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I redaksjonen: 

Redaktør: Ludvik Ervik  

                   Bjørn Vold 

 

Stoff til Kiwanisnytt sendes til:   

kiwanisnytt@kiwanis.no 

 

  

 

 

Kjære Kiwanisvenner! 

Når dette skrives er det kun 5 dager igjen av Kiwanisåret 2017-2018. 
Jeg tror vi kan være enige om at dette året har gitt noen spesielle utfordringer, 
både med hensyn til fallende medlemsmasse, og at vi ved overgangen til nytt år 
også mister 7 klubber. Sannheten kan være vanskelig å svelge, men vi må allike-
vel forholde oss til realiteten. Jeg vet at det gjøres veldig mye i mange klubber og 
divisjoner for å balansere størrelsen på medlemsmassen, slik at vi kan overleve 
også de kommende årene.  
Vømmøl Spellmannslag har en sangtittel som heter «Det Er Itjnå Som Kjem Tå 
Seg Sjøl». For Kiwanis District Norden bør denne tittelen i høyeste grad være et 
mantra som får oss til å brette opp ermene, og å gå veien videre sammen. Husk 
«Sammen er vi sterke». 
Avslutningsvis vil jeg benytte muligheten til å takke dere alle sammen for at jeg 
har hatt muligheten til å møte dere, jobbe sammen med dere, og til å bli bedre 
kjent med dere, enten det har vært som enkeltmedlem, som klubb, som divi-
sjon, eller i distriktsstyret. Jeg vil også ønske Steinar Birkeland lykke til med ver-
vet som Guvernør i Kiwanisåret 2018-2019. 
 
Takk for meg 
 
Heidie    
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Vikingkonventet kom i mål.  

 

 

Et barnekor fra Nøtterøy bidro til en stemningsfull åpning av Konventet.  

Konventkomiteen med Hilde Meyer  

i spissen, kan nyte høstdagene etter 

å ha gjennomført et meget flott 

Konvent i Tønsberg. Alle 10  

Kiwanis-klubbene  i Vestfold var med i 

komiteen, og sørget for at gjestene 

hadde en fin helg på Klubben hotell.  

Stemningsfull åpning av Konventet.  
Et barnekor fra Nøtterøy bidro til en stemningsfull åpning av Konventet. 
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 God stemning  med Gode Venner. 

Gode Venner fra Horten fikk frem 

latteren og godfølelsen på  

fredagskvelden under  åpningen 

av Konventet. 

At de lørdag fikk  Kiwanis  

Ærespris sammen med Tønsberg  

gruppa The Mondays var meget 

velfortjent. 
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 Årsmøtet på lørdag. 

  

 

 

Sekretariatet er klart for årsmøtet  
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Allsang med påtroppende Guvernør Steinar  

Birkeland  løser opp stemningen i salen. 
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Rundt 100 medlemmer deltok på årsmøtet. 
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Fra årsmøtet... 

Sverre Hauger ble valgt som  Neste Guvernør. 

Etter benkeforslag ble Kari Rasmussen foreslått som 

fremtidig Guvernør. 

Etter mange gode innlegg valgte årsmøtet å fortsette 

med samarbeidsavtalene.  

Avtalen med BURN CAMP ble forlenget med 2 år. 

Kontingent 2018-19 fortsetter som i dag. 

 

 

 

 

Heidie Ringsby kan nå senke skuldrene. Steinar Birkeland er nå Guvernør. Guvernør-fana er overlevert fra Kiwanis Club Larvik Bøken 

til Kiwanis Club Åsgårdstrand.  

Avtroppende Distriktsstyre for 2017-18 takkes av. 
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Tønsberg Blad. 

Vestfoldklubbene hadde forberedt seg lenge og vel til Barnas dag på torvet i Tønsberg under Konvent-helga. Værgudene fikk presset 

frem et midlertidig høytrykk, som gjorde at Barnas dag var en knallsuksess. Både store og små storkoste seg på torvet denne lørdagen i 

september.  
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Vaffelpressa gikk varm, 

og smilet satt løst  hos 
gjengen rundt  

Vaffelkarusellen. 

