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                       Distribueres via e‐post til KIDNs tillitsvalgte, samt til klubbene—som bes videresende til medlemmene 

NB! Savner du noe? - se flere nyheter på nettsidene og Facebook! 

 

På den resan blev jag också lite klokare. Jag kunde inte förstå 
vad  ”konvalen”  var  för  någonting.  Det  hjälpte  inte  att 
använda ordboken. Ett namn? En känd person? Ett djur? Man 
anade,  när  man  såg  det  i  höstfärger  vackert  dukade 
festbordet. Där återkom hela  tiden en vårblomma, men  jag 
var i alla fall tvungen att fråga om betydelsen. Efter en stund 
stod det klart – ”konval” var ju ”liljekonvalj”! Vi hade en kort 
stund  haft  ett  språkproblem, men när  vi  träffades  blev det 
löst,  jag  blev  lite  klokare  och  fick  mer  förståelse  för  att 
Kiwanis har ett ”arbets 
språk”  ‐  engelskan.  Så,  välkommen  in  i  gänget  ”KC Bamble 
Konvalen” ‐ (Convallaria majalis) konvaljen på svenska! 
Ett av Guvernörens jobb är att om möjligt en gång besöka dis
‐triktets divisioner. Det är en positiv, stimulerande och värde‐
full  uppgift.  Årets  Viceguvernörer  har  varit  ambitiösa  och  i 
god  tid  genomfört  sin  planering med  resultatet  att  jag  nu, 
innan löven fallit och snön kommit, har kunnat genomföra 40 
% av den arbetsuppgiften, informationsutbyte direkt hos divi‐
sioerna – 4 av 10 divisioner är besökta! 
Division  Viken  var  så  tidigt  ute  att  jag  ännu  inte  hade  fått 
”guvernörskedjan”  som  jag  förväntas  bära  vid  besöken. 
Divisionen  berättade  stolt  om  sin  och  sina  klubbars 
aktiviteter  och  man  upphör  aldrig  att  förvånas  över  hur 
mycket  hum‐anitär  verksamhet  som  egentligen  genomförs 
varje  år  på  olika  nivåer.  Vi,  och  det  gäller  alla,  måste  bli 
bättre på att utåt informera om vad som görs. 
Ett annat tema som gladde mig var divisionens uttalade vilja 
att samarbeta med närmaste klubb inom division. Den samar
‐betsviljan,  satt  i  praktisk  verksamhet,  kan  vara  en  väg  att 
göra oss både större och starkare. 
Vid  besök  i  Division  Akershus  hade  jag  ”guvernörskedjan”, 
som jag fått vid årets första Distriktsstyrelsemöte. Det kändes 
tryggt att bära den och känna tyngden av den symbol som för 
arvet  vidare  från  dem  som  tidigare  haft  ansvaret  för  att 
utveckla  distriktet.  Ja,  det  kändes  högtidligt  och  de  diskus‐
sioner som genomfördes passade då in i atmosfären. Det blev 
mycket  utbyte  av  ”kiwaniskunskap”  frågor  och  funderingar 
inför framtiden. 
I 3:e och 4:e besöket visade Divisionerna Telemark och Vest‐
fold  prov  på  praktisk  vilja  till  samarbete.  De  genomförde 
traditionsenligt  ett  ”interklubbmöte”.  Det  kändes  som  ett 
”mini‐konvent”!  Ja,  till  och  med  en  tema‐diskussion  fanns 
med i programmet.  

GUVERNØRENS GNIST ! 
Distrikt Norden är vackert i höstfärgerna. Det har jag kunnat konstatera 
under många timmars resor nu under hösten. Men det bästa med resan är 
ändå när man kommer till målet och träffar de Kiwanier som möter upp. 

 

På ett besök mötte jag 15 nya, entusiastiska Kiwanier vid charterträffen för KC Bamble 
Konvalen. Då kände jag mig stolt över att få vara en av de få Guvernörer som inom 5 års tid 
kunnat hälsa en ny klubb välkommen in i vår gemenskap. Detta var stort!  Jag hoppas att vi 
blir fler som får uppleva den känslan. 

