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

NB! Kiwanis gjør mye godt, men alle er ikke klar over det!  
- fortell oss om det, - vi bringer det videre slik at flere vet det! 

  Så er den her - boka om Kiwanisdukken -  
"Johannes og Stine" laget og presentert av Kiwanis Club Hauge-
sund.  Se omtalen nedenfor og bestill den i dag!  
 

"Johannes og Stina" er boken om hvordan Kiwanisdukken er blitt 
barnas best venn og trøst. En hvit, uanselig tøydukke, uten an-
sikt, hår eller klær. Men det ordner barna selv og da blir dukken 
slik de ønsker den. På sykehuset o. l. benyttes den til å berolige 
barna og vise hva som skal gjøres med dem selv. Det har vist seg 
å ha en flott effekt; alt blir så mye lysere og bedre. Mange syke-
hus, ambulansesentraler o. l. bruker den hver dag, med stor hell.   
Kiwanis Club Haugesund har laget boken og latt den produsere.  
 
Prisen er 150,- kroner for en enkel bok + frakt. 
For klubber finnes det bokser a 18 bøker til en pris av 100,-. kro-
ner pr. bok.  
Så kan de evt. selge den videre for egne pris, eller bruke den i sitt 
arbeid for  barn på andre måter 
.  

Bestilles hos Kiwanis Club Haugesund på -  
haugesund@kiwanis.no  

 

Les mer på våre nettsider under Siste nytt, blant annet en 
kortversjon av 
innholdet. 
 
Boken er blitt 
meget presen-
tabel, med 
kraftige per-
mer og blankt, 
fint papir. 

Frivillighetsprisen i Skedsmo til to av damene i Kiwanis Club Skedsmo på Frivillighetsdagen! 
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Nye nettsider under arbeid !  
Tiden er inne for å fornye KIDNs nettsider. Plattfor-
men vi til nå har brukt er i ferd med å forsvinne. Sam-
tidig trenger vi en modernisering og en plattform som 
er enkel i bruk. Det er funnet en løsning som tilfreds-
stiller våre ønsker og krav, samtidig som den er øko-
nomisk gunstig. Arbeidet med å lage weboppsettet på 
den nye plattformen er i gang; noe forsinket. Vi håper 
å kunne presentere noe i februar. DS 2 har sett skisser 
og lot seg begeistre både av layout og pris.   

I november hvert år er det kun en ting alt dreier 
seg om i Kiwanis Club Tønsberg, nemlig salg av 
advents-kalenderen vår. Og i år var det 42. 
gangen vi gikk i gang. 
Vi hadde bestilt 12000 ekspl. som skulle selges 
for kr. 50 per stk. En rekke kiwanisklubber og 
andre foreninger og organisasjoner hjalp oss, og i 
år sto salget fra disse for hele 9000 eksempla-
rer. 
De resterende 3000 eksemplarer ble solgt av 
klubbens medlemmer. Mens selv om alle i KC 
Tønsberg deltok i salget, etter evne, kan det ikke 
legges skjul på at vi har noen ”superselgere”. 
Nærmere bestemt 3 stykker. Og disse tre sto 
for utrolige 48 % av salget.  De tro til i alt slags 
vær og brukte all sin fritid hele november på 
dette. Dette er mildt sagt imponerende, spesielt 
når man tenker på at deres gjennomsnittlige alder 
er godt over 80 år. 
På klubbens siste møte før jul, med tradisjonell 
julemat, ble de 3 ildsjelene Statius Jansen, Rag-
nar Askum og Gunnar Nilsen hedret med kalender-
aksjonens egen hederspris: INNSATSPRISEN 
2013 + en god flaske rødvin. Det ligger mange 
timers slit og hardt arbeid bak deres resultater. 
Kiwanis Club Tønsberg er takknemlig for deres 
innsats. 
På bildene ser man de tre dyktige selgere på sine 
plasser i supermarkedene i Tønsberg-distriktet. 

Salget av KC Tønsbergs adventskalender 2013. 

 Kiwanis var  
99 år  

21. jan 2014 
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Neste konvent; på Hamar - Innlandskonventet 2014 
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. 
 

”MYLDREOMRÅDE” SOM I GAMLE DAGER!  
En gang var myldreområdet på våre konventer var et livlig sted der man 
fant masse stands med mye god informasjon; her kunne den enkelte gjøre 
seg bedre kjent med hva Kiwanis står for og hva som foregår. Her var det 
mulig å prate og lære og få impulser, hensikten ble altså oppfylt! Og her 
var servering, musikk og hver og en fant noe av personlig interesse. 
DET MÅ VI KUNNE FÅ TIL IGJEN DERE! - Prosjektkomiteen for Innlandskon-
ventet har lagt forholdene til rette for at dette er mulig - og nå utfordrer vi 
alle - klubber, divisjoner, komiteer og prosjekter til å lage hver sin stand 
med info om hva de gjør. Tenk om alle disse kommer med hver sin plakat eller rollup o. s. v. 