 

Europapresident Piero Garasso storkoste seg på Barnas dag her sammen med bl.a. Heidie Ringsby og Bjørg Hobæk Tanum og  

2 representanter fra Mental Helse Ungdom. 
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Gode venner og The Mondays fikk Kiwanis Ærespris. 

 

 

Gode Venner har hatt en travel uke. Tidligere i uka spilte de for kronprinsparet, og på fredag stod de på scenen 

på Hotel Klubben i Tønsberg. I forbindelse med Kiwanis-konventet, var de en del av fredagens kulturelle innslag. 

Med spilleglede og treffsikre kommentarer, fikk Gode Venner nye venner denne kvelden. På Barnas dag på  

torvet i Tønsberg fikk de sammen med Tønsberg-gruppa The Mondays tildelt Kiwanis Ærespris.  

Kiwanis Ærespris deles ut en gang pr. år i forbindelse med Kiwanis-konventet. Det er Kiwanisklubbene i Vestfold 

som denne gangen har plukket ut disse 2 verdige vinnere av årets Ærespris. Prisvinnerne delte en sjekk på kr. 

10000, diplom, trehest og heder og ære. Begrunnelsen for prisen var: 

Bandets medlemmer har vært aktive siden 1991 og feiret i 2016 sitt 25-års jubileum. 

I alle disse årene har det vært arrangert bandøvinger hver tirsdag, og de fleste bandmedlemmene har deltatt på 

øvinger helt fra starten. Tirsdagens bandøving er ukas høydepunkt og ingen «skulker unna». 

Bandet viser en fantastisk entusiasme og spilleglede og det er en fornøyelse å se bandet i aksjon på de forskjelli-

ge arrangementer de deltar på. Som en kuriositet kan det nevnes at bandet deltok på Kanalrock i Horten i 2014. 

Dette ble selvfølgelig en minnerik seanse for bandets medlemmer. Kiwanis ønsker også å gi en honnør til ban-

dets ledere Hilde Wivestad og Kenneth Aasheim, som via kulturetaten i Horten kommune har stått på og støttet 

bandet igjennom alle disse årene. 

At The Mondays delte prisen med Gode Venner, er ingen tilfeldighet. Jan Heidenstrøm, som var med på å stifte 

Gode Venner, er nå en av krumtappene i The Mondays. At spillegleden fra Gode Venner, har spredt seg til  

Tønsberg fikk vi oppleve under The Mondays-konserten under Barnas dag i Tønsberg. 

 

2 verdige vinnere, hvor spilleglede og kameratskap skaper god stemning i vårt samfunn.  
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Over en kaffekopp…. 

I forbindelse med Vikingkonventet har vi tatt en kaffekopp med en av krumtappene i Norsk Forening for 

Brannskadde, Kenneth Wangen. Historien til Kenneth er dramatisk. Under et røykdykkeroppdrag, eksploderer 

underetasjen. Dette resulterte i omfattende brannskader, 70 % brannskadd hvorav 30 % 3. grads forbrenning. 

En måned i koma, 4 måneder på Haukeland sykehus. Etter fantastisk oppfølging av bl.a. kollegaer fra brannve-

senet, kom han tilbake i jobb. Er nå utrykningsleder for røykdykkerne i Nedre Romerike Brannvesen.  

 

I 2001 arrangerte Haukeland sykehus den første Burn Camp-leiren. Foreningen Norsk Forening for  

Brannskadde ble stiftet og her var Kenneth tidlig med i styre og stell. De tok over ansvaret for Burn Camp.  

Kiwanis kom med som sponsor rundt 2005. Uten Kiwanis hadde det ikke vært noe Burn Camp, poengterer 

 Kenneth. Vi er veldig glad for at Kiwanis har forlenget samarbeidet med 2 nye år. Kenneth er nå leder av 

 foreningen. Kenneth brenner for saken, og bobler over av kreativitet. Foreningen teller 200 medlemmer og 

jobber nå med SKY ILDEN-prosjektet. 100 brannvesen er med i prosjektet, som jobber med å få ned antall 

brannskadde. I Norge er det rundt 15000 brannskadeulykker pr. år. Av disse er hovedandelen barn under 10 

år. Spesielt barn under 4 år er utsatt.  

