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Det ser endelig ut til at Våren har kom-
met for alvor, ikke bare på kalenderen, 
og vi gleder oss over det. Siden siste 
utgave har det skjedd en hel masse gle-
delig og nytt i District Norden. Dessver-
re synker medlemstallet fremdeles, men vi har latt 
oss fortelle fra velinformert hold at ”det skjer ting” 
på klubbutviklingsfronten. I perioden er det avviklet 
en vellykket Motivasjonskonferanse og Distriktssty-
ret har hatt sitt møte nr 4 der det ble fattet mange 
spennende vedtak som peker mot ”Kiwanis i tiden”. 
Nyhetene står faktisk i kø og vi prøver å få med oss 
det meste, her eller på nettsidene.  Hilsen PKU  

Nr 04/Mai 2013  
   

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

”Kommer nå, våren kommer 
nå…..å.”  

SISTA NYTT FRÅN  LOVKOMITEENs ledare: 

Stadgar (lover) är på plass … 
”De är nu klara och sändt ut till 
klubbarna.”- sier Göran Hurtig 
Faktum er at malene for nye klubb-
lover er sendt til klubbene, og de er 
lagt ut på våre nettsider under ”Medlemssider” -> 
”lover og regler” -> ”Klubbloven” og egen lenke 
for nye lover. Den gamle malen blir liggende her 
inntil de nye klubblovene er godkjent. 
Göran har også produsert et brev som forklarer hvordan 
dette er, og hvordan man bør gå frem. Deltakerne på 
Motivasjonskonferansen er nå ressurspersoner for klub-
bene da de der fikk orientering om malene og arbeidet, 
og de fikk med seg lovmalen hjem, både de norske og de 
svenske. Da kan arbeidet starte, og fristen er 30. sep 
2014. Dessuten; det blir ”Workshop” på høstens konvent 
om nye klubblover og arbeidet med dem.  (Ref: DS 4) 

HIGHLIGHTS !HIGHLIGHTS !HIGHLIGHTS !HIGHLIGHTS !    

----    SIDEN SISTSIDEN SISTSIDEN SISTSIDEN SIST    

 

• VÅREN KOMMER FOR FULLT 
• Alfas del Pi på vei inn i KIDN 
• Selma Karlskoga er chartret 
• Første satelittklubb; Gjerstad 

(Risør) på plass 
• Kiwanismodellen Haugesund etabl  
• Flere klubber (5-6?) under arbeid!! 
• Kiwanis Club Jalund skifter navn til 

Kiwanis Club Moss Jalund 
• Motivasjonskonferansen 2013 ble 

gjennomført med stor deltakelse!  
 På konferansen startet de med en quiz og fant ut 
hvor de var. Så frisket de opp Kiwaniskunnskapen, 
så ble de motivert til god planlegging av aktivitete-
ne i klubben og plansyklus ble presentert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så fikk de momenter for økonomi for ledere, komi-
teene presenterte sine tilbud, og så ble fokus satt 
på planer og programmer og en gruppeoppgave  var 

sentral her. Takk til alle for god deltakelse !!              

ARTIKLER PÅ NETT: 
 
St. Hallvard;  debatt om kinadukkene. 
Kiwanis Club Risør;  Gavedryss, avisartikkel 
Div Akershus; interklubbmøte 
ALbaniahjelpen; Takkebrev (på deres egen side)! 
Kiwanis Club Oslo Holmlia:  Kiwanisdagen m m. 
- og enda har vi et par stykker som kommer i tillegg. 
SJEKK KIWANISNYTT -> Artikler på web - rett som det er. 



KIDN Nyhetsbulletin mai 2013    2 

 

Debatt/innlegg 
Sist gang hadde vi et innlegg om Kiwanisdukker produ-
sert i Kina. Den saken er for så vidt lagt ”død”, men for 
balansens skyld tar vi med noe fra et brev til DS vi har 
fått fra KC St. Hallvard. Se hele brevet på nettsidene. 
 