 

Det var en presentation av KC Skien Nora barnhem  i Darjeeling, 
Indien,  som  väckte  stort  intresse. När  jag hörde  informationen, 
med underton  samarbete,  tog  jag ett  fast grepp  i  ”kedjan” och 
tänkte  på  vad  jag  hört  i  Division  Viken  –  flera  tycker  lika  och 
genom  samarbete  kan  drömmarna  kanske  bli  verklighet! Men 
varför får vi inte andra att lyssna till drömmarna? Berättar vi inte 
för våra medmänniskor om våra drömmar och om vad vi gör? 
Dagen  efter  fortsatte  tankarna  under  den  7  ½  timmars  resa 
tillbaks direkt till ordinarie jobbet. Jag hade kommit överens med 
chefs‐gruppen att acceptera att vi började 17:00 och genomföra 
nöd‐vändiga möten under kvällen, så jag hade tid att tänka under 
bil‐resan. Den form tankarna tog var: ”Projekt i all ära, men de är 
lite  ”fyrkantiga”.  De  definieras  som  att  ha  ett  mål/syfte, 
starttidpunkt,  budget,  plan  för  genomförande,  sluttidpunkt  och 
utvärdering. Ja, hos mig, i jobbet jag nu är på väg till, passar det i 
många situationer. Men passar det i humanitär verksamhet? Kan 
vi driva Kiwanis som ett företag? Är Kiwanis‐dockan ett projekt? 
Den finns  ju över hela Kiwanis‐världen som en terapi‐docka med 
kvalitetsbeteckningen Kiwanis! Vem kan  stoppa det  ”projektet” 
och börja med utvärdering? 
Jovisst,  ni  som  läser  detta  ser  direkt  att  tankarna  verkar  lite 
”förvirrade”. Det  beror  troligen  på  att  jag  såg Distrikt Nordens 
vackra  höstfärger  samtidigt  som  jag  försökte  tänka  på  vad  jag 
upplevt och hur den upplevelsen skulle kunna bidra till distriktets 
framtid och hur  jag  skall  kunna bidra  till att  kedjan  runt halsen 
skall  bli  ett  ”tyngre  arv”  för  mina  efterträdare  att  föra  in  i 
framtiden. 
Så kom  jag på att kanske engagemang och  samarbete kan vara 
nyckelord. Kanske det  som  jag upplevde  i ”inter‐division‐mötet” 
Telemark/Vestfold var en humanitär ”modellbyggnad” som funge
‐rar utan all byråkrati och all prestige. ”Heureka”  (Jag har  funnit 
det),  tänkte  jag plötsligt när  jag  såg ett vackert  träd  som  färgat 
sina löv i brunt, rött och grönt. 
Kanske det är så enkelt att någon individ blir en eldsjäl för en viss 
humanitärisk sak och börjar jobba på ”sin dröm”. Så berättar 
han/hon för andra på ett engagerande sätt. Fler kommer in och 
det blir större. Helt plötsligt kommer en Kiwanis Club in, det blir 
större! När informationen om klubbens aktivitet har spridit sig 
kanske det blir intressant för divisionen. Det blir ännu större! Lite 
senare får distriktet upp ögonen för at fleradivisioner samarbetar 
i samma aktiviteter. Då blir det stort!! Det kanske är så bra att 
”aktiviteten” växer utanför distriktets gränser. 
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Kiwanis Club Oslo - 50 år. 
Klubben ble, som den første klubb i Norden, organisert 10. januar 1964. Denne datoen markerer der-
med starten for Kiwanis i Norden. De har allerede utlyst at jubileet blir å feire lørdag 8. februar 2014, 

med verdenspresidenten som gjest! (Invitasjoner kommer senere). 

