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

Sommeren er på hell, men enda kan det være ganske 
sommerlig, så nyt det mens du kan! Og etterpå kan 

vi starte å glede  oss til neste sommer! 
Vi regner med at de fleste klubbene våkner til dåd igjen nå - konventet 

er ikke langt unna, og snart er det nytt Kiwanisår! 
Og vi har faktisk en del nyheter på lager - les nedenfor! 

FOR DE SOM IKKE HAR SJEKKET I SOMMER  - DISTRICT NORDEN HAR FÅTT NYE NETTSIDER! 
Her er en masse nye egenskaper - se forrige bulletin. Det er bare å føre musepekeren over titlene i menyen -og en 
drop-down-meny kommer til syne. Så kan du bare velge hva du vil se og klikke på det. Nyheter er det første du ser 
og den siste er alltid øverst. Til høyre er det raske lenker, og vi anbefaler den flotte kalenderen du der finner. 

Vi har fått n
ye nettsi

der! 

Topp moderne, enkel bruk. 

 
I disse

 dager jobbes det in
-

tenst m
ed å lage et godt til

bud 

for nettsi
der til 

klubbene. 

Her er også medlemssider- 

 
Innlogging nøyaktig som 

før. Slå opp og les enda 

mer. 

Og vi er nå blitt 

70 klubber 
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 GURVIKA FIKK MILLIONBELØP 
Søndag 27. Juli ble årets Gurvikadag gjennomført. I en reportasje i Østlandsposten kan vi lese om at:  
 

Dette var den 35. Gurvikadagen og ved hjelp av de innkomne gavene er to nye hytter finansiert. Fra Extrastiftel-
sen kom det 700 000,- og Kiwanis Divisjon Vestfold la til 105. 000,-. 
Resten av pengene kom fra Lions, Fossnes-Solbø og Badegruppen 
Havna. 
Sekretær i Gurvikastiftelsen, Dag Gladsø, for anledningen funge-
rende styreleder, fortalte at alle pengene er øremerket til bygging 
av to nye hytter. 
Ellers bød dagen  på sang og musikk, taler og utlodning; bl. a. un-
derholdt Larvik Veterankorps (i h t tradisjon), visegruppen ”Erik og 
Toto” m. fl. Her var også noe å spise og drikke. 
Les alt om dette på våre nettsider under menyen Kommunikasjon - 
Informasjon - Presseklipp. (Foto: privat). 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Gurvika er et feriested for funksjonshemmede og deres familier, 
og ligger i Nevlunghavn i Larvik kommune i Vestfold fylke. Ferie-
stedet har i utgangspunktet åpent for hytteleie fra midten av mai 
– til midten av september, men det vil være mulighet for leie også 
utenom denne perioden.  (Les mer på egen nettside: gurvika.no). 

KIWANIS CLUB KONGSBERG OG NUMEDAL ORGANISERT 1. AUGUST 
Og ikke nok med det; i kjølvannet følger også en Juniorklubb - Nordens første, og en KIDs-klubb (6-14 år) 
 
Kiwanisklubben har 21 medlemmer og president er Ralph Castellan. Charterfest holdes 23. august. Møter blir 
avholdt første og tredje mandag i måneden, kl. 1900 til 2100. Deres første prosjekt blir  arbeid for barn og ung-
dom som lever under vanskelige kår; integrering blir en viktig faktor. (Se også vår matrikkel ang medlemmer). 
 
Virksomheten i Juniorklubben vil for det meste foregå i ”Kiwaniskarusellen - Kongsberg aktivitets- og 
mestringssenter”. (Les om dette her: http://www.kapas.no/campaign.htm   
 
Du kan lese mer om hva de skal drive med i forrige bulletin og i brosjyren som blir lagt ut på nettsidene. 

Neste Kiwanispresident: 

JOHN BUTTON 
Klubb: Ridgetown, Ontario   
Familie: Kone, Debbie;  
en sønn; en datter; to barne-
barn og ett barnebarn  
Yrke: Lege (pensjonert) 
Utdanning: Bachelor of Arts 
in Science (University of Wes-

tern Ontario); Doctor of Medicine (University of 
Toronto).  
Hobbyer: musikk, lesing, fotografering, treskjæ-
ring, fugletitting , friluftsliv. 
Om seg selv sier han:”Har hatt omsorg for og talt 
for barn og familier i over 35 år. Som en familie- 
lege, jeg har tatt utallige beslutninger daglig, ofte 
tøffe beslutninger. Gjennom årene har jeg levert 
hundrevis av babyer og er forpliktet til å bedre 
mødres og babyers helse. Jeg var med fra begyn-
nelsen av i Eliminate-prosjektet. Jeg har delt min 
lidenskap for kampanjen over hele Kiwanis ver-
den. Jeg ønsker å være der, i 2015, da vi stolt pro-
klamerer at vi, Kiwanianere, har eliminert stiv-
krampe hos mødre- og nyfødte.  
 

