


QUIZQUIZ--(AS)(AS)BJØRNSBJØRNSQUIZQUIZ (AS)(AS)BJØRNSBJØRNS
KIWANISQUIZKIWANISQUIZ

Du treffer en person som ser du bærer Du treffer en person som ser du bærer 
KiwanisnålaKiwanisnåla og som spør hva det erog som spør hva det erKiwanisnålaKiwanisnåla, og som spør hva det er., og som spør hva det er.
Du svarer: ”Du svarer: ”Jeg er  medlem av Kiwanis! ”Jeg er  medlem av Kiwanis! ”

1.1. Hva er Kiwanis? Hva er Kiwanis? 
-- og hvordan er organiseringen og hvordan er organiseringen 

globalt da?globalt da?



”Det hørtes spennende ut!” ”Det hørtes spennende ut!” 
2. Hva gjør Kiwanis da?”2. Hva gjør Kiwanis da?”

3. Hvor mange medlemmer er det i klubben?3. Hvor mange medlemmer er det i klubben?

4.4. Hvem kan være med?Hvem kan være med?

5.5. Er det en gammel klubb?Er det en gammel klubb?gg

66 Hvilke er de viktigste tiltakene som dereHvilke er de viktigste tiltakene som dere6.6. Hvilke er de viktigste tiltakene som dere Hvilke er de viktigste tiltakene som dere 
jobber med nå for tiden? (Nevn jobber med nå for tiden? (Nevn maxmax 3)3)



”Dette hørtes fint ut. Har du tid til litt ”Dette hørtes fint ut. Har du tid til litt 
mer om Kiwanis?”mer om Kiwanis?”

7. Hva koster det å være medlem, og hva 7. Hva koster det å være medlem, og hva 
får jeg for det?får jeg for det?får jeg for det?får jeg for det?

88 Hvordan/med hva jobbes i klubbenHvordan/med hva jobbes i klubben8. 8. Hvordan/med hva jobbes i klubbenHvordan/med hva jobbes i klubben

9 H kl bb d i9 H kl bb d i9. Hvor mange klubber er det i 9. Hvor mange klubber er det i 
Norge/Sverige?Norge/Sverige?

10. Samarbeider dere med alle disse?10. Samarbeider dere med alle disse?



OG SVARENE ER:OG SVARENE ER:OG SVARENE ER:OG SVARENE ER:

1 Ki i i t j l1 Ki i i t j l1. Kiwanis er en internasjonal 1. Kiwanis er en internasjonal 
humanitær organisasjon som aktiv humanitær organisasjon som aktiv 
arbeider for barn og ungearbeider for barn og ungearbeider for barn og unge.arbeider for barn og unge.

Gl b lt h d i jGl b lt h d i jGlobalt er hovedorganisasjonen Globalt er hovedorganisasjonen 
Kiwanis International (Indianapolis), Kiwanis International (Indianapolis), 
inndelt i regioner der Europa er eninndelt i regioner der Europa er eninndelt i regioner der Europa er en inndelt i regioner der Europa er en 
region. Europa er inndelt i Distrikter region. Europa er inndelt i Distrikter 
der vi inngår i District Nordender vi inngår i District Nordender vi inngår i District Norden.der vi inngår i District Norden.



Og svarene er:Og svarene er:-- Og svarene er:Og svarene er:

2 Ki i k t i i t å2 Ki i k t i i t å2. Kiwanis konsentrerer sin innsats på 2. Kiwanis konsentrerer sin innsats på 
områder i lokalsamfunnet der stat og områder i lokalsamfunnet der stat og 
kommune av ulike grunner ikke kan gikommune av ulike grunner ikke kan gikommune av ulike grunner ikke kan gi kommune av ulike grunner ikke kan gi 
den nødvendige menneskelige og den nødvendige menneskelige og 
økonomiske støtteøkonomiske støtteøkonomiske støtte. økonomiske støtte. 

Kiwanis prioriterer sin innsats om støtteKiwanis prioriterer sin innsats om støtteKiwanis prioriterer sin innsats om støtte Kiwanis prioriterer sin innsats om støtte 
og hjelp til barn og unge, spesielt og hjelp til barn og unge, spesielt 
funksjonshemmede ; men vi hjelper ogsåfunksjonshemmede ; men vi hjelper ogsåfunksjonshemmede ; men vi hjelper også funksjonshemmede ; men vi hjelper også 
andre grupper ved behov.andre grupper ved behov.



OG SVARENE ER:OG SVARENE ER:OG SVARENE ER:OG SVARENE ER:

3 Vå kl bb h i d XX dl3 Vå kl bb h i d XX dl3. Vår klubb har i dag XX medlemmer3. Vår klubb har i dag XX medlemmer

4.4. Alle voksne av begge kjønn over 18 Alle voksne av begge kjønn over 18 
år. (Vil bli 18 år. (Vil bli 18 –– eller når myndig).eller når myndig).

5. Klubben er XX år; 5. Klubben er XX år; 5 ubbe e å ;5 ubbe e å ;
-- den ble stiftet XX, mnd 19YY.den ble stiftet XX, mnd 19YY.



OG SVARENE ER:OG SVARENE ER:
6. Våre viktigste tiltak i dag er 6. Våre viktigste tiltak i dag er (sett inn egne)(sett inn egne)::

 Støtte Unified fotballStøtte Unified fotball
 KiwanisdukkenKiwanisdukken

St tt til LIASt tt til LIA t t (f k l d )t t (f k l d ) Støtte til LIAStøtte til LIA--tunet (for skoleungdom)tunet (for skoleungdom)
 Støtter funksjonshemmede Støtter funksjonshemmede –– diversediverse
 St tt F l å liSt tt F l å li Støtter Frelsesarmeen årligStøtter Frelsesarmeen årlig
 Kiwanismodellen Kiwanismodellen –– mot fattigdommot fattigdom
 Fellesprosjekter MHU Burn CampFellesprosjekter MHU Burn Camp Fellesprosjekter MHU, Burn CampFellesprosjekter MHU, Burn Camp
 ELIMINATE ELIMINATE –– mot stivkrampemot stivkrampe
 Prosjekter i Albania og Afrika (Uganda)Prosjekter i Albania og Afrika (Uganda) Prosjekter i Albania og Afrika (Uganda)Prosjekter i Albania og Afrika (Uganda)



OG SVARENE ER:OG SVARENE ER:
7. Årlig kontingent er XXX,7. Årlig kontingent er XXX,-- kroner + (evt)kroner + (evt)
Du får:Du får:Du får: Du får: 
 anledning til å glede, støtte og hjelpe andreanledning til å glede, støtte og hjelpe andre
 realisere dine tanker og ønsker; deg selvrealisere dine tanker og ønsker; deg selv realisere dine tanker og ønsker; deg selvrealisere dine tanker og ønsker; deg selv
 Kiwanisnytt 6 ganger i åretKiwanisnytt 6 ganger i året
 mange gode, og evt nye vennermange gode, og evt nye venner

åå et godt nettverk å støtte seg tilet godt nettverk å støtte seg til
 mange hyggelige stunder i sosialt samvær mange hyggelige stunder i sosialt samvær 
 være med å påvirke humanitær virksomhetvære med å påvirke humanitær virksomhet være med å påvirke humanitær virksomhetvære med å påvirke humanitær virksomhet
 informasjon om lokale bedrifter, org, informasjon om lokale bedrifter, org, off.instoff.inst
 mange fine opplevelser på våre besøkmange fine opplevelser på våre besøk
 t ff i t t kt ff i t t k treffe mange interessante menneskertreffe mange interessante mennesker



OG SVARENE ER:OG SVARENE ER:
8. Klubbarbeidet er organisert slik:8. Klubbarbeidet er organisert slik:

 Vi har møter hver fjortende dagVi har møter hver fjortende dag

 -- arbeidsmøter, diskusjoner, foredrag og arbeidsmøter, diskusjoner, foredrag og 
orienteringer om Kiwanis, eller vi er uteorienteringer om Kiwanis, eller vi er uteorienteringer om Kiwanis, eller vi er ute orienteringer om Kiwanis, eller vi er ute 
på bedriftsbesøk av mange typer, på bedriftsbesøk av mange typer, 
interne tilstelninger/sosialt samværinterne tilstelninger/sosialt samværgg

 -- diverse arrangementer i f mdiverse arrangementer i f m -- diverse arrangementer i f m diverse arrangementer i f m 
humanitære prosjekter; aksjoner m. m.humanitære prosjekter; aksjoner m. m.



OG SVARENE ER:OG SVARENE ER:
9. 9. 63 KLUBBER I NORGE, 5 i Sverige, 63 KLUBBER I NORGE, 5 i Sverige, 

SSammen med Sverige er det 68 i District ammen med Sverige er det 68 i District 
Norden (omfatter Norge, Sverige og Danmark)Norden (omfatter Norge, Sverige og Danmark)

10. Ja, på forskjellige måter:10. Ja, på forskjellige måter:

Distriktet er inndelt i 10 divisjoner, vår er Distriktet er inndelt i 10 divisjoner, vår er 
XXXXXXXXXXX der vi samarbeider med XXXXXXXXXXXX der vi samarbeider med XXXXXXXXXXXX der vi samarbeider med X XXXXXXXXXXX der vi samarbeider med X 
andre gjennom et divisjonsråd og felles møter andre gjennom et divisjonsråd og felles møter 
og prosjekter av og til m og prosjekter av og til m mm..

Med de andre samarbeider vi om felles Med de andre samarbeider vi om felles 
prosjekter og så møtes vi på årlige konventer/prosjekter og så møtes vi på årlige konventer/prosjekter og så møtes vi på årlige konventer/ prosjekter og så møtes vi på årlige konventer/ 
årsmøteårsmøte



HVA SKJER SÅ?HVA SKJER SÅ?HVA SKJER SÅ?HVA SKJER SÅ?
Dersom du ikke kunne svaret på mer enn 3Dersom du ikke kunne svaret på mer enn 3--4 gikk vi4 gikk viDersom du ikke kunne svaret på mer enn 3Dersom du ikke kunne svaret på mer enn 3--4 gikk vi 4 gikk vi 

kanskje glipp av enda et medlem kanskje glipp av enda et medlem –– eller? Burde vi evt eller? Burde vi evt 
ha mer Kiwaniskunnskap på møtene?ha mer Kiwaniskunnskap på møtene?

Dersom du ga gode svar på 5Dersom du ga gode svar på 5--6 ble vedkommende 6 ble vedkommende 
kanskje interessert og lurte på hvor man finner flerekanskje interessert og lurte på hvor man finner flerekanskje interessert og lurte på hvor man finner flere kanskje interessert og lurte på hvor man finner flere 
opplysninger. opplysninger. 
Gjør oppmerksom på våre nettsider, Gjør oppmerksom på våre nettsider, FacebooksiderFacebooksider!!!!!!j pp p ,j pp p ,

Klarte du mer enn 6 riktige så er det mulig at personen Klarte du mer enn 6 riktige så er det mulig at personen 
ber om å få delta på et møte. ber om å få delta på et møte. 
Kanskje har du skaffet et nytt medlem!!!Kanskje har du skaffet et nytt medlem!!!



Ved hjelp av denne quizen har du sikkert 
fått flere kunnskaper om Kiwanis og denfått flere kunnskaper om Kiwanis og den 
klubben du er medlem av. Neste gang 
skaffer du oss enda et medlem ved å giskaffer du oss enda et medlem ved å gi 
gode svar på en entusiastisk måte – på 
alle spørsmålene.alle spørsmålene.

- og du vet hvor du står!

Å-OG DA ER HENSIKTEN OPPNÅDD!

Takk for at du deltok!




