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Guvernørens gnist.
Hei Kiwanisvenner!
Fra min forrige oppsummering av Guvernørens Gnist, har tiden gått unna i høyt tempo, klubber og
divisjonsmøter er besøkt, i den grad det har vært mulig og i den grad klubbene har ønsket besøk av
guvernøren.
Vi som gode Kiwanianere, går mot en aktiv vår. Jeg vet at mange klubber nå gjør seg klar til aktiviteter av
ymse slag.
Jeg kan ikke unnlate å nevne SIGNATURPROSJEKTET vårt, en aktivitet som har blitt godt mottatt av mange
klubber, men enda er det en del klubber som «henger» litt etter. Men jeg regner med at det tar seg opp etter
som tiden går. Husk at SIGNATURPROSJEKTET er en felles satsning og at innkjøp av «pins» bidrar til å fylle opp
«fondet» vårt med kiwanis-dukker.
Denne gangen har jeg lyst til å fortelle dere en liten historie som kanskje kan bevise hvor viktig det er å følge
opp vår tanke om å hjelpe andre.
En tidlig morgen gikk en eldre mann sin daglige morgentur langs stranden, en tur han hadde for vane å gå
hver eneste dag. Denne dagen oppdaget han noe uvanlig som han ikke hadde sett tidligere.
På avstand kunne ha øyne en liten gutt som stod og plukket opp noe fra stranden og kastet det ut i havet
etterpå.
Den gamle mannen ble nysgjerrig og satte opp farten for å nå fram til gutten.
Da han nådde fram så han til sin forbauselse at stranden var full av sjøstjerner som hadde strandet i løpet av
natten. Den gamle mannen spurte hvorfor gutten kastet de ut i havet igjen, hvorpå gutten svarte; Jeg redder
de fra den sikre død.
Men du kan da ikke redde alle disse sjøstjernene, det er jo tusenvis av de, det er en håpløs oppgave.
Gutten plukket opp nok en sjøstjerne, kastet den ut i havet, reiste seg rolig opp og sier så til mannen:
Jeg kan selvfølgelig ikke redde alle, men spør du den siste jeg kastet ut i havet, om det gjorde en forskjell
for den, ja, da tror jeg du vet svaret!

Ingen av oss kan gjør alt, men alle kan gjøre noe!

Hilsen Steinar
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Husk….
Påmelding innen 1. juni 2019.
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Jula varer helt til påske….

Julemarked på Karl Johansvern
kunne vi anbefale denne
desemberdagen i fjor.
Jentene fra Kiwanis Club Horten
Freia hadde en travel helg.

Kiwanis klubb Bergen-Fyllingsdalen var julenisser på Haukeland Sykehus. Her er det en representant fra Kirurgisk barneavdeling som
får gaver fra President Roald, mens Viseguvernør Dagfinn har sørget for at dette er dokumentert til evig tid. Det ble jul i Bergen i år
også.
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Samarbeid i Divisjon Viken.

Tekst og foto: Helge Bagøien
Etter initiativ fra viseguvernøren i Viken, Øistein Klemp, deltok medlemmer i KC Oslo og KC Oslo Syd på KC Byrgin
sitt tradisjonelle Julemarked i Sandvika storsenter i Bærum lørdagene 24.11. og 01.12.2018 Her ble det bl.a. solgt
hjemmebakte kaker, strikkede gensere, votter og skjerf og i tillegg Kiwanis-dukkepins.
Dette julemarkedet har vært og er en relativt betydelig inntektskilde for KC Byrgin med salg på mellom 14 000 kr
og 18 000 kr hver jul. Samtidig har aktiviteten både en fin sosial side og ikke minst en viktig PR-side.
Denne gangen ble både Kiwanis og Kiwanis-dukken bra eksponert ved hjelp av plakater, roll-ups samt mange
godt synlige eksemplarer av dukken både på bord og på vegger! Dessuten ble dukken muntlig markedsført i
forbindelse med salget av dukkepins. I alt ble det solgt ca. 50 pins de to dagene.
Til tross for at de fleste kundene på senteret hadde det travelt og til dels hastet forbi oss, var det gledelig mange
som stoppet opp og mottok informasjon om Kiwanis generelt og dukken spesielt.
Dette var første gangen flere klubber i Viken var sammen om et slikt arrangement. Ut fra de positive erfaringene
vi høstet nå, blir det neppe siste gang!
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12. desember 2018 var det god julestemning
og glade gjester på årets juletrefest med
Kiwanis Club Sotra.
Ca 50 feststemte gjester var med denne kvelden på Straume bu- og servicesenter. Det er
tradisjon å invitere utviklingshemmede frå
Fjell, Sund og Øygarden til juletrefest.
Klubbens President, Egil Nygård, ønsket
velkommen og videre ble festen ledet av vår
utmerkede festleder Nils Harald Lie.
Tekst og foto: Karsten Nilssen

Etter den gode maten kom
kveldens neste høydepunkt,
Julenissen. Han kom i tresko
og strevde med sin tunge
sekk, men to av gjestene
hjalp ham og det ble en
hjertelig velkomst. Det ble
gaver til alle, nissen ble takket og klemt, og han fikk
hjelp med treskoene ved
avreise.
Kvelden ble avsluttet med
gang rundt juletreet, med
god julestemning, glade
gjester og arrangører. Kiwanis
Club Sotra vil takke våre
særdeles dyktige hjelpere:
Gerd Vik, Bodil Foldnes og
Karin Bjærum. En takk også
til Straume bu- og servicesenter for at vi fikk holde
juletrefesten der!
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Hjertelig velkommen til:
Norges vakreste by, byen mellom de syv fjell, festningsbyen, marinebyen, Hurtigrutebyen, buekorpsbyen,
teaterbyen, kunstformidlingsbyen, svevebanebyen, Hansabyen, museumsbyen, kystkulturbyen, tørrfiskbyen,
akvariebyen, regnbyen, museumsbyen, byen med Bryggen på UNESCOs verdensarv-liste og Vestlandets
hovedstad;

BERGEN

District Nordens konvent – Vestlandskonventet 6. -8. september 2019
KC Askøy, KC Sotra og KC Bergen Fyllingsdalen har gått sammen om å arrangere KIDN Konvent i Bergen 2019.
Konventet holdes i Scandic Hotel Flesland Airport - et ganske nyåpnet og topp moderne hotell bare 500 meter
fra terminalen på Flesland flyplass.
Hotellet er kontantløst slik at alle private kjøp på hotellet må gjøres opp med et kort.
Det er gode parkeringsmuligheter ved, og i nærheten av hotellet. Hotellet har ikke noe forhold til parkeringsplassene da disse administreres av private firmaer og det må derfor påregnes parkeringsavgift for de som kommer med bil.
Det går shuttle-buss til og fra hotellet og flyplassterminalen. Bybanen som bringer deg inn til sentrum går fra
terminalen ca. hvert 10 min.
Bergen er ganske stor i utstrekning, men har et konsentrert sentrum slik at de fleste fasiliteter er innen gåavstand. Bergen har et rikholdig tilbud for de fleste og skulle kunne tilfredsstille de fleste uansett interesser.
For å få best mulig utbytte av et relativt kort besøk anbefales å planlegge litt på forhånd – og de offisielle reiselivssidene for Bergen og omegn anbefales på det varmeste; www.visitbergen.com
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Storstilt gave til
Sykehusklovnene.

Kiwanis Club Tønsberg Blanca har vært på SIV, Sykehuset i Vestfold, og overlevert kr. 10.000,til Sykehusklovnene. Dette var en opplevelse for oss å være med på.
Det er så mange barn som trenger en oppmuntring i en ellers trist hverdag.
Sykehusklovnene er med på å gjøre dagen noe bedre for den som er syk,
sier Bjørg Køhn fra Kiwanis Club Tønsberg Blanca i en mail til redaksjonen.
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RAPPORT FRA DUKKEFABRIKKEN I BUSKERUD.
Her er en oversikt på hva som har hendt siden dukkene ble hentet på Sørvangen.
15.10. 2018: Stavanger sykehus fikk ettersendt 25 dukker. (Annet lager)
16.01. 2019: KC Nordby fikk levert 125 dukker.
21.01. 2019: KC Ringerike fikk levert 150 dukker.
30.01. 2019: KC Viken fikk levert 400 dukker.
04.02. 2019: Stavanger sykehus fikk tilsendt 50 dukker.
09.02. 2019: KC Viken fikk levert ytterligere 200 dukker.
Dette betyr at det fra lageret er levert 925 dukker. Da er det 725 dukker (29 esker) igjen på lager. I tillegg har det blitt delt ut 45
dukker fra KC Liers beholdning.

Torbjørn H Hauge
Dukkemann i KC Lier

Fullt lager med 1650 dukker.

Det røyner på lagerbeholdningen.
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Hva dukkene blir brukt til.

Brukeropplevelser fra Onkologisk avdeling Stavanger Universitetssykehus.

Jeg jobber som barneansvarlig på en sengepost der alle pasientene er voksne og har en kreftsykdom. Vi har
fokus på at barn som er pårørende hos oss skal føle seg velkommen og at de skal tilbys den informasjonen
de har behov for.
Vi gir ut en liten koffert med litt sykehusartikler, sammen med en Kiwanisdukke til barn som er pårørende
hos oss. Vi gir ut ca. 100 kiwanisdukker pr år.

Vi pleier å legge inn en veneflon på dukken og oppi kofferten ligger et intravenøs-sett som de får fylle med
vann og gi «medisin» til dukken. Dette blir en del av vår opplæring til barn som prøver å forstå hva slags behandling foreldre eller besteforeldre får.

De får dukken med seg hjem og tar den ofte med på skole eller barnehage og viser fram bruken der.
Jeg samarbeