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GUVERNØRENS GNIST! 
Klubbutvikling. Vi er allerede kommet fire måneder inn i Kiwanisåret 2012 – 

113. Nok en gang stopper jeg opp og tar innover meg hvor fort tiden går, samtidig 
som jeg gleder meg over tiden som kommer. Vi er inne i en tid av året som innbyr til aktivt arbeid for 
klubber og tillitsvalgte i Kiwanis, herunder mine besøk til klubber og divisjoner. 
Det blir veldig tydelig at det er viktig å sette søkelyset på klubbutvikling. 1.oktober 2012 ble klubbut-
vikling et nytt begrep i Distrikt Norden. Vi har forlatt vekst alene, og har i stedet innført klubbutvik-

ling. Hvorfor? - Først og fremst fordi vekst mer og mer fremsto som et slitt begrep og faktisk fremkalte vegring hos 
mange medlemmer. De orket ikke å høre mer om vekst. Klubbutvikling er innført fordi vi innser hvor viktig det er å 
ta for seg helheten i klubbens arbeid, herunder vekst. Jeg vil her fremheve noen elementer i dette. 
Klubblokaler: Mange klubber har sine møtelokaler i eldresenter. Det er ikke noe galt med disse – men hvilken signal-
effekt ligger i at vi inviterer til møter i et eldresenter? Hva slags inntrykk gir det ovenfor potensielle nye medlem-
mer? Signaleffekten i det vi sier og gjør er stor, herunder hvor vi er lokalisert. Jeg oppfordrer klubbene til å tenke 
nøye gjennom hvor viktig det er at vi har lokaliteter som i seg selv er inspirerende. 
Synliggjøring: Sist mandag hadde jeg den glede å besøke KC Ski. Møtelokalet i Ski sentrum var lett å finne grunnet 
tydelig merking på ytterveggene. Viktig! Sørg for at det blir gjort kjent hvor vi har vår faste møteplass! Bruk lokale 
medier for å fremheve hva vi står for og hva som er utrettet. Hva med lokal kunngjøring av møter, møteinnhold og 
utflukter? Tenk over hvor viktig det er at vi er bevisst på at vi som er medlemmer faktisk representerer Kiwanis hver 
gang vi ferdes i det offentlige rom. Signaleffekten er stor! 
Møteprogrammer: Fra min side har det alltid vært en kjepphest å rette søkelyset på hvor viktig det er med gode pro-
gram. Gode møteprogram er vesentlig for å beholde de medlemmene vi allerede har, samt helt vesentlig når vi skal 
presentere klubbens aktivitet ovenfor nye medlemmer.  
Kiwaniskunnskap: Kunnskap om Kiwanis International, Kiwanis leveregler og mål og motto er viktigere enn hva vi tar 
inn over oss i hverdagen. Ved siden av ord for dagen, bør absolutt Kiwaniskunnskap være faste innslag i våre klubb-
møter. Bevisstgjøring er viktig ovenfor oss som har vært medlemmer lenge, og er meget positivt ovenfor nye. 
Prosjekter: Kiwanis har alltid hatt prosjektarbeid. Meningen med vårt arbeid tilsier at vi skal ha levende prosjekter. 
Noen prosjekter er verdensomspennende, mens andre er igangsatt og drives av de enkelte klubber. Prosjektarbeid 
er alltid tema under distriktsstyrets møter. Prosjekter er muligheten til profilering utad! 
Barn først og fremst: Avslutningsvis benytter  jeg anledningen til å fremheve at Kiwanis arbeider for BARN FØRST OG 
FREMST. Det må vi aldri glemme. Når nye aktiviteter (prosjekter) startes, så skal dette være vår klare rettesnor.  
 KIWANIS I TIDEN.      Arne Johan  
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”NYTT PÅ NYTT—KIWANISNYTT” - fra PKU-komiteen 
Denne nyhetsbulletinen er det ”siste” på området hva angår nyhetsformidlingen innen District 
Norden. Ville ha kommet nå uansett—Kiwanisnytt eller ikke. Den skal ikke erstatte bladet, men 
utfylle det og bidra til at viktige nyheter og informasjon kommer raskt ut; mens  de er ferske. 
Dermed kan interesserte holde seg oppdatert enda bedre enn før. Det tas sikte på å gi ut en 
utgave hver måned utover med ca. 2-3 sider; så får vi se hvordan det faller i smak og stofftilgangen blir.  
Vi kommer til å tilstrebe en lett og ledig form, kombinert med mer utfyllende saker på nettsider og i bladet. 
Vi tar selvsagt, fremdeles, imot innspill fra klubbaktiviteten; lange og korte, evt. kombinerer vi med nettsidene. 

