hele det neste DS var tilste-
de, mens 39 klubber var representert med ”Neste 
president” som det nå heter. I tillegg fant vi Ad-
ministrasjonen fra det sittende styre der, og 
konferansen ble ledet av Neste guvernør Hilde 
Meyer og leder kommunikasjonskomiteen Asbjørn 
Schjølberg. Nytt av året var at neste distrikts-
styre var samlet på formiddagen til et ”kick-
off”-møte med Neste guvernør.  
Programmet ble gjennomført uten sprekker av noe 
slag, helt etter opplegget og tiden holdt. 
Spennvidden var stor fra info om Kiwanis’ organi-
sasjon med en quiz innlagt og til gruppevise møter 
der detaljer i klubbarbeidet var viet oppmerksom-
het; her ble fremvisninger fra ”Youtube” og vide-
oer med sterk rockemusikk og klappsalver. 
På kvelden spiste vi en deilig middag sammen, helt 
uformelt, og alle fikk sjansen til å bli kjent med 
flere, eller friske opp minner med gamle venner. 
Hovedpoengene var Motivasjon, inspirasjon, kunn-
skap og team-bygging. Vi som dro det hele gjen-
nom føler vel at vi nådde frem, og takkesangen til 
slutt av Sigurd Hem tydet vel på det. 
Viktigste evaluering er likevel hva de som deltok 
forteller når de kommer hjem!  

Motivasjonskonferansen 2014 gjennomført. 
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Neste konvent; på Hamar - Innlandskonventet 2014 
Arrangeres av Divisjon Indre Østland 5. ‐ 7. sep 2014 

 

Det er bare å begynne å glede seg ‐  satser på å lage enda et godt konvent. 
 

Påmeldingen er i gang; lenke til blan-
ketten finner du på forsiden av våre 

nettsider; eller under Konventer.  Fris-
ten er 30. juni. 

 
Blanketten fulgte for øvrig med forrige 

bulletin! 
 
Bildet viser Hamar sett fra oven, og vi skal være 
midt i byen. Kort avstand til det meste altså.   

 NYE LOGOER 
Det har kommet en del spørsmål omkring de nye logoene, og da særlig 
om utlegging og nedlasting. 
Noen er lagt ut på våre  nettsider, men det beste stedet å laste dem ned 
fra er på KIs nettsider under lenken nedenfor. Der finnes alle typer, i alle 
lovlige farger og former, og i diverse formater for forskjellig bruk.  
Vi gjør oppmerksom på at det nå er lov å ha klubbnavnet i bue over seglet 
- se eksemplet i denne artikkelen.  

Og her er lenken: 
http://www.kiwanis.org/kiwanisone/promote-your-club/kiwanis-brand-style-guides/logos-and-graphics/logos-for-clubs/
kiwanis-logos#.U1-8zbSKBEY      (kopier og lim inn lenken i adressefeltet på nettleseren). 

E-post er også POST! 
De fleste har postkasse, og de fleste sjekker den hver 
dag, og depper litt dersom: ”Det var ingen post i dag”. 
Men  når det gjelder e-post så har vi det annerledes; 
den stønner vi ofte over: ”Å alle denne e-posten”. 
Men pass opp: E-post må tas alvorlig, og det offentli-
ge tar dette i bruk mer og mer!! Så sjekk e-posten!! 

PROFILERING 
Det er viktig for en organisasjon som vår å profi-
lere seg ved enhver anledning. 
På våre nettsider er det lagt inn en rekke profi-
leringsmidler; de gjelder det å bruke. 
Kiwanisnavnet og/eller logoen alltid vises ! 
Det gjør du bl a ved alltid å bære medlemsnåla. 
 
Logoen  eller Kiwanisnavnet bør også være på alt vi 
bruker i vårt arbeid; på brevark, plakater, konvolut-
ter og sågar minnepinner ; se ”vår minnepinne” på 
bildet nedfor. 
Den fås kjøpt hos Kommunikasjonskomiteen; 2 MB 
for 50,- kroner + innlagt informasjonsåpakke. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SJEKK VÅRE NETTSIDER FOR FLERE TING. 
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Penger til Blancas 
hjertebarn 

 
Tekst: Gerd Eriksen Foto: Grete Løfquist 
 
Kiwanis Club Tønsberg Blanca var på Tønsberg 
Funksjonshemmedes Idrettslag sitt årsmøte den 
20. mars, hvor vi delte ut en sjekk på kr. 10.000,-. 
 
Tønsberg Funksjonshemmedes Idrettslag er 
Blancadamenes «hjertebarn». Vi har vært med på 
å spleise på en handicapbuss til dem, og vi gir 
penger hvert år som er øremerket bussen og drift 
av denne.  
 
Vi hjelper også til i svømmehallen hver mandag 
når de har svømmetrening. I Baråkerhallen er vi 
hver onsdag og hjelper til når de spiller boccia. 
 
Personene på bildet er fra venstre; Visepresident i 
Kiwanis Club Tønsberg Blanca Eldbjørg Kvål og 
Dag Østerud i Tønsberg Funksjonshemmedes 
Idrettslag. 

Dette er vår hovedbrosjyre; kun kr 1.10 pr stk. Vi 
har  enda mange på lager til denne fine prisen. 
Kan enkelt tilpasses andre behov - ta kontakt med 
Kommunikasjonskomiteen. 

DU LAGER DEN IKKE BILLIGERE HJEMME. 

Dette er kort som kan legges i posen sammen med Kiwanisdukken (for og bakside). 100 stk for ca 450,- 
kr. Kan bestilles hos Kommunikasjonskomiteen. Se nettsidene,  medlemssider under Humanitærkom. 


