
Hva er  
KIWANIS? 

 
Internasjonal organisasjon,  

stiftet i 1915 i USA 
I dag er nesten 600 000 aktive kvinner 
og  menn, barn og unge, i 90 land ver-
den over  med i Kiwanis som er en 

frivillig og nøytral organisasjon med et 
humanitært formål. 

 
Kiwanis bygger på lokale klubber med  
utstrakt egenansvar og selvstyre. 
Hver klubb har medlemmer fra  
forskjellige yrker og med ulik  
erfaringsbakgrunn fra arbeid og  

samfunnsliv. 
 

Medlemmene i klubbene møtes hver 
eller hver annen uke til møter med 

variert program. 
I vårt distrikt er det 70 klubber p t, 
hvorav 65 i Norge og 5 i Sverige. 
Kiwanis har eksistert i Norden  

siden 1964, og de nordiske klubbene 
samarbeider i District Norden. 

 
En kiwanianer er velkommen i alle de 
mer enn 8000 klubbene på kloden. 
KIWANIS er opprinnelig et indiansk 
uttrykk, som fritt oversatt står for 
”Å REALISERE SEG SELV” 

 
Vårt felles motto er: 

 
”BARN FØRST OG FREMST” 

 

Hva gjør  
KIWANIS? 

 
Klubbene arbeider hovedsakelig i og 
for lokalsamfunnet. Bidraget er  

kanskje mer å skape menneskelig kon-
takt og glede, enn å bidra med store 

økonomiske gaver.  
 

Barn og unge, funksjonshemmede og 
eldre støtter vi  opp om gjennom bl a  
sammenkomster, turer og arrangemen-
ter ute og inne, noe som gir kontakt og 
nye opplevelser for de som er med. 

 
Distrikt Norden har noen felles prosjek-

ter som klubbene samles om: 

♦Kiwanisdukken til barn på sykehus 

♦Leir for brannskadde - Burn Camp 

♦Støtte til Mental Helse Ungdom 

♦Utdanning av barn; i Baltikum - KEP 
 

Som verdensomspennende organisasjon 
har Kiwanis større, felles arbeidsmål.  
Med sitt kontaktnett gjennom klubber 
over hele kloden, og med frivillig inn-
sats fra medlemmene satser Kiwanis på 
prosjekter med minimale kostnader og 

med maksimal effekt.  
 

Frem mot år 2000 hadde Kiwanis,  
sammen med FNs barnefond UNICEF 
satt seg som mål å få bukt med jod-

mangelen som preget mange land, sær-
lig i den tredje verden. Halvannen mil-
liard mennesker var syke og ble hem-
met i vekst og utvikling på grunn av 
mangel på jod i kostholdet. Gjennom 
de 6 årene prosjektet varte samlet  
Kiwanis inn 25 mill. dollar som ble 
brukt til oppbygging av anlegg som 
tilfører jod i matsaltet, og på denne 
måten fikk millioner av mennesker 
hjelp. Ved slutten av prosjektet i 2000 
regnet man med at bl a 80 millioner 
barn var kvitt plagene med jodmangel.  
Men enda trenges det mer hjelp.   

 

Hvordan jobber 
KIWANISKLUBBEN? 

 
I klubbene arbeider medlemmene enten 
i komiteer eller i prosjektgrupper. For-
delingen av medlemmene på komiteer/
prosjekter skjer hvert år og ved å sirku-
lere får de fleste innsikt i alle sider ved 
klubbarbeidet. Denne arbeidsmetoden 
gjør også at alle involveres i aktivt ar-

beid på en eller annen måte. 
 

Klubbens mål er å gi støtte der det of-
fentlige ikke når frem, og  hvor et bi-
drag fra klubben kan bedre livssituasjo-
nen og livskvaliteten til enkeltpersoner 
eller grupper f. eks. funksjonshemmede. 

  
Medlemmene i en Kiwanisklubb bidrar 
også med personlige tjenester og assis-
terer gjerne ved diverse typer arrange-

menter for de enkelte grupper. 
Den viktigste gruppen Kiwanis støtter 
er barn og unge. Dette gjøres ofte ved å 
yte økonomiske bidrag til andre som 
jobber med og for barn. Men ofte trår 
medlemmene til og hjelper til fysisk. 

 

For å yte økonomiske bidrag til andre, 
må klubben organisere og gjennomføre 
aktiviteter som gir inntekter til klubbens 
humanitære konto. Dette gjøres ved 
diverse tiltak og vi kan nevne loppe-
markeder, dugnadsarbeider, tombolaer, 

bingo og andre lotterier. 
Klubbene oppviser stor oppfinnsomhet 
for å skaffe midler til sine humanitære 

engasjementer. 

 
 

Har du lyst til  

å gjøre noe  

positivt for  

lokalsamfunnet? 

 

 

Ta kontakt med 

KIWANIS 

 

Et mangfold av  

muligheter 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kiwanis er en internasjonal  

humanitær organisasjon av  

frivillige som aktivt arbeider for 
barn og unge 

 

Kiwanis District Norden 

www.kiwanis.no  