Sendes ut som e-post til bl. a. klubbene som bes viderebefordre det til sine medlemmer på de kommunika-
sjonsmåter som passer og er til rådighet. Vil også bli å finne på nettsidene - ”Siste nytt”.   
Innsending av stoff gjøres som før til Kiwanisnytt - vi vurderer, sorterer og kombinerer med nettsidene, 
Facebook og nyhetsbulletinen.  Men stoff må vi ha - åkke som. Vi tar imot stoff fra klubbene, divisjonene, 
komiteene, distriktet og enkeltpersoner; m/evt bilder.       Hilsen PKU  
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KIWANIS JUNIORKLUBBER 
LSP-koordinator Jan Radon fra KIEF fore-
dro for DS 3 om arbeidet med å få inn 
yngre mennesker i Kiwanis, godt tolket 
av Hilde Meyer slik at alle fikk med seg 
alt. Det var svært inspirerende og infor-
mativt, og bør kunne danne et godt 
grunnlag for oss i KIDN å tenke nye tan-
ker, og jobbe for å få inn ungdom og 
yngre, yrkesaktive (Young Professionals) 
som medlemmer. 
Presentasjonen (på norsk) er lagt ut på nettet; Medlems-
sider > >klubbutviklingskomiteen > Nyheter. Den er i pdf
-format og kan normalt vises fra alle PC-er. Ønskes Po-
wer-Point-versjon - kontakt PKU.  Vi kommer tilbake til 
saken bl. a. på Motivasjonskonferansen i april på Gar-
dermoen. Til ettertanke—vær klar over at: 
- grunnleggerne av Kiwanisklubbene var unge folk 
- naturlig å ha unge medlemmer i våre klubber 
- passer gjennomsnittsalder på 58 med våre mål? 
Se momentene og hva dette er i presentasjonen! 

MOTIVASJONSKONFERANSEN 2013 
blir på Best Western Gardermoen (som i fjor) 27 –28. 
april. Vi bruker samme opplegg som sist. Det gikk bra 
sist, men denne gang enda bedre - håper vi! Foreløpig 
orientering er sendt ut til alle i januar og den endelige 
invitasjonen kommer i uke 8-9, med program og ad-

ministrative detaljer. 
 
Vi kommer til å vektlegge momenter som gir motiva-
sjon og lyst til å ta fatt. Overnatting og sosialt samvær 
er her en meget viktig faktor; og det ble bevist også 
forrige gang. I tillegg er Kiwaniskunnskap, kjennskap 

til ”ting i tiden”, viten om hjelpemidler og støtte, opp-

datering på nyheter innen mange områder og å kjenne 
de andre aktørene i teamet svært positivt. Det blir 
muligheter for selv å påvirke det som skal foregå, og 
alle aktiviseres. 
 
Det er nå å håpe at flest mulig av teamet møter opp 
på konferansen og bidrar på hver sine områder. Om 

du har vært medlem lenge, og hatt jobben tidligere, 
og evt. mener at du ikke har noe der å gjøre så blir 
det feil. Nå er poenget at det er nye mennesker, nytt 
team, i nye tider. Jo mer du kan, jo mer kan du selv 

bidra med.             Vi gleder oss :)  

 

IKKE FULLT SÅ NYTT ! 
De fleste vet at Kiwanisnytt ikke har noen redaktør for tiden, 
noe som  medfører at innsendt stoff ikke kommer ut i noe 
blad. Mens vi venter vil PKU-komiteen sørge for at innlegg like-
vel kommer ut—delvis som korte innslag her i bulletinen - og 
hele artikkelen blir lagt på nettet—under Kiwanisnytt > Artikler 
på web. I alle tilfeller vil vi ta med info her om artikler på nett. 
I boksen ved siden av ser du hvilke artikler som er å finne på 
nettsiden denne gang; slå opp der fra tid til annen! 

ARTIKLER PÅ NETT: 
 
Grøtmøte på Ski;  juleavslutning med grøt. 
Kontrollkomiteen  tenker og informerer –lurt å lese den! 
Januarnytt fra Fondet; se Fondets side, millionen i sikte! 
Høstaktiviteter i Byrgin; der skjer det mangt og mye! 
Blancas julemarked:  en årlig begivenhet i Tønsberg. 
- og enda har vi et par stykker som kommer i tillegg. 
SJEKK KIWANISNYTT -> Artikler på web - rett som det er. 
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ÅRETS SOMMERLEIRER 
 

Burn Camp foregår på Haraldvangen i uke 26 - les mer her:  http://www.haraldvangen.no/  
- så langt er det kommet inn kr. 90 405,- 

Sommerleir for Mental Helse Ungdom foregår på Bjerkely Folkehøyskole, Åsnes - 17- 21. juli 
- så langt er det kommet inn kr. 53 615,-  

- Humanitærkomiteen anmoder om at midler til sommerleirene betales innen 15. april. 
 
OBS!! KIEF Ungdomsleir foregår 21 - 28. juli i Tyskland. (Mer info kommer fra KIEF senere). 

Jan 16 2013: 30 land gjenstår med å fjerne MNT. 
Innsamlet totalt er USD 24,546 millioner. 

 

Innsamlet i Norden 2012 - 2013: Kr. 90 011,- 
Total i Norden siden starten: ca Kr. 506 000,-   

SPRÅKPROBLEMER? 
Mange klager over mye engelsk på nettsider, noe 
som trolig er årsak til vegring mot PC-bruk. 
NO PROBLEM lenger. Bruk Google Translate eller 
søkemotoren Bing, Microsofts egen oversetter. 
Bruker du Microsofts produkter så åpne en side 
med eks. vis engelsk; høyreklikk og velg ”Oversett 
med Bing” - og vips så kan du lese alt uten proble-
mer! Dermed er KIs nettside tilgjengelig for alle. 
Ved hjelp av Google og Bing kan du også lage egne 
tekster på fremmede språk. PRØV DA VEL! 
Fremdeles problem? - ring webmaster. 

DS 3 vedtok: -”å opprettholde medlemskapet i Frivillighet Norge” - hva er det/hvorfor skal vi? 
Fra nettsiden klipper vi: Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige virksomheter. Vi arbei-

der for bedre rammevilkår for frivillige organisasjoner og økt forståelse for den store, viktige, frivillige 

innsatsen i samfunnet.”.    Og her er de fleste med: ”Frivillighet Norge har mer enn 275 organisasjoner som med-

lemmer som til sammen representerer over 60.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene 

er minoritetsorganisasjoner.” 

Gå inn på: www.frivillighetnorge.no - der kan du lære mer om hva dette er. 
Når man kjenner denne organisasjonen og hva den betyr for bevegelsen av frivillige organisasjo-
ner, lag og foreninger synes det klart at her bør vi være med, og det mangler ikke på gode resul-
tater. Denne organisasjonen synes og blir tatt hensyn til, og det er helt åpenbart at vi har utbyt-
te av å delta her; igjen ”Samhold gir styrke”. 
 
Generalsekretær Birgitte Brekke (Foto: Frivillighet Norge) 
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