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GUVERNØRENS GNIST ! 

Nr 5, mai. 2014   

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

Vårt distrikt har nå samlet inn mer enn 1 mill. kroner til Eliminate. 
Det betyr 100 000 sparte liv - mødre og deres babyer. 

 

Snart kommer sommaren och 
med den allt vad det innebär 
med ferier och resor inom och 
utom landet. I Kiwanis tar 
sommaruppehåll. 
 

Jag har lust att göra en liten summering av Kiwanisåret 
som jag upplevt det hittills.  
Jag skrev i bulletin nr 11 2013 att jag då besökt 40% av 
divisionerna i vårt distrikt och att målet var att besöka 
alla. Nu har jag gjort det, och vet ni vad? Det har varit en 
fantastisk upplevelse, för mig var det inte fråga om att 
bara besöka divisioner och ”färdig med det”, för mig var 
det viktiga att få information och kännedom om vad 
som pågår inom distriktets divisioner och det har jag 
fått! Jag är djupt imponerad av våra medlemmars arbete 
och engagemang. Jag visste att Kiwanis gör stor skillnad 
för många medmänniskor, men jag visste inte vi att hade 
så många projekt och så många aktiviteter igång. Helt 
otroligt och jag blir ännu stoltare att få vara en del av 
denna fantastiska organisation. Vi måste visa de som 
fortfarande inte är Kiwanier vad de går glipp av. Det gör 
man bäst genom att prata med dem, tala om för dem 
vad vi står för och vad vi gör för att göra skillnad för 
andra människors möjligheter såväl i närområdet som i t 
ex Afrika och Asien via projekt Eliminate.  

 
Senaste och sista besöket i en division var på ett 
Interklubbmöte i Division Vestlandet. Det blev en 
mycket fin upplevelse med 55 deltagare! Vad sägs? De 
förtjänar en stor applåd! 
Det pågår ett samarbete mellan klubbar och divisioner 
som aldrig förr och mer och mer blir det. Det gör att vi 
blir starkare som organisation och därmed kan göra 
ännu mer för att stödja och hjälpa våra medmänniskor. 
I år har vi startat en aktivitetsbank som läggs ut på vår 
hemsida. Syftet med den är att alla klubbar frivilligt delar 
med sig av vilka aktiviteter de haft framgång med i sitt 
arbete så att andra klubbar får tips om vad de kanske 
också kan göra.  Jag tror att denna ”bank” kommer att ge 
ännu mer inspiration och ge många goda idéer till andra 
klubbar. Det är Viceguvernör Terje, Division Sørlandet,  
som håller ihop arbetet och dit kan ni skicka underlag. 
Sammanfattningsvis vill jag säga att vårt Distrikt ger en 
mycket positiv känsla. Vi är på gång med kraft. Vi hade 
en charterfest i oktober och det blir ytterligare en charter 
efter sommaren! Hur många år är det sedan vi kunde 
glädja oss åt 2 charter inom ett Kiwanisår? Alltför många! 
Det går alltså att skapa nya klubbar. Vi kommer att dra 
igång ett arbete i Division Sverige i augusti för att bilda 
en ny klubb där, i andra divisioner pågår också ett 
storartat arbete med att skapa klubbar.  
På samma gång får vi aldrig glömma att även arbeta 
med de klubbar som finns så att nuvarande medlemmar 
tycker att det är meningsfullt att vara kvar i klubben och 
stannar. Nu kör vi vidare För Kiwanis i framtiden. 

Mona  

Red: Dårlig gjort, men Kiwanis kom da i Østlandets Blad og fikk opp-
merksomhet, og ikke er det negativ reklame heller. 
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Denne sakset vi fra Østlandets blad: Flott reklame for Kiwanis og de to klubbene i Østlandets blad, 
 like før Kiwanisdagen. 

Fredrikstad støtter Kenya-prosjekt  
- og det ble behørig publisert i Fredrikstad Blad i starten av april. 

Kiwanispinnen inneholder alt du 
trenger å vite om Kiwanis og tenke så 
enkelt det er å ha den med seg på mø-

ter og foredrag; fåes for 50,- kr. hos 
Kommunikasjonskomiteen 

KIWANISDUKKEN 
Distriktstyremøte nr. 4 behandlet og vedtok ”Retningslinjer for ansvar og bruk av 
Kiwanisdukken” - og dermed skulle det ikke råde tvil om hva som gjelder. 

