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Fortsatt god sommer!
Det ble sommer i år også og godt er det. Sommeren er tradisjonelt den tiden da vi i
Kiwanis har lavere aktivitet og samler krefter til en ny sesong; imidlertid tar ikke støttebehovet ferie og noen klubber gjør en innsats også i sommerdagene. Uansett hvo som skjer
ønsker vi alle fortsatt god sommer med denne blomsterenga knipset av Helge Rustad.
ÅRETS SOMMERLEIRER
Burn Camp fant sted på Haraldvangen uke 26 - fra 24. juni - rapport derfra neste gang.
Sommerleir for Mental Helse Ungdom foregår just nu på Bjerkely Folkehøyskole, Åsnes (17- 21. juli)

Siste oversikt viser at Kiwanis i år kan gi støtte til begge leirene i. h. t. budsjett. HERLIG :)
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”Distinguished Clubs” for 2012 i District Norden.
Forrige gang annonserte vi at 11 av distriktets klubber var blitt godkjent for å utnevnes til
”Fremragende klubber” for kiwanisåret 2011-2012. Vi kommer her med hvilke disse klubbene
er og ”Gratulerer så mye”.
Divisjon Akershus:
Divisjon Buskerud:
Divisjon Indre Østland:
Divisjon Sørlandet:
Divisjon Vestfold:
Divisjon Vestlandet:

Kiwanis Club Nesodden
Kiwanis Club Konnerud, Kiwanis Club Lier og Kiwanis Club Svelvik
Kiwanis Club Elverum
Kiwanis Club Risør
Kiwanis Club Larvik Bøken, Kiwanis Club Sandefjord, Kiwanis Club
Sandefjord Hvalen og Kiwanis Club Åsgårdstrand
Kiwanis Club Fyllingsdalen.

Vi kom dessverre til å feilinformere noe forrige gang om kriteriene som gjelder for å bli utnevnt. Vi korrigerer
dermed dette her og nå gjennom å fastslå at kriteriene svinger fra år til annet; således var det andre kriterier
som gjaldt for 2011-2012 og hovedkriteriene var da SERVICE, UTDANNING OG VEKST.
De 11 klubbene som er tildelt benevnelsen i år (gjelder for forrige året - 2011 - 2012); - utnevnt av Imm. Past President Alan Penn;
Foreslått av Guv. Ralph Castellan, bekreftet av Paul Inge Paulsen som KIEF President og bestemt av Alan Penn og til sist KI Board.

Vi regner med at alle klubbene nå har fått sitt diplom, fanemerke og nåler til styremedlemmene for det året.
Nedenfor viser vi bilder fra overleveringen i et par klubber.

Foto: Lennart Carlsson

Viseguvernør Akershus, Kjell Bakka, overrekker utmerkelsen ”Distinguished club” til Kiwanis Club Nesodden.
Dette foregikk på klubbens festaften med ledsagere, der
det ble servert sild og poteter med diverse drikker til. I
henhold til instruksen er det styret fra 2011- 2012 som
skal ha tildelte nåler, mens klubben som helhet får utmerkelsen. Viseguvernør Bakka opplyser at det følgende
personer satt i styret i 2011-2012 og som fikk tildelt nål.
- President 2011-2012 Halfdan Skånland
- Kasserer
Grete Espeland
- Sekretær
Aud Kirkhorn
- Vise President
Stein Haugan
- Styremedlem
Øystein Nordgarden

Kiwanis Club Elverum fikk tildelt sin utnevnelse som
Distinguished Club 2011-2012 av viseguvernør Ingmar
Skutlaberg på sommeravslutningen i Vikinghuset på LIAtunet i Sørskogbygda 18. juni 2013. LIA-tunet er et prosjekt som klubben har støttet i flere år (se side 3).
Fra høyre ser vi:
President 2011-2012
Visepresident
Sekretær
Styremedlem
Kasserer
Styremedlem

Bjørnar Pedersen
Steinar Vollestad
Helge Rustad
Asbjørn Schjølberg
Arne Nersveen
Odd Korsæth
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For 43. gang arrangerte Kiwanis Club Ås
sankthansfeiring på Breivoll - leser vi i Ås
avis for 24. juni. Her var aktiviteter og
konkurranser for barna, og på scenen
spilte De Frilyndte opp til gammeldans. Vi
ser av bildet at det var også et flott bål.
Litt grått var det nok, men regnet holdt
seg unna og ”noen hundre” mennesker
hadde samlet seg til denne tradisjonelle
feiringen.
Her var arrangert parkering, loddsalg og
anledning til å kjøpe mat; og dette ga inntekter som klubben bruker i sitt humanitære arbeid.
Gjennom artikkelen i avisen fikk også Kiwanis
og klubben fin omtale. Presidenten fikk nevnt
at klubben støtter en rekke tiltak både lokalt
og internasjonalt; og Eliminate kom med.
For anledningen var Eliminate-ambassadør
Lennart Carlsson der med en liten stand, og
holdt informasjon om prosjektet; bøssa var også med der. I avisen så vi også en rekke fine bilder frafeiringen.

DET SKJER ”KIWANISTING” PÅ KONGSBERG IGJEN
Kongsberg har nå vært uten Kiwanisklubb i ca 20 år
- nå er det mye som tyder på at denne situasjonen
endrer seg. Det arbeides hektisk på forskjellige kanaler for å få til en klubb der igjen.
I Laagendalsposten av 4. juli, på side 8, kan vi lese at
Kiwanis Club Kongsberg starter opp fra høsten. I et
intervju med Ralph Castellan, vår forrige guvernør,
fremgår det at et av de viktigste prosjektene i den
anledning vil være bekjempelse av fattigdom blant
barn og unge - ”En hjelpende hånd” etter Kiwanismodellen.
Det har allerede vært møter mellom bl. a. NAV, kommunen og andre lag og foreninger. Her nevnes en
rekke konkrete enkelttiltak der utstyrsbank med fritidsutstyr og hente/bringe-tjeneste bare er noen.

Kiwanisdukker til sykehuset på Kongsberg
Laagendalsposten forteller 11. juni, på side 8, om at
initiativtaker til en Kiwanisklubb på Kongsberg, Ralph
Castellan, to dager tidligere kom til Kongsberg sykehus med flere esker som inneholdt Kiwanisdukker.
Representanter fra sykehuset, legevakt og helsestasjon var møtt frem for å motta de små hvite dukkene. Det ble orientert om produksjonen og om hensikten med dukken som et hjelpemiddel overfor barna.
Det er ingen egen barneavdeling på dette sykehuset,
men de pekte på flere anledninger, bl. a. på øre-nese
-hals og operasjoner der hvor Kiwanisdukken på en
fin måte kan benyttes til å forberede barna på det
som skal skje. Også på akuttavdelingen ble det antydet at dukken kunne være til trøst og forklaring.
Mens vi er i sommerlune tar vi med
bildet fra KC Elverum av LIA-tunet
der sommeravslutningen fant sted på
en herlig sommerkveld i Sørskogbygda.
Foto: A Schjølberg

GOD SOMMER!