Forebygging og spredning av 20/20 budskapet som betyr at nedkjøling med 20 grader vann i 20 minutter, kan 

gjøre stor nytte. Skillet mellom brannskadde og Mental Helse er ikke stor. Flere har et ben i begge leirer.  

Familiene til brannskadde kan også slite.  Åpenhet rundt både brannskader og mental helse er viktig. I starten 

ville ikke barna på Burn Camp-leirene la seg avbilde. Nå er dette endret, og tabuet rundt brannskadene er blitt 

mindre. Kenneth ønsker å kunne hjelpe Kiwanis til å skaffe nye medlemmer. Kanskje kunne SKY ILDEN-

prosjektet være noe for Kiwanis?  Et prosjekt som ikke krever innsamlede midler, bare formidling av et godt 

budskap. Kanskje kunne en få engasjert dameklubber og herreklubber i saken, og lirket de med i Kiwanis som 

medlemmer?  100-tusen takk for støtten sier Kenneth i filmsnutten som ligger ute på Kiwanis Nordens  

Facebook side. Kanskje et tettere samarbeid hadde vært en god ide? 

Mens tanken modnes, er Kenneth i skrivende stund på vei til Burn Camp for voksene. 

Det er godt å tenke på at Kiwanis fortsatt er sponsor. 100 brannvesen er med i SKY ILDEN-prosjektet, 

burde være noen potensielle medlemmer i den gruppen.  

Kanskje en burde lukte litt mere på 20/20 regelen? 

Takk for praten Kenneth, og hils Burn Camp-gjengen fra oss i Kiwanis. 

Kenneth Wangen 
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– Det er ikke lett å få stygge kommentarer, men 
det er fint å kunne være med i kampen mot det 

INKLUDERINGSDAGEN: Kim Edvardsen (34) fikk livet snudd på hodet etter en motorsykkelulykke for 

10 år siden. Nå er han med på arrangørsiden av Inkluderingsdagen hvor Simen og Daniels arbeid mot 

mobbing også står helt sentralt . 

Av Edle Eidbo-Hansen                                                                                            Publisert: 20. september 2018, kl. 06:18 

BAMBLE: Daniel og Simen er blitt solide ambassadører hva gjelder kampen mot mobbing. - Det høres 
fælt ut, men når de er blitt så gode på dette må man jo utnytte det. Det tør jeg faktisk å si, sier pappaen. 

 Bjørn Gunnar Andersen er pappaen som stolt forteller om guttene sine, følger de til eventer 
de er forespurt om å komme til, og for tredje gang skal på God Morgen Norge sammen med 
dem neste uke. De er blitt 14 og 16 år gamle, og tv-kanalen vil ha et siste og oppsummeren-
de innslag om hvordan det har gått etter at de for et par år siden opplevde grov netthets. 

I løpet av vinteren får alle som ennå ikke har vært innom youtube-kanalen deres eller fulgt 
historien deres i mediene, også stifte bekjentskap med dem i en dokumentarfilm på NRK. 
Alt bunner i et felles ønske og mål, hos guttene selv og hos Bjørn Gunnar: Å forebygge 
mobbing, og at alle skal bli bedre inkludert i samfunnet. 
- Det er temaer som berører alle, uansett utgangspunkt, og derfor er det også en så viktig 
ting å kjempe for, sier Bjørn Gunnar. 

TA 

mailto:edle.eidbo-hansen@ta.no
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16 

 

MASSE STØTTE:  

Bjørn Gunnar Andesen 
og arrangørene bak 
Inkluderingsdagen for-
teller om solid støtte fra  
kommune og næringsliv, og 
håper nå andre interesserte vil 
følge opp og komme på  
arrangementet 18. oktober. 

Daniel og Simen har allerede 
vunnet Gullsnutten etter at de 
tok et oppgjør mot nettmob-
bing, og har nå over 15  
millioner visninger på sin 
youtube-kanal. 
 