Retningslinjene finnes på våre nettsider (åpen sider) under ”Prosjekter”.  
 

De som kjøper, produserer og leverer ut Kiwanisdukken har ansvaret for at den er 
laget av flammehemmende og allergitestede materialer - jfr. ISO 17493:2000 og 
ISO 15025:2000, samt EU-krav ”EN-71” ved import fra utlandet. 
 
Les alt om Kiwanisdukken på våre nettsider; Medlemssider/Humanitærkomiteen. 
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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.  
Fristen er 30. juni. 

 

Bildet viser konventhotellet; Scandic Hamar  
 

Se mer av hotellet: http://www.booking.com/
hotel/no/scandic-hamar.no.html 
 

Husk vår ”fagmesse” på lørdag etter års-
møtet - lag informasjon og still på stand! 

Dukkebrev til alle Kiwanisklubber. 
Som man sikkert nå er kjent med har Kiwanisclub Oslo St. Hallvard kjøpt inn Kiwanisduk-
ken fra China i god tro om at man gjorde en god gjerning for klubbene for å kunne være 
med å spre budskapet om Kiwanis til en rimelig penge. 
 
Denne dukken er laget etter EU-normene EN-71 som bl. a inneholder krav om flammesik-
ker og ikke er allergifremkallende. Dette er viktige detaljer når vi skal dele ut dukkene til 
barn. Vi har også leverandørens forsikring om at det ikke er barnearbeid i fabrikken som 
lager dukkene. 
 
Dukkene er pakket i cellofanposer med Kiwanismerke på og ligger pakket i kartonger på 
125 stk pr. kartong.  
Vi leverer dukkene i hele kartonger for  Kr. 15,00 pr stk.   
Ved forsendelse fra Oslo kommer eventuell frakt i tillegg. De kan også hentes fra lager i 
Oslo like i nærheten av Ikea, Furuset etter avtale. 
 
Bestilles helst på mail sigbjorn@masiri.no  eller eventuelt på tel 4717 8820. 

”Lovkomiteens”	funderingar	‐	klubbstadgar;	hur	är	läget?	
 
Våren är här! Fantastiskt! – vi har alla genomlevt en mörk vinter och ser nu fram mot en ljusare 
framtid. Vi är inne i slutfasen i att anta/få godkänt nya klubbstadgar (klubblover). Det är den 
ljusa framtiden för Kiwanis klubbar. Barnen i skolan – en av våra målgrupper – ser fram emot 
en fin sommarferie. Kiwanis klubbar i vårt distrikt ser också fram mot en ferie. 
Ca 25 % av klubbarna har registrerat sina klubbstadgar. Jag tror att vi upplever en ”ketchup-
effekt” – man klämmer och klämmer och ingenting händer! Så plötsligt kommer allt! Om det är så kan inte jag 
se fram mot någon ferie – det är bara två veckor kvar till måluppfyllelse/examen. 
Under resans gång har jag/vi upptäckt att distriktet inte är helt koordinerat med Kiwanis International i stort. 
Några klubbar har fått svaret att deras stadgar (lover) inte godkänns därför att klubbarna anger 0 (noll) kr för 
”inträdesavgift för nya medlemmar”. Javisst, vi i Norden är inte vana vid att direkt ta betalt när vi äntligen får 
en ny medlem. Vi har en annan kultur. Klubben betalar lojalt året efter de avgifter som kommer för ”nya 
medlemmar”. Men det är på annat sätt i andra delar av den värld vi lever i. 
Min kommittés förslag är att klubbarna skriver in minst NOK 300 i formuläret med texten ”300 paid by 
the club” och så är ”problemet löst”. OK? 
 
Men nu, i ”ketchup-effektens” slutfas skall vi inte glömma att ”Lovkomiteen” vill ha en kopia på era stadgar 
(lover) för arkivet och fortfarande inte tagit ferie – vi hjälper gärna till att rapportera till Kiwanis International. 

Göran 
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JUBILEUMSBOKA 
Prosjektkomiteen har notert seg at det arbeides med 
en Aktivitetsbank slik at klubbene blir bedre kjent 
med hverandres tiltak og prosjekter. En har også 
merket seg at til årets konvent er alle invitert til å 
komme med innspill om ”hva de gjør” til ”fagmesse” 
med stands på lørdag etter årsmøtet. Komiteen vil 
være representert med en stand også, og håper at 
alle stikker innom og forteller om sine prosjekter, 
både i dag og før i tiden; det vil være en viktig bolk i 
boka om KIDN. Kom og besøk oss på Hamar. 

I andre kvartal presterte vi: 
Donerte  midler - 1,3 millioner kroner 

Humanitære arbeidstimer - 7892 timer 
Kiwanisdukker utdelt - 1888 stk. 

Et godt resultat på høyde med forrige kvartal og tidligere 
år, bortsett fra arb.timer som ligger noe  lavere enn nor-
malen (9500) de siste år. Summen etter 2 kv. ligger imid-
lertid omtrent på normalen for antall timer.   

Referat fra Interklubbmøte Kiwanis Club Sotra - Divi-
sjon Vestlandet – 12. mai 2014. 
Kiwanis Club Sotra, i samarbeid med Viseguvernør Kåre 
Juvik KC Askøy, arrangerte 12. mai et meget godt besøkt 
Interklubbmøte for Div. Vestlandet på Sartor Senter på 
Sotra. Guvernør Mona Hurtig og Gøran Hurtig, komitè-
leder LOV, var med oss på møtet. Det satte vi stor pris på. 
Viktig å kunne utveksle informasjon mellom ledelse og 
klubber, både formelt og uformelt, og det binder klubbe-
ne sammen. En stor takk for at de tok seg tid til å komme.   
Vi var 55 personer samlet denne kvelden. President i Kiwa-
nis Club Sotra, Gunnar Lokøy, ønsket velkommen, og  førs-
te timen av programmet fikk vi en solid innføring i opp-
byggingen av Sotra Kystby som nå begynner å ta form på 
Straume i Fjell kommune. Økonomidirektør Astrid Aag i 
Sartor Holding ledet oss gjennom en flott presentasjon 
med skisser, bilder, kart og film. Så ble det tid for spørs-
mål, og da var også styreleder i Sartor Holding Ernst Einar-
sen med og informerte. I løpet av denne timen fikk vi en 
god oversikt over hvordan Sotra Kystby bygges opp, og 
ikke minst hvordan en slik by er tenkt å fungere for inn-
byggerne; (øverste bilde).  
Guvernør Mona Hurtig takket Viseguvernør Juvik og Kjell 
Lilletvedt, KC Sotra, for en stor dag med sightseeing i Ber-
gen. De hadde vært med Mona og Gøran hele dagen i 
Bergen. Mona fortalte litt om sin tid som Guvernør. Klubb-
samarbeid er det blitt mer av etter hvert. Ca. 50 nye med-
lemmer er kommet til og vi har fått nye klubber. Nye klub-
ber er på gang, bl. a. en i Säffle i Sverige. Mona nevnte 
også en aktivitetsbank på hjemmesiden. Neste år er det 
jubileumsår for Kiwanis: KC Norden har 50-års jubileum og 
Kiwanis International fyller 100 år; (midterste bilde).  
Så var det tid for noe å spise, og vi fikk servert gode smør-
brød og kaker. Vi hadde god tid til å spise og praten gikk 
livlig rundt bordene; (nedre bilde). 
Gunnar takket Astrid Aag for et flott foredrag, og både 
hun, Mona og Gøran  fikk blomsterhilsen med hjem.  
For oss i Kiwanis Club Sotra var det svært hyggelig at så 
mange tok turen til dette Interklubbmøte. Takk til alle som 
møtte opp, og for en hyggelig kveld sammen. 
 

Karsten Nilssen, Sekretær KC Sotra  

Albaniajelpen har sendt ut sin årsrapport for 2013 - se våre 
nettsider. I den forbindelse viser vi et kart fra en rapport fra 
KIs Fond som viser tildelinger for 2012-2103, og der er District 
Norden med v/ Albaniahjelpen! De har nå fått tildelinger fra 
KIF to ganger. Sjekk våre  nettsider; Prosjekter.   


