
Hva er Kiwanis ? 
 

 En internasjonal humanitær ser-
viceorganisasjon, med ca 600.000 
aktive kvinner og menn, i mer enn 
80 land verden over 

 Regelmessige klubbmøter med 
foredrag, diskusjoner, bedrifts-
besøk med mer. 

 Barn, unge, funksjonshemmede og 
eldre er grupper vi støtter opp om, 
bl.a. med sammenkomster, turer 
og arrangementer. 

 Vi er en ren humanitær service- 
organisasjon med formål å hjelpe 
andre som har det vanskelig. 
 
I lokalsamfunnet ønsker  

KIWANIS 
 å hjelpe der hvor virkelige  

behov er til stede. 

Hva gjør Kiwanis? 
 

Kiwanis konsentrerer sin innsats på 
områder i lokalsamfunnet der stat og 
kommune av ulike grunner ikke kan gi 
den nødvendige menneskelige og øko-
nomiske støtte. Kiwanis har prioritert 

sin innsats slik; 
 hjelp til barn, spesielt funksjons-   

hemmede. 
 samarbeid og assistanse til eldre 

som er alene eller ved syke/
aldershjem. 

 hjelp til spesielt trengende grup-
per nasjonalt og internasjonalt. 

 oppmuntring til internasjonal for-
ståelse og samarbeid. 
 

I korthet, Kiwanis arbeider for at dem 
vi søker å hjelpe, skal få det bedre og 
i størst mulig grad en meningsfylt til-

værelse. 
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KIWANIS  
International 

District Norden 
omfatter Norge, Sverige, Danmark. 
 Har til sammen 68 klubber 
 Inndelt i 10 divisjoner 
 Har ca 1450 medlemmer 
 Både kvinner og menn deltar. 
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