
Kiwanis  Club  
Skien 

 
Siljanveien 145 - 3719 Skien. 

Kiwanishuset på Åmot. 
 

Klubben ble stiftet 20.03.1972 som  
den første klubben i Telemark og fikk 

navnet Kiwanis Club Grenland. 
Medlemmene kom fra hele distriktet. 

 

I 1977 ble navnet forandret til  
Kiwanis Club Skien og klubben har  

i dag 28 medlemmer. 
 

Klubben er fadder for Kiwanis Club   
Porsgrunn og Kiwanis Club Skien-

Nora, som er Europas første  
dameklubb. 

 

I år 2000 kjøpte vi eget hus hvor  
klubbmøtene avholdes hver mandag  
fra kl. 19.00 til ca. kl. 21.00.  
Et slikt møte inneholder bl.a.  

behandling av klubbsaker, foredrag, 
samt et måltid, eller vi besøker en  

bedrift. 
 

Klubben har et styre som ledes av en  
president som også er møteleder. 

 

Klubben har et sosialt - humanitært  
formål. Den skal også bidra til å  
fremme mellomfolkelig forståelse 
ved at det er tilsvarende klubber 
spredt over en stor del av verden. 

Rent praktisk blir det imidlertid mest 
å arbeide i nærmiljøet med gode  
tiltak overfor enkeltpersoner og  
institusjoner som vi mener har  
spesielt behov for hjelp og støtte. 

 

Vi bruker også mye tid på dugnad  
og inntektsbringende aksjoner. 

 

Vil du vite mer om Kiwanis Club Skien 
kan du ringe Finn Helge på 

tlf. 959 46 104 

Kiwanis  Club  
Porsgrunn 

 
Postboks 32 - 3901 Porsgrunn 

 
Klubben ble organisert 13.12.1977 
Fadderklubb: Kiwanis Club Skien 

 

Klubben eier eget hus med møtelokale i 
Assuransegt. 6, Porsgrunn 

Her møtes medlemmene hver tirsdag 
kl. 1900 til 2100 i perioden medio  

august til medio juni det påfølgende år. 
 

Humanitære aktiviteter er: 
 

Kiwanispris på kr. 25 000,- 
Deles ut årlig. 
 

Økonomisk støtte til personer og 
foreninger etter søknad. 
Yter økonomisk støtte til prosjek-
ter rettet mot barn, vanskeligstilt 
ungdom og funksjonshemmede. 
Er med og arrangerer Barnas Dag 
i Porsgrunn. 
Deltar i arrangement av en årlig 
dansefest for funksjonshemmede i 
regi av Divisjon Telemark.  
 

Inntekter får vi fra: 

♦ Loppemarkeder 

♦ Bingo gjennom bingoentrepenør 

♦ Inntekt fra Barnas Dag 

♦ Dugnader 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Utdeling av Kiwanisprisen 2006 

Kiwanis  Club  
Skien Nora 

 

Siljanveien 145, 
3719 Skien. 

 
Organisert 23.10.1987 
som første rene kvinneklubb i Europa. 
 Fadderklubb: Kiwanis Club Skien. 

 

Klubben leier møtelokale i    
Kiwanishuset på Åmot i Gjerpen.   

Medlemmene møtes her  
annen hver onsdag kl. 19.00. 

 

Vi er 25 aktive damer som deler på 
arbeide med å skaffe midler til  

humanitær hjelp.  
Vi arbeider fortrinnsvis med barn og 
unge, men vi hjelper gjerne til der vi  
ser de trenger en hjelpende hånd. 

Det er meget godt samhold i klubben.  
 

I Divisjon Telemark er det 4  
Kiwanisklubber som sammen  

arrangerer årlige Nyttårsfester og   
Grillfester for funksjonshemmede. 
Sammen deles også ut en årlig gave 
på kr. 40.000,- til et humanitært    
formål. Å finne mottaker til denne  
gaven går på rundgang i klubbene.  

 

Sammen deler de 4 klubbene også ut 
Kiwanisdukken gratis til sykehus,  
legekontor og andre som jobber  

med barn. Kiwanisdukken kan brukes 
til hjelp i behandlingen av små, redde  
og usikre barn. Legen kan bruke  
dukken til å fortelle barnet om den 
behandlingen barnet skal gjennom.    

 

Kiwanisdukken blir laget av et ikke  
brennbart materiale. Barna får dukken 
til odel og eie etter behandlingen.  

 

Er du interessert i humanitært arbeide 
og kan tenke deg å bli medlem hos   
oss, så er du velkommen på et møte  
for å se om du liker deg hos oss. 

Kiwanis  Club  
Langesund 

 

Postboks 8 - 3970 Langesund 
 

Klubben ble organisert 20.02.1990. 
Fadderklubb: Kiwanis Club Porsgrunn. 

 

Humanitære aktiviteter: 
Kjøpt 4 hjertestartere til Bamble- 
Ambulansen, verdi ca 260 000 kr.  
Installert kabel-tv på Sundby syke-
hjem, verdi ca 60 000 kr. 
Bygd riderampe for  

 Funksjonshemmede 
Gitt mobil klatrevegg til prosjektet 
”Rusa på livet”. 
Arrangert torskeaften for eldre. 
Yter økonomisk støtte til prosjekter 
for barn og funksjonshemmede. 
Er med og arrangerer årlig dansefest, 
samt hyggeaften med levende musikk 
og pizza for funksjonshemmede. 
Bidrar årlig i divisjonens fellesgave 
med 10 000 kr. 

 

Inntekter får vi fra: 
⇒ Dansegalla 
⇒ Juleaksjoner/loddsalg 
⇒ Loppemarked/auskjoner 
⇒ Medarrangør i fiskefestivalen 
⇒ Bygd lekestue for utlodning 
Andre klubbaktiviteter: 
∝ Besøke andre Kiwanisklubber 

og divisjoner 
∝ Bedriftsbesøk 
∝ Foredrag og ekskursjoner 
∝ Interklubbmøter 
Sosialt innad i klubben: 
Hemmeligheten bak suksessen i vår 
klubb er et meget godt samhold, god 
tone, ”høyt under taket” og et godt 
kameratskap. Vi har også sosialt sam-
vær utenom møtene for medlemmene 
og sammen med ledsagerne. Bl a.: 

• Pinnekjøtt- og torskeaften 

• Krabbeaften 

• Eisbein 

• Og andre etegilder  