Les mer om og av ham på KIs nettsider. 
 

JA NO E’ DET SJETTE GONGEN 
- at Elverum Fotball Unified tar gull i Norway Cup 

 
Kiwanis Club Elverum er kjem-
pestolt av laget som de har 
støttet helt siden 2006 - og i 
år gjorde de det igjen- GULL. 
Det vises at støtten hjelper, 
ikke bare for medaljene, men 
for utviklingen av laget og 
særlig den enkelte spiller. I 
tillegg er dette svært god Ki-
wanisreklame; se på draktene! 
(Foto: Privat) 

I tredje kvartal presterte vi: 
Donerte  midler - 620 000 kroner - tilsammen i år 3,1 mill. 
Humanitære arbeidstimer - 8135 timer - så langt 28751 t. 

Kiwanisdukker utdelt - 1121 stk. - så langt 4675 i år 
Disse tallene er noe lave siden det mangler oppgaver fra 1 hel divisjon 
og fra 2 klubber fra en annen divisjon. I forhold til tidligere år så ser 
det ikke så verst ut, bortsett fra på donerte midler. Men med et godt 
4de kvartal kan resultatet bli godt også i år. 

NESTE RAPPORT ER PR 10. OKTOBER 

GULLAGET 2014! 
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 Innlandskonventet 2014 - på Hamar 
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. 
 

176, fra 47 klubber påmeldt så langt.  
Glemt å melde på? Prøv likevel! 

 

Konventhotellet er Scandic Hamar.  
Se mer av hotellet: http://www.booking.com/

hotel/no/scandic-hamar.no.html 
 

Populær ledsagertur - 43 har meldt seg - det 
blir ”akevittsus” på ”Løiten Brænderi” 
 
Vi har invitert alle til Kiwanis fagmesse - hå-
per flere har med materiell å presentere enn de 
som har meldt fra!! 
 
SLIK FINNER DU FRAM: GPS - Vangsveien 121 på Hamar. Se for øvrig kart på side 4. Kom-
mer du med jernbanen er det 900 meter til hotellet; se kartet. Fra Oslo 1 t. og 30 min; fra Garder-
moen 50 minutter med bil. Går du? Ring oss!

SISTE RESULTATER FRA PROSJEKTET 
Madagaskar var det seneste landet som  er god-

kjent fri for stivkrampe. 
Dermed gjenstår det 24 nasjoner. 

 
Samlet er det nå kommet inn ca 60 mill USD!! 

MANGE MÅTER Å SKAFFE 
MIDLER PÅ! 

Kiwanis i Fredrikstad vasket mobile doer! 
 
I Fredrikstad blad av 15. juli kan vi lese om en 
sak som ikke er helt vanlig - selv ikke i Kiwanis
-kretser: 
Kiwanisklubbene Kråkerøy, Fredrikstad og Fred-
rikstad Glommen lot seg engasjere, under Tall 
Ships Race, til å holde mobile toaletter rene. Dette 
gjorde de svært bra skal vi tro brukerne og avisa. 
De fikk 40 000,- for jobben som 20 stk utførte. 
Bildet viser presidenten i Kråkerøy; Tor Øistein 
Johansen i full sving. Han skryter av at folk er 
renslige og derfor ble det en grei jobb på de 7 ste-
dene som Kiwanis holdt rene. Doene ble rengjrot 
en gang i timen og en forbipasserende uttrykte ”Jeg har aldri sett så rene doer på en festival før” og det var 
jo en flott attest. 
Pengene skal gå til tradisjonelle Kiwanisoppgaver som Kiwanis gjør i lokalmiljøet, til Kiwanisdukken, sti-
pend til ungdom og julefest for eldre.  
(Les  hele artikkelen på nettsiden våre under Presseklipp (Kommunikajson ->Informasjon.) 
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Veien til konventhotellet med bil - E-6 Når du nærmer deg Hamar sving av i h t skiltene. Følg 

Vangsvegen ca 1,4 km, kryss rundkjøringen andre avkjørsel. Kjør 299 m , kjør til venstre i rundkjøringen, tredje 
avkjørsel, følg Parkgata 127 m. og sving til høyre. Etter 89 m er du fremme! Velkommen! 