• Det viser at man uansett utgangspunkt kan oppnå store ting. På den måten har de 

også blitt gode forbilder og ambassadører for saken, sier Bjørn Gunnar stolt. 
• Vi har fått mange stygge kommentarer, og det er ikke alltid lett bare å overse det. Da 

det er fint å kunne være med å gjøre en forskjell og bekjempe det, sier Simen og  
Daniel. 

 
 

Inkluderingsdagen. 

Med inkludering som hovedtema var det også en kry Bjørn Gunnar som onsdag kunne 
presentere programmet for Inkluderingsdagen 2018. Et helt nytt arrangement i Bamble, og 
som for første gang vil gå av stabelen torsdag 18. oktober på Skjærgården. Sammen med 
Kim Edvardsen og Bård Kristian Olsen har det som var en spe ide for en god stund siden, 
blitt planlagt og jobbet frem til noe langt større. 
Og det mangler ikke på ambisjoner med det hele heller. 
- Dette er en dag som er kommet for å bli, og som vil bli viktig i lang tid fremover. Om noen 
år håper vi at vi at vi har et arrangement folk spør om å få være en del av, sier Andersen 
og Edvardsen.  
Til arrangementet kommer blant annet Mari Storstein. Regissør av den gripende TV2-
serien "Søsken" som setter søkelys på hvordan det er å ha en bror eller søster som er al-
vorlig syk eller har andre store utfordringer i livet. Serien fikk Gullrute for beste dokumen-
tarserie. Nylig fikk også Storstein Jonasprisen for sin medvirkning til å skape et romsligere 
og mer tolerant samfunn. 
- Det er en person jeg har stor respekt og beundring for, og som vi er veldig glad for å ha 
med oss, sier Andersen. 
Bidragsytere er også Vidar Letho fra Skien og ØPD som vil snakke om inkludering i ar-
beidslivet. Geir Bie vil være konferansier og lede arrangementet. Alle stiller opp gratis. 
- Alt er foreløpig basert på frivillighet, og takket være enormt god støtte fra næringsliv og 
kommunen får vi det til, forklarer de. 
Inngangsbilletten er satt til 100 kroner, og lokalet de får disponere på Skjærgården har 
plass til 180. 
- Blir det flere ordner de det også, sier Andersen. 
Fast post på Inkluderingsdagen blir også utdeling av Daniel og Simen-prisen som skal gå 
til enkeltpersoner eller organisasjoner og bedrifter som gjør en særskilt innsats rundt te-
maet. Målet er at den skal inspirere og motivere enda flere til å gjøre det lille og store eks-
tra. 

 



17 

  Overrasket med 50 000 kroner.  

I anledning pressekonferansen var også representanter fra 
Kiwanis-klubber i hele Telemark på plass. Da leder Steinar 
Johnsen tok ordet avslutningsvis ble det raskt klart hvorfor. 
Inkluderingsdagen, ved Daniel og Simen, fikk en sjekk på 
hele 50 000 kroner. 
- Dere er ildsjeler. Dere er med på å gjøre en forskjell og dere 
representerer akkurat hva vi også er opptatt av i Kiwanis. Å 
bidra til at barn og unge med en vanskelig hverdag får det 
bedre, sa Steinar Johnsen. 
Det var etter et foredrag Bjørn Gunnar Andersen holdt hos 
Kiwanis, at Johnsen umiddelbart tenkte på dem som en god 
kandidat til den store gaven. 
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Det er med stor takknemlighet vi har fått lov til å 
besøke dette spektakulære landet, fått lov til å 
møte mange flott mennesker og fått lov til å opp-
leve islandsk gjestfrihet.  
Avslutningsvis vil jeg takke vertskapet, Konrad og 
Bryndis, for en uforglemmelig opplevelse. 

Konventet på Island 

Tradisjonen tro ble Guvernøren i District Norden med 
ledsager invitert til å delta på konventet til District 
Iceland-Faroes. 
 
Dette besøket ble gjennomført 19. - 23. september. 
 
Island viste seg fra sin beste side allerede ved ankomst 
på Keflavik. Det var høy sol fra en nesten skyfri him-
mel, det var riktignok noe vind, men som gode nord-
boere bet vi tennene sammen og trakk jakkene litt 
tettere rundt kroppen.  

