Kiwanisnytt
Tanken om og behovet for et ”husorgan”
oppsto ganske raskt hos Nordens første Ki‐
wanisklubb, og allerede 1. august i organise‐
ringsåret 1964 utga Kiwanis Club Oslo num‐
mer 1 av sin klubbavis Kiwanisnytt. I takt
med den rivende veksten i Kiwanis i Norden
utviklet så bladet seg, under forskjellige navn
og med varierende utseende, til å bli et med‐
lemsblad for hele District Norden. Og bladet
er like gammelt som distriktet.
De første ordene som sto i Kiwanisnytt var: ”I
dag har vi den glede å presentere det første
nummer av vår klubbavis ”KIWANIS‐nytt”. Det
er en beskjeden begynnelse, men efterhvert
håper vi at bladet skal komme ut regelmessig
og bli et viktig bindeledd mellom alle Kiwania‐
nere. Vi vil ikke gape for høyt foreløpig, men
holde oss innen en enkel ramme. Stensilering
er en lettvint og grei trykkteknikk, når man
ikke stiller for store krav”.

Det første Kiwanisnytt

De første årene var det en ren klubbavis for
Osloklubben, mest som et meldingsorgan med
2 sider der side 2 var en fast oversikt over
komiteer og Kiwanis. Man hadde laget et for‐
trykt ark hos et trykkeri og frontsiden var blå.
Etter hvert ble det flere sider og da på hvite
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ark. Innholdet var for det meste korte med‐
linger fra klubblivet og Kiwanislivet.
I tråd med den utvikling som er omtalt andre
steder i denne historien oppsto det ønske og
behov for å spre informasjonen til de klubber i
området som var etablert gjennom årene
1965 og 1966. På det første møtet i Syd‐
Skandinavisk Divisjon i september 1966 forelå
det et forslag om at Oslo‐klubben, i tillegg til
sin egen klubbavis, skulle lage og sende ut et
spesielt divisjonsnummer hver måned. Forsla‐
get ble godtatt og i første divisjonsutgave,
utgitt i oktober 1966, kunne man lese referat
fra nevnte møte. Navnet var fremdeles Kiwa‐
nisnytt, men det var merket med ”Syd‐
Skandinavisk Divisjon.” På faktasiden (s.2)
bruker man allerede betegnelsen ”Distrikt
Skandinavia; og nevner klubbene i Danmark,
Island og Norge (på denne tiden 7).
Fra denne begynnelsen går da utviklingen
videre helt frem til våre dager. Kiwanisnytt har
bestått i 50 år, og gjennom 50 årganger bi‐
dratt til intern kontakt i vårt distrikt og sørget
for informasjon og opplysning.
Størrelse, omfang og innhold har variert i takt
med tiden og behovene frem til den elektro‐
niske utgave som er enerådende i dag. Rollen
som medlemsblad er trofast beholdt hele vei‐
en, men det har også etter hvert blitt tatt hen‐
syn til ønsket om å informere utad, både for å
gjøre Kiwanis kjent og i rekrutteringsøyemed.
Antall utgivelser hvert år varierte frem til
1974. I starten kom det ut 1‐2 blad i måneden
og toppen var vel 1965 med 19 utgivelser.
Med Divisjonsnytt kom man ned i 1 pr. må‐
ned; 8 i hvert år frem til 1973 ‐ 74. Fra da av
og frem til 2012 var plantallet 6 nummer i
året, noe man stort sett klarte å holde; med
små avvik. Sidetallet steg etter hvert, men
varierte med 8, 12 ‐ 16 sider siden tilgangen
på stoff også den gang var et problem. Men så
fra 1985 og overgangen til nytt format, og
med blåfarget forside, kommer bladet ut med
24 sider; noe som ble beholdt helt frem til
slutten for papirutgaven i 2012.
Opplag og hyppighet. Klubbavisen ble utgitt
månedlig, og ofte hyppigere enn det. Således
ble det utgitt 15‐20 utgaver pr. år i starten.
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I årene 1966 ‐ 1973 ble det, med få unntak,
utgitt 8 nummer årlig. Fra Kiwanisåret 1973 ‐
1974 er det utgitt 6 nummer pr. år.
Til sammen er det således utgitt ca. 340 blad
under forskjellige navn, men først og sist var
”Kiwanisnytt”.
I et ekstranummer fra august 1966 skriver
redaksjonssekretariatet at: ”Kiwanisnytt ut‐
kommer nu i over 200 eksemplarer og sendes
til alle medlemmer i Norden.
Og her er også en appell: ”Hvis du vil ha glede
av ditt KIWANIS‐NYTT har du anledning til å
gjøre den til det du selv ønsker ‐ et informa‐
sjonsorgan som knytter våre bånd sterkere
sammen og befordre Kiwanis budskap videre.”
Den er ikke blitt mindre aktuelt med tiden!
Opplagstallene følger selvsagt medlemsantal‐
let. I tillegg fikk hver klubb et antall blad (3‐5)
til diverse formål. Senere fikk også Distrikts‐
styrets medlemmer og komiteene 3‐5 blad
hver gang. Ekstrabladene hadde den klare
hensikt å bedre reklamen ved å bli delt ut til
venner og kjente, samt potensielle medlem‐
mer. Bladet ble også sendt direkte til legekon‐
torer, aldershjem, biblioteker og liknende
institusjoner. De ivrigste la også selv ut bladet
på liknende steder.
Fra opplaget på 200 i 1966 har det steget suk‐
sessivt og endte på 2100 som var opplaget ved
slutten for papirutgaven i 2012.