DET GÅR OPPOVER ! 
Så har antallet klubber i Norden steget til 69 ‐ og vi 
må tilbake til 2008 for å finne tilsvarende. Årsaken er 
organisering av Kiwanis Club Bamble Konvalen og at 
Kiwanis Club L’Alfas del Pi nå hører til vårt distrikt; 
med tilhørighet til Divisjon Viken.  
De som har fulgt godt med vet at Kiwanis Club Åsane 
er nedlagt, men med de to nye har vi tatt et skritt 
fremover igjen.  
Og denne utviklingen har brakt medlemstallet opp‐
over; fra 1385 (en stund i sep) til ca. 1415 pr. dags 
dato. 
Begge de to nye klubbene er på plass i matrikkelen og 
der kan du da se fakta om dem.  Kiwanis Club L’Alfas 
del Pi har vi skrevet en god del om de siste årene i 
Kiwanisnytt ‐ sist i nr. 5 11/12. Klubben ble organisert 
21.  januar 2002 og har i dag 17 medlemmer.   

Vi tar med et bilde fra feiringen av 10‐årsjubileet i 
2012; fra v. daværende president Sverre Fortun, Ceci‐
lie Krohn‐Holm Vosscmidt ( som vi kjenner fra flere 
artikler i  K‐nytt) og Willy Østholt, for anledningen ut‐
nevnt til æresmedlem av klubben ‐ som dens første 
president og en meget aktiv Kiwanianer. 

Kiwanis	Albaniahjelpen	hjelper:	
	
ERINDA	HOXHA.	
Tekst: Falk Bakke 
 

Erinda Hoxha er 17 år, og er keeper på jentefotballa‐
get som er ett av  tilbudene  i Open School prosjek‐
tet, som drives av Kiwanis Albaniahjelpen. 
På  lik  linje med de andre  spillerne, er hun  innlem‐
met i fotballaget ut fra sosiale forhold.  
Hun bor sammen med sine foreldre i Oblik kommu‐
ne, en halv times kjøring fra Shkoder. Familien lever 
av to kuer og en liten jordlapp, og er meget fattige.  
Både guttefotballaget og  jentefotballaget deltok på 
Norway Cup  i  sommer.  I  sin  første kamp kolliderte 
Erinda  med  en  motspiller  og  fikk  skadet  det  ene 
kneet.  Tross  profesjonell  behandling  i  ettertid,  har 
hun fått en varig skade dersom kneet ikke opereres.  
Uten operasjon er kneet greit nok å gå på, men tåler 
ikke belastningen ved å gjøre fysisk aktivitet, så som 
å  delta  i  de  daglige  gjøremålene  hjemme  på 
«gården». For  familien er dette et vesentlig handi‐
cap og en  stor belastning på  familien, og har også 
betydning  for produksjonen og dermed økonomien 
til familien. 
Et annet viktig menneskelig aspekt er at hun med et 
skadet  kne  blir mindre  attraktiv  som  «gifteobjekt» 
fordi  hun  ikke  kan  gjøre  fullverdig  nytte  for  seg.  I 
verste fall har kneskaden redusert hennes mulighet 
for et fullverdig fremtidig familieliv. 
Kneet  kan  repareres  ved en operasjon. Et  italiensk 
kirurgteam er i hovedstaden Tirana en gang i måne‐
den og foretar ulike operasjoner. Erinda har vært til 
utredning, og operasjonen er kurant og vil gi et full‐
verdig resultat etter opptrening.   
Erinda har pådratt seg skaden under deltakelse i ett 
av Open School aktivitetene. Alle aktivitetene driftes 
av  Kastriot  Faci. Han  kommer  i  en meget  beklemt 
situasjon ved ikke å kunne hjelpe Erinda.  
 
Styret  i Kiwanis Albaniahjelpen har derfor besluttet 
at vi vil betale for kneoperasjonen til Erinda Hoxha.  
 