VI GLEDER OSS ALLEREDE ! 
Faste stands hvert år er jo Kiwanisbutikken, Fondet og lotteriet, Eliminate. 
Tenk om vi kunne få til en kjempesak med innspill fra klubbene om den 
støtte de yter og hvordan de samler inn midler, og hver komite med 
stands som viser deres prosjekter. Det må være det beste faginnslag som 
finnes.                              TAR DERE UTFORDRINGEN? 
Trinn 1 er selvsagt å melde seg på konventet; trinn 2 er å starte 
planleggingen; trinn 3 er å bidra til at vi alle vet mest mulig om Ki-
wanis, for å kunne fortelle det til andre.  
Vi kommer tilbake til saken mer i detalj til den enkelte klubb, divisjon og andre. 

NYE KIWANIS LOGOER 
Det er fastsatt nye logoer til bruk i Kiwanis; eksemplet til høyre 
viser det runde merket og navnet.  ”Ovalen ” som vi hittil har 
brukt er dermed historie. Fargene er de samme, men nye fore-

trukne fonter er også bestemt; Myriad Web Pro og Garamond Web Pro. Nye brevmaler foreligger allerede; 
men overgangen til det nye vil bli gjort på den myke måten - altså suksessivt. KIs ”Brand Guide” er lagt ut på 
våre nettsider slik at de som ønsker kan orientere seg. Fra KI kan alle formater og alle varianter lastes ned. 
Her er noen av de gjeldende varianter av logoer. 
 
 
 
   Segl  
 
 
    
 
 

  Vertikal; Kan også brukes i blått og svart som de øvrige. 
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NY KONVENTHÅNDBOK 
Fra Kommunikasjonskomiteen: Konventhåndboka er 
nyskrevet og utlagt på nettet. Dette er en total 
omskrivning i forhold til den gamle håndboka. Å 
arrangere konvent er en stor sak, og for å gjøre det 
enklere å påta seg en slik oppgave er nå boken blitt en 
oppskrift for ukjente. Her finnes alskens råd, tips og 
fakta, samt en rekke kjøreplaner som tar oss gjennom 
alt fra ”tanken” til etterarbeidet”.   
TENKT Å SØKE OM Å ARRANGERE KONVENT? ‐ SE HVA 

SOM KREVES OG HVORDAN DET KAN GJØRES 
I KONVENTHÅNDBOKA. 

Gave til Nesodden. Klubben på Nesodden har fått 40.000 
kr. fra eiendomsmegler Krogsveen som har har invitert 
alle barnehagene på Nesodden til å bake pepperkakehus. 
Husene blev stilt ut i kommunehuset med salgsoppgaver 
og det hele. Så blev det gjort budrunder å den som bød 
høyest fikk huset. Det var 17 hus som blev stilt ut og alle 
blev solgt.  På luciadagen overleverte ordfører Nina Sand-
berg en sjekk på 40.000 kr til Kiwanis Club Nesodden. 
I takke talen lovet vi at pengene skulle gå til barn på Nesod-
den som ikke har det like bra som andre. 

Den 23. november 2013 arrangerte Kiwanis Club 
Tønsberg Blanca sitt årlige julemarked i Han-
delstandens Hus i Tønsberg. Her solgte vi hjem-
mebakte julekaker, forskjellige håndarbeider 
som medlemmene har strikket og sydd i løpet av 
året. Vi hadde også et bord hvor det ble solgt 
«ting og tang» og et bord hvor vi solgte julepynt 
m.m. til inntekt for Eliminate. 
Kafeteriaen vår ble godt besøkt, her solgte vi kaf-
fe, vafler, sveler, hjemmebakte kaker og påsmur-
te rundstykker. Vi hadde også et lotteri med 
mange fine gevinster. 
Det var en hyggelig lørdag som ga oss en fin inn-
tekt som går til vårt arbeid for barn og unge i 
vårt nærmiljø. 
Vi er allerede i gang med neste års julemarked. 
For: Vil vi – så kan vi.  Tekst og foto: Gerd Eriksen 

Julemarked hos Blanca 

ØIENMEDALJEN ‐ UTDELINGER 
På slutten av forrige år ble det utdelt 4 stk.  

Ivar Øiens Minnemedalje. 
 
Nr.  Navn       Kiwanisklubb 
156  Erik R. Christiansen  Nedre Eiker 
157  Torbjørn Ekenes    Nedre Eiker 
158  Johan Drabløs    Nedre Eiker 
159  Rolf Evald Hansen  Åsgårdstrand 

Kommunikasjonskomiteen har fremdeles et godt 
lager av Kiwanissjekker til gml. pris: Kr 10,- pr. stk.  
BRUK SJEKKEN VÅR OG PROMOTER KIWANIS 

 

             Pr jan. 2014 
             har vi samlet  
               880 000 kr. 
       og spart  
       88 000 liv. 
 

Vårt mål = 4 mill. kroner - vi har vel 1 år å gjøre det på. 