De presiserer her at deres dukker ikke blir ”bare litt billi-
gere” - det er ca. halvparten; kr. 15,- + frakt. De som lager 
dem er dårlig betalte og inntektene fra arbeidet går rett 
inn i bedriften”. 
”Det er utrolig hvor mye støy det ble. At det er med lite 
flertall på DS 3, vi kan få lov til kalle våre kina dukker for 
kiwanisdukker!!!Utrolig!! Her gjør vi et forsøk å få rimeli-
ge dukker slik at klubbene kan dele ut flere dukker, men 
klubbene har kanskje bedre økonomi en vår klubb?” 
Klubben påpeker ellers i brevet at alle dokumentasjoner 
er fremlagt på deres dukker. De spør derfor om slik doku 
mentasjon finnes for alle de andre dukkene som produse-
res rundt om  i landet. 
Brevet stiller også en del spørsmål til Distriktsstyret, og vi 
viser i den anledning til referatet fra DS 4 - sak DS 4.47; og 
distriktssekretæren har fått fullmakt til å sende svarbrev 
til klubben på vegne av distriktsstyret.  
Les  hele brevet på nettsidene under ”Kiwanisnytt” - 
”Artikler på nett”.  
DERMED SETTES STREK FOR DEBATTEN HER I BULLETINEN 

Mai 2013: 29 land gjenstår med å fjerne MNT. SISTE  !!!!!! 
Innsamlet totalt er USD 29,068,467 millioner. 
Innsamlet i Norden 2012 - 2013: ca Kr. 205 471,- 
Total i Norden siden starten: ca Kr. 803 024,-  !!! 

MOTIVASJONSKONFERANSEN 2013 - hvordan gikk det? 
Så langt arrangøren kan bedømme gikk dette svært bra; vi tror vi motiverte deltakerne og at målene med kon-
feransen ble nådd - noe deltakerne selv svarte ja på ved avslutningen. Men, fasitsvaret ligger selvsagt i hva de 
fortalte da de kom hjem. Teknisk sett gikk det knirkefritt og programmet ble gjennomført til punkt og prikke. 
Hele 78 personer deltok fra 40 klubber samt distriktsstyret for neste år. Takk til alle som deltok og bidro! 
En del ting var endret fra forrige år, med stort hell! Nytt var også fokuseringen på ”Kiwanis i Tiden” og på alt 
det nye som skjer. Mange tema var nye, og deltakerne er nå satt i stand til å være ressurspersoner for klubbe-
ne. Mange  nyheter ble presentert og vi håper de tar dem med hjem og bruker det positivt. De har fått info om 
nye klubblover og de fikk teksten med seg hjem. De fikk guvernørens Motto og mål, samt plangrunnlaget for 
neste år - og datoer for DS-møter m. m. Dermed er divisjoner og klubber gitt godt grunnlag for å legge en god 
arbeidsplan. De har også fått inngående info om økonomi og et hefte om hvordan man skal gå frem for å søke 
om støtte; dette vil bli fulgt opp med opplæring ute av prosjektkoordinator Ralph. HUSK! Landet er fullt av 
penger, saken er å få tak i noen av dem. FYLDIG RAPPORT FRA KONFERANSEN KOMMER SNART.   
Vi føler vel å ha nådd frem med budskapet om at vi tilhører en internasjonal organisasjon, at den reviderte stra-
tegien er godt forankret, at veien til suksess går gjennom god og tidsriktig planlegging og gode programmer for 
møter og aktiviteter; samt at ”det finnes penger i landet”. Og Håndboka har igjen vist seg å være god å ha!  

ALBANIAHJELPEN takker! KIWANIS ALBA-
NIAHJELPEN takker hjerteligst for omtanken og penge-
støtten vi har mottatt. Støtten fra klubbene danner 
det økonomiske grunnlaget for de prosjektene vi dri-
ver i Albania.  
På  transporten i september  var det med 340 familie-
esker og mye annet utstyr.  Utsatte barnefamilier i 
små, isolerte landsbyer oppe i fjellene nord i Albania 
ble prioritert. Dette var trailerlass nr. 36. Vi regner 
med at ca. 70.000 mennesker har fått hjelp gjennom 
familieeskene fra 1992 og fram til nå. Som kjent, er 
prosjekt familieesker nå avsluttet og låven tømt. 
LES HELE BREVET PÅ DERES  NETTSIDE (prosjekter). 

45-års jubileum i Kiwanis Club Halden. Foto: Tor Hveding 
 

Kiwanis Club Halden ble organisert 12. februar 1968, og klubbens første presi-
dent var Gunnulf Aarnæs. Jubileet ble feiret med  
hyggelig fest i klubbens møtelokale på den 8. mars 
2013. To av klubbens medlemmer Gunnulf Aarnæs og 
Thorbjørn Hansen er fortsatt aktive i klubben. Som en 
takk for stor innsats gjennom 45 år ble disse to over-
rakt Øienmedaljen og 45-års kiwanismerke. Like før 
festen havnet Thorbjørn på sykehus etter å ha falt og 
bristet ene hofteskålen. Medaljen ble derfor overrakt 
ved besøk på sykehjemmet.  
President Stein Palm Johansen overrakte  
utmerkelsene. 

Kiwanishilsen Tor Hveding 

Vi gratulerer  
Kiwanis Club Halden 

med jubileet! 
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ÅRETS SOMMERLEIRERÅRETS SOMMERLEIRERÅRETS SOMMERLEIRERÅRETS SOMMERLEIRER    
 

Burn Camp foregår på Haraldvangen i uke 26 - les mer her:  http://www.haraldvangen.no/  
- så langt (1/5) er det kommet inn kr. 252 000,- 

Sommerleir for Mental Helse Ungdom foregår på Bjerkely Folkehøyskole, Åsnes - 17- 21. juli 
- så langt (1/5) er det kommet inn kr. 194 000,-  

Det er en glede å meddele at pr. dags dato er innsamlingsbehovet dekket for Burn Camp, og for 
MHU mangler det bare noen få kroner. FLOTT INNSATS ! 

INNHOLDSRIKT OG ARBEIDSOMT DS 4; 4.-5. mai 
Det ble en arbeidsom og effektiv helg for Distriktsstyret. 
Flere viktige vedtak ble gjort om nye ting og om endringer. 
Referatet er alt utsendt, men for de som ikke får lest det, 
nevner vi en del av sakene her som interesserer  mange: 
• det er flere initiativer i gang for å starte nye klubber, såle-

des skjer det ting i Fana, Drøbak og Bærum. Det arbeides 
med satelittklubb  i Stavanger og i Risør (Gjerstad), ny 
klubb i Kongsberg (Svelvik), kvinneklubb i  Bamble og 
Juniorklubb i Vestfold.  

• Kiwanis Club Jalund skifter navn til Moss Jalund 
• Strategien for 2013 - 2018 ble godkjent (se nettsider) 
• Kiwanis Club Alfas del Pi slutter seg til District Norden 

• KIDN støtter årets TV-aksjon på prinsipielt grunnlag 
• Divisjon Viken vil søke om konvent i 2016 
• Verdenspresidenten besøker KIDN i 7. 9. feb. 2014 

Nästa Guvernörs tankar ! 
 
Sedan lång tid tillbaka har jag tänkt på Motivationskonferensen. Det gör 
jag fortfarande, men på ett annat sätt! Nu vet jag att jag inte hade 
behövt tänka. Det gjorde PKU-kommittén, Asbjörn, åt mig.  
Asbjörn, tillsammans med de medarbetare han valt, genomförde en 

otroligt charmig, inspirerande och värdefull konferens. Därför tänker jag nu: Med sådana 
medarbetare kan jag lugnt jobba vidare med mina delar ”För Kiwanis i framtiden”. Stort, stort tack! 
Så tänker jag tillbaka på de 78 deltagarna. Fina, positiva, varma tankar blir det. Det var lite avvaktande i början 
sedan bubblade det av entusiasm i konferenssalen, i pauserna, under måltiderna, under grupparbetena och 
förhoppningsvis i bilarna vid hemresan. Den entusiasmen innebär ett gott hopp ”För Kiwanis i framtiden”. 
Nästa år kommer vi att bli ännu fler deltagare eftersom alla då fått höra så mycket gott om årets konferens! 

Mona 

KIWANISDAGEN OG OSLO HOLMLIA.  
Vi fikk ikke mange innspill om arrangementer på Kiwanisdagen, men 
fra Kiwanis Club Oslo Holmlia kom det et fint og informativt brev - takk 
til dere!: 
”Den internasjonale Kiwanisdagen (Kiwanis One Day) er en felles dag hvor 600 
000 Kiwanismedlemmer over hele verden gjør en innsats for å bedre barn og 
ungdoms oppvekstsvilkår. I år var denne dagen 6. april, og Kiwanis Club Oslo 
Holmlia markerte dagen med stand og lotteri på Senter Syd. Det ble et vellyk-
ket og positivt arrangement med fokus på: Lokale arrangementer; Kiwanisduk-
ken og Eliminate-prosjektet. Vi vet at det nytter og vi overfører inntekten fra 
lørdagens loddsalg til Eliminate-prosjektet. Dette kommer i tillegg til klubbens 
egne bevilgninger til prosjektet.” LES OG SE BILDER PÅ NETT - ”Kiwanisnytt” - 
”Artikler på nett”. 
På nett finner du også en artikkel om at Holmlia støtter Moonshine (orkester). 

• Eliminate; ”kontakter” omdøpes til ”ambassadører” 
• Se oppdatert presentasjon om Eliminate på nettsidene 
• Aktiviteten for å søke tilskudd intensiveres på flere omr. 
• DS 1 flyttes fra konventet og ut i oktober fra 2013, ny 

tidsplan for DS-møter er laget av Neste guvernør og 
utlagt på nettet; Medlemssider -> Planlegging (ny) 

• Det foreligger ingen tanker om å øke kontingenten i 
neste år 

• DS går for å ansette Organisasjonssekretær på åremål, 
uten at kontingenten økes 

• Kiwanisnytt blir kun nettbasert, slutt på papirutgaven 
• Navneendring på lokal konventkomite til Prosjektkomite 

XXXXXXXX-konventet 20xx (fjerner misforståelser) 
• KIDN inngår avtale medSCAN4NEWS om Tilskuddsporta-

len; oppdatert oversikt over tilskuddsordninger. 
For mer se: andre artikler i bulletinen, nettsider, Facebook. 
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DANSEGALLA 2013 I LIER     Tekst og foto: John Andresen 
2. mars var det atter tid for Ole Ivars å spille opp til dans for funk-
sjonshemmede i St. Halvardhallen i Lier. Det var 8. gang på rad Lier 
kommune arrangerte dansegalla. 
Varaordfører Nina E. Johnsen ønsket alle hjertelig velkommen og over-
rakte Knut Arild Thorsrud en velfortjent blomsterbukett og rosende 

ord til Kiwanis (se bilde). Og så 
var dansen i full gang. Det var 
en fryd å se alle de glade men-
nesker som svingte seg i dan-
sen. Mellom 700 og 800 perso-
ner hadde funnet veien til denne 
aften. Det er ingen tvil om at 
Ole Ivars er populære blant de funksjonshemmede. Mange av dem syntes at 
tiden gikk altfor fort, men alle jeg snakket med, syntes det hadde vært en alle 
tiders aften og de roste Kiwanis. Takket være alle klubbene i Buskerud ble det 
også en vellykket aften, som vi kan være stolte av. 
Takk til alle klubbene som deltok for den flotte innsatsen alle gjorde. Og en 
spesiell stor takk til alle våre damer. Hva skulle vi gjort uten dem. 
Også en kjempestor takk til deg Knut Arild. Du løste som vanlig din oppgave 
som dansegeneral på en fullkommen måte. Til slutt en hjertelig takk til Kiwi, 
Aass Bryggeri og Mester Grønn for alt de sponset oss med. 