Siste: 
Operasjonen ble utført 28. oktober. Vi har pr.  i dag 
ikke mottatt rapport fra Kastriot etter operasjonen. 
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MOTIVASJONSKONFERANSEN 2014 
Det blir Motivasjonskonferanse også i 2014; avklart 
budsjettmessig; stedet er ”booket” ‐ Gardermoen. 
Som de to tidligere år går konferansen over 2 dager 
og tiden er 5. og 6. april 2014 ‐ og opplegget vil bli 
det samme, justert med rådende rammefaktorer. 
Foreløpig orientering kommer i januar, innkalling i feb.  
Forstudier er en forutsetning ‐ start allerede nå ! 

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. 
 

Prosjektkomiteen jobber under høytrykk for tiden, mye er på plass 
men enda gjenstår en god del. Vår logo viser Domkirkeruinen på Ha‐
mar slik den en gang var; i dag er den innebygget i glass og brukes til 
kulturell virksomhet bl. a. ‐ se bildet til høyre. 

 
”Myldreområde”: ‐ stort og synlig! 
Vi satser alt på å oppfylle hensikten med konventer: ”. Å skape og ved‐
likeholde godt vennskap, motivasjon, inspirasjon, kunnskaper og for‐
ståelse …” for å sitere håndboken.; eller for å si det enkelt ‐ Her kan 
man bli bedre kjent med  organisasjonen og dens medlemmer, utveksle informasjon, erfaringer og ideer, 
knytte nye kontakter o.s.v.  I den anledning utfordrer vi klubber og divisjoner ‐ allerede nå ‐ til å forberede 
illustrative opplegg (utstilling) som viser hvem de er og hva de gjør. 
Stands vil være i det såkalte ”myldreområdet” ‐ et rom ved siden av plenumsalen  og er samtidig der vi får 
kaffe m.m .i pausene  ‐ her er det kjempegod plass til all slags info‐aktivitet; plansjer/plakater, bilder; bruk 
gjerne fremvisninger på skjerm eller gjenstander ‐ enkle midler er ofte det mest effektive. Vi håper at flest 
mulig tar utfordringen og viser frem noe ‐ vi garanterer at mange vil kunne se det.  

ØIENMEDALJEN ‐  
UTDELINGER 

Siden juni måned i år er det utdelt 
ytterligere 4 stk. Ivar Øiens Minne‐
medalje. 
 
Nr.  Navn       Kiwanisklubb 
152  Oddvar Nyberget   Elverum 
153  Hans Tanum    Lier 
154  Svein Ove Olsen    Lier 
155  Gunnar Løwenhjelm  Tønsberg 

Nye e‐postadresser (en gang til):  
Humanitærkomiteens prosjektkoordinator  har fått: prosjektkoordinator@kiwanis.no  
Kiwanis Club L’Alfas del Pi: alfas@kiwanis.no   
Kiwanis Club Bamble Konvalen: konvalen@kiwanis.no 

Kommunikasjonskomiteen: kommunikasjon@kiwanis.no     ‐    Lovkomiteen: lov@kiwanis.no 
Husk at e‐postadressene til disse to er forandret til: kommunikasjon@kiwanis.no  og   lov@kiwanis.no    

 Vi  minner om at: 5. desember er: 
Internasjonal  dag  for  frivilliges  arbeid  for 
økonomisk og sosial utvikling ‐ (FN‐dag). 
Dagen  ble  opprettet  i  1992  og markeres  for  alle 
dem som gjør en frivillig innsats i lokalsamfunn ver‐
den over.  
Les mer på: www.fn.no/FN‐informasjon   

Prosjektkomiteen Jubileumsskrift 2015 
er i full sving. Konstituerende møte er holdt, disposi‐
sjon og arbeidsfordeling gjort og skrivearbeidet er i 
gang. Så er spørsmålet bilder !!!!!! Har du noen??? 
Komiteen anmoder alle som har bilder som kan pas‐
se inn i en historisk sammenheng for KIDN ‐ særlig 
er vi interessert i bilder fra de første 20 årene da 
vårt lager der er temmelig slunkent ‐ om å sende 
dem til vår ”bildekoordinator” Asbjørn Schjølberg. 
Alle formater mottas; originaler returneres. Og skul‐
le du ha en god historie om episoder og milepæler 
så tar vi selvsagt imot det også.  