Fra februar 1968 til desember 1984
var navnet Distriktsnytt
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Navnet. Bladet har hatt tre forskjellige navn:
 Kiwanisnytt (1964 ‐ 1966)
 Divisjonsnytt
(1966 ‐ 1968)
 Distriktsnytt
(1968 ‐ 1984)
 Kiwanisnytt (1984 og utover)
Det opprinnelige navnet var ”Kiwanisnytt” slik
vi har sett. Divisjonsutgaven som startet høs‐
ten 1966, og var merket med divisjonens
navn, endret navnet til ”Divisjonsnytt” fra
mars 1967. Men dette ble av ganske kort va‐
righet, og allerede i februar 1968 ble navnet
”Distriktsnytt”. Dette har selvsagt sammen‐
heng med den organisatoriske utviklingen, der
navnet Skandinavisk Distrikt ble vedtatt på
Europa‐konventet i Zürich i juni 1968.
Året etter endret Europakonventet på Island,
13 ‐ 15. juni, navnet til ”Norden Distrikt”, helt i
tråd med hva distriktet selv hadde samlet seg
om på konventet i Karlstad 10 ‐ 11.mai.
I desember 1984 har man så å si gått sirkelen
rundt, og navnet blir igjen ”Kiwanisnytt”, et
navn som er beholdt siden.
Editorer og redaktører. Kiwanisnytt har hatt
til sammen 10 redaktører. Kiwanis var i starten
ganske ”engelsk” også her i Norden ‐ se headi‐
gen på de tidligste Kiwanisnytt ‐, og den som
var ansvarlig for bladet ble kalt ”editor”. Først
i løpet av 1968 ble norsk tatt i bruk fullt ut, og
etter navneskiftet til ”Distriktsnytt” benyttes
”redaktør”. I samme periode tok man i bruk
norske titler på tillitsvalgte.
I varierende grad hadde man lenge egne komi‐
teer som var ansvarlig for bladet, der redaktø‐
ren var medlem. Oslo‐klubben hadde ”Publi‐
kasjonskomite”, senere oppsto en ”redaksjon”
med 2‐3 medlemmer, ”redaksjonsutvalg” har
vært etablert og samtidig var det ”spaltere‐
daktører for ”Kiwanis News (kontakt med Ki‐
wanis i Europa)” og ”Glimt fra klubblivet”,
samt egne korrespondenter i Danmark og
Sverige. En tid var det også en egen tegner i
”redaksjonskomiteen”. Utover 1980‐tallet
finner vi en ”redaksjonssekretær” sammen
med ”Ansvarlig redaktør”.
I forbindelse med etableringen av Kiwanianne‐
klubber midt på 80‐tallet fikk bladet også en
egen spalte ”Kiwanianne Nytt” med en egen
korrespondent.
De siste ti årene var jobben som redaktør og
leder for PR‐/Informasjonskomiteen kombi‐
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nert, og ordningen med redaksjonskomite ble
avsluttet. Den teknologiske og kommunika‐
sjonsmessige utvikling bidro også til at beho‐
vet ikke var like stort lenger.
Redaktørene var:










Otto Munthe‐Kaas Pay, Kiwanis Club Oslo,
1964 ‐ 1966,
Bjarne Holst, Kiwanis Club Oslo,
1966 ‐1967
Sven Roald Helskog, Kiwanis Club Ski,
1967 ‐ 1968
Knut Hauan, Kiwanis Club Ski, 1969 ‐1981
Martin A. E. Andersen, Kiwanis Club Ber‐
gen, 1981 ‐ 1984
Oddvar Danbolt, Kiwanis Club Horten,
1985 ‐ 2001
Sverre Haveraaen, Kiwanis Club Fyllings‐
dalen, 2001 ‐ 2003
Jan Egil Larsen/Harald Dyngeseth, Kiwanis
Club Larvik og Porsgrunn, 2003 ‐ 2006
Asbjørn Schjølberg, Kiwanis Club Elverum,
2007 ‐ 2012.

Bladets rolle. Som nevnt tidligere sto det i
bladets første nummer: ”‐ men efterhvert hå‐
per vi at bladet skal komme ut regelmessig og
bli et viktig bindeledd mellom Kiwanianere”.
Daværende redaktør skulle bare visst hvor
mye hans ønsker og håp ble oppfylt. Kiwa‐
nisnytt har kommet ut regelmessig hele veien
fra nr 1, riktignok under forskjellige navn en
periode og også med enkelte opphold av så å
si ”teknisk” karakter. Det kan vel også med
god rett påstås at det har vært, og er, et bind‐
ledd mellom Kiwanianere.
Det startet som klubbavis, kalte seg selv en tid
”organ for District Norden” men siden 2007
har det stått ”Medlemsblad for……” på forsi‐
den. Det må derfor være hevet over en hver
tvil at hovedrollen har vært et rent, internt
”medlemsblad”, og på den bakgrunn vært
organisert og utviklet. I forbindelse med en
sterk modernisering fra Kiwanisåret 1984‐/85
uttrykkes det så en intensjon om at ”bladet
skal bli leseverdig for folk utenfor organisasjo‐
nen i håp om å ha en viss rekrutterende ef‐
fekt”. Dette ønsket har så helt siden den gang
ligget som bakgrunn for utvikling og utfor‐
ming. Således uttrykker redaktøren i lederar‐
tikkelen i nr 4/85‐86, i forbindelse med over‐
gangen til blåfarget forside: ”… Vi har selvsagt
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ikke gjort dette for forandringens skyld, men
fordi vi gjerne vil ut over medlemmenes rekker.
Vi vil jo så gjerne at Kiwanis skal bli kjent ut
over familien, og her mener vi at Kiwanis‐Nytt
kan gi den beste informasjon om vår bevegel‐
se. Vi vil gjerne ha bladet ut, og her kan det
enkelte medlem hjelpe. Leg bladet på vente‐
værelset til din lege og tannlege, allerhelst
skulle de vel hatt sitt eget abonnement. Det
kan vi også ordne så slipper du å ta ditt eget
eksemplar.”
Og slik ble det. I tillegg til at tillitsvalgte og
klubber fikk ekstra eksemplarer for slik bruk,
ble bladet i en lang årrekke, helt til slutten på
papirutgaven i 2012, distribuert fast til en lang
rekke institusjoner og instanser.

Farger kom i 1997‐98

Siden 2010 har redaktøren hatt en egen ar‐
beidsavtale og her beskrives rollen til Kiwa‐
nisnytt på en slik måte som bladet ble laget
utover 2000‐tallet. I avsnittet om de såkalte
”Redaksjonelle rammefaktorer” heter det:
Styrende for redaktørens arbeid er mål og
hensikt med Kiwanisnytt. Bladet skal være:




4c. Kiwanisnytt

Bindeledd mellom distriktets forskjellige
ledd, og være fellesnevneren som skal
fremme samhold og positive holdninger
Informasjons‐ og inspirasjonskilde til å
arbeide for oppfyllelse av Kiwanis’ visjon
og målsetninger
Et oppslagsverk i Kiwanisarbeidet som
hjelpemiddel til informasjon og kunnskap
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Formidler av informasjon om hva Kiwanis
er og gjør, og spre tanker og ideer for vi‐
dereutvikling/forbedring
Budbringer som sprer vårt budskap og
kunnskapen om Kiwanis innad og til våre
omgivelser.

Kiwanisnytt er først og fremst et medlemsblad,
men det bør, i rimelig grad, legges vekt på at
det også er leseverdig for utenforstående slik
at det kan spille en rolle i PR‐ og rekrutterings‐
arbeidet.
Redaktøren er helt enerådende og suveren når
det gjelder valg av stoff og redigeringen av
innholdet. Det forutsettes imidlertid at man
strekker seg langt når det gjelder å oppfylle
spesielle ønsker, og på den måten etablere et
godt omdømme for bladet.
Innholdet skal være aktuelt, ha god variasjon
mellom fast og tilfeldig stoff, mangfold og stor
spennvidde skal vektlegges.”
Ut fra disse retningslinjer har bladet så vært
laget, og rollen som medlemsblad er nok den
mest fremtredende, naturlig nok. Hvilken ef‐
fekt den utadvendte rollen har hatt er ikke
godt å måle. Den har imidlertid aldri tatt over‐
hånd i forhold til hovedrollen.
Rollen som oppslagsverk ble sterkere aksen‐
tuert fra 2007 og synes å ha vært vellykket
siden man stadig kunne se medlemmer som
hadde meg seg bladet til støtte ved diverse
anledninger.
Bladet har også gjennom mange år hatt noen
faste poster som viser at distriktet må ha hatt
en viss administrativ nytte av bladet. Her skal
nevnes noen av de best kjente.
 Guvernørens gnist. Dette var guvernø‐
rens faste spalte og har fulgt med helt si‐
den guvernør Ivar Øien skrev den første i
nr. 3/1968. En grei måte å overbringe
noen tanker til alle medlemmer, og ord‐
ningen er videreført i den nettbaserte ny‐
hetsformidlingen.
 ”Gule sider” som egentlig var årsmøtedo‐
kumentene ble satt inn i blad nr. 6 hvert
år. Første gang var i august 1986 forut for
St. Hallvardkonventet. Siste gang var i au‐
gust 2011, til Follokonventet. Siden er
årsmøtedokumentene sendt ut på elekt‐
roniske media, en både enklere, raskere
og billigere ordning.
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Påmeldingsblankett til konventer og der‐
med invitasjon til konventet også ble satt
inn i bladets nr. 4 hvert år. Første gang var
i mai 1982 til Solstadkonventet i Karlstad.
 Glimt fra klubblivet. Stoff fra klubbenes
aktivitet var selvsagt der helt fra starten,
men under en fast heading kom dette
først fra september 1971. Tekst i en ram‐
me først, men i 1979 fikk man tilknyttet
en tegner fra Kiwanis Club Halden og fra
da av har fyrtårnet vært merket på dette
stoffet.
En viktig rolle som ikke må glemmes er histo‐
rierollen. I den komplette samling av Kiwa‐
nisnytt som District Norden har fremstår både
bladets og distriktets historie.

Siste papirutgave; desember 2012

Innhentet av utviklingen. Etter som bruken av
datamaskiner, internett og sosiale medier
grep om seg, også blant Kiwanismedlemmene,
ble det fra 2009 ‐ 2010 stadig vurdert om man
burde gå over til elektronisk utgave. Bladet var
allerede da også lagt ut på distriktets nettsider
og kunne leses der.
Utgiftene til papirutgaven utgjorde en svært
betydelig del av distriktets budsjett. I tillegg
kom at det viste seg å bli vanskelig å skaffe ny
redaktør ved årsskiftet 2012 ‐ 2013.
Distriktsstyret vedtok således, etter en lengre
runde med vurdering av løsninger, at bladet
for ettertiden bare skulle utgis i elektronisk
utgave. Som erstatning ble det deretter må‐
nedlig sendt ut en nyhetsbulletin i påvente av
en løsning på redaktørspørsmålet.
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