VÅRMARKED I SKI 27. APRIL 
Arrangementet gikk av stabelen i nydelig aprilvær, så det var duket for en fin dag både for omsetningen og for godt 
besøk. Vi registrerte bra besøk i den tiden vi var til stede. 
Arrangementet var i år organisert som et samarbeidsprosjekt mellom divisjonene Akershus og Viken. Det var satt opp 
egne stands for Eliminate-prosjektet og Kiwianisdukken. Mange av medlemmene i respektive divisjoner deltok aktivt 

og bidro til at dette ble et godt 
marked.  Her representert av to 
av Nesodden's ivrige medlem-
mer. La oss håpe at det kommer 
mange kroner i Eliminate-
bøssene. 
Les hele innlegget og se flere 

bilder på nettsidene under Ki-

wanisnytt - > Artikler på nett. 

 
Tekst og foto: Arne Wiker 

INTERKLUBBMØTE DIV. AKERSHUS 
Tekst: Erling Thuen 
 

Mandag 8 april inviterte Kiwanis Club Ås, ved sek-
retær Erling Thuen, til interklubbmøte for Kiwa-
nisklubbene i Divisjon Akershus til en orientering 
om Landbruksmuseet ved Universitet for miljø og 
biovitenskap (UMB). Det møtte ca 50 personer og 
de fleste klubbene var godt representert. Det var 
også gledelig å se at damene var godt represen-
tert. Etter en halvtimes traktering (kaffe og rund-
stykker) ble planene for Landbruksmuseets framti-
dig lagt fram av styreformann Jan Ove Holmen og 
direktør Jan Olav Skjærvold. 
(Her følger et referat om Landbruksmuseet - se 

hele artikkelen på nett). 

I konklusjon var de frammøtte svært fornøyde 
med møtet og orienteringen fra de to foredrags-
holderne som fikk overlevert hvert sitt Kiwa-
niskrus som takk for innsatsen. 
Kiwanis Club Ås har også for vane å gi 750 kroner 
til fordragsholderne, men disse skal gis videre til 
en humanitær organisasjon. I dette tilfelle ble Plan 
Norge en av de heldige mottakerne. 
 

Med hilsen 
Erling Thuen, Kiwanis club Ås 
Kjell Bakka, VG Akershus 

KC SKEDSMO støtter UNIFIED-fotball 
Tekst : Bjørg Fredheim 

Vår klubb i Skedsmo har hatt 
besøk fra LSK Unified represen-
tert ved Stig Morten Sandvik. 
Han fortalte om klubben som 
ble startet opp i august 1999, 
trening, kamper og turneringer. 
Nå skal de på en tur til Tromsø 
og vi skjønte at de er helt av-
hengig av alle bidrag de fikk. 
Stor var gleden da klubbpresi-
dent Karin Nilsen overrakte en 
sjekk på kr. 15.000,-. 

FORKORTELSER - HENDIG ELLER FORBANNELSE? 
En noe forarget Karstein Brunvatne har skrevet følgende: 
”Forstå eller ikke forstå. 
Et referat fra et møte eller hva, skal være slik at en i ettertid 
skal kunne gjøre seg opp en mening om hva saken/møtet drei-
de seg om. Om ikke har referatet null verdi. 
”Sak 3: Brev fra KIDN om støtte til MHU og BC som skal opp i 

DVR-møtet til onsdag før saken går til DS. VG var til stede”. 

Det heter at nye koster feier best. Og i følge de nye kostene ser 
det ut til at overstående tenkte sitat er en godtatt sjargong hvor 
det tidligere ble meget sterkt poengtert skulle skrives fullt ut. 
Hensikten den gang var så alle, les: også utenforstående, kunne 
forstå hva Kiwanis drev med. ”    Karstein 