Vi ble møtt av Konrad (Guvernør Island-Færøyene) og startet oppholdet med en god 

omvisning i områdene ut mot kysten mellom Keflavik og Mosfellsbær der konventet 

skulle avholdes. For et par som bor i skogkanten i søndre Vestfold er det eksotisk å 

oppleve varmekilder og det golde landskapet som vi fikk se. 

Den første kvelden var vi invitert på klubbmøte hos Kiwanis Club Eldey, den 3. største 

klubben på Island med ca. 60 medlemmer, og en av de mest aktive når det gjelder å 

bidra med ledere i distriktet. Dagen etterpå ble vi hentet i minibuss og tatt med på 

«Golden Cirkel», en turistvennlig rundtur der de forskjellige islandske naturfenomene-

ne blir vist frem. På kvelden var vi invitert hjem til Guvernøren for å spise middag 

sammen med administrasjonen. 

Fredag startet med board-meeting.  
Vi tok deretter turen inn til Reykjavik for å oppleve litt av 
byen.      
På fredag kveld var det åpning av konventet i  
Lagafellskirkja. Dette var en annerledes opplevelse enn det 
vi er vant med i District Norden, men det var en god  
opplevelse.  
Lørdag var den store konventdagen. Dette konventet ble 
gjennomført på tradisjonelt islandsk vis med en kombina-
sjon av treningskonferanse og årsmøte. Kvelden ble av-
sluttet med middag og påfølgende fest. 

Tekst: Heidie Ringsby 
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Driftige damer. 

Mangeårig lokal hjelper Kastriot Faci,  holdt et foredrag om   

Kiwanis Albaniahjelpens arbeid. Kiwanis Albaniahjelpen  

overlater nå stafettpinnen til Norsk Nødhjelp. 

Som takk for all hjelp gjennom 25 år fikk Kastriot utdelt 

Øien-medaljen av Guvernør Heidie Ringsby under 

konventet i Tønsberg.  

Jentene i Kiwanis Club 

Bamble kunne ønske 

 Mona Brekke velkommen 

som medlem. 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMltu059vdAhXKl4sKHcXzCdAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fkremmerhuset.no%2Fskilt-velkommen-hvit&psig=AOvVaw102LVtNOhDJ6jWGA-X0ni3&ust=1538159126996681
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Trim med eldre.  

Gutta i KC Horten er nå inne i sin andre sesong 

med sykling på Indre Havn sykehjem. 

Kommunen kjøpte inn en elektrisk sykkel på hvert  

sykehjem i kommunen. 

Kiwanis Club Horten tok  utfordringen. Sesongen 

starter opp så snart været tillater det på vårparten. 

2 økter, hver onsdag. Formiddagsskiftet betjenes 

av klubbens pensjonister, mens den arbeidsføre  

del av klubben sørger for femavgangen. 

 

Et populært tiltak for både passasjerer og 

gutta i KC Horten. 

Her er Kåre Vold som styrer sykkelen med stødig 

hånd. 
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 Velkommen til Kiwanis Fest konsert. 

 

 

Kiwanis-klubber kan få kjøpt 

billetter for kr. 150 pr. stk. 

 

Kontakt kiwanisnytt@kiwanis.no 

innen 20. oktober. 
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Dette er et bilde av omtrent 43 deltagere, 10 frivillige og 5 verkstedledere, også dere fra Kiwanis, naturligvis :) Det er tatt på sommer-
leirens siste dag, hvor vi har stort avslutningsshow hvor alle viser fram det de har jobbet med under uka.  

 

                                                                                                                             

 

En hilsen fra Mental Helse ungdoms sommerleir 2018. 

 

2 blide representanter fra Mental Helse ungdom deltok under Barnas dag i Tønsberg. Her med Britt Rogn i ivrig samtale med 

Kenneth Wangen fra Burn Camp. 
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Siste side  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Guvernør Heidie Ringsby godt assistert av konventleder Hilde Meyer, slår  
 tradisjonen tro Steinar Birkeland  med et sverd. 

Stafettpinnen som Guvernør for District Norden er nå overlevert til   

Steinar Birkeland fra Kiwanis Club  Åsgårdstrand. 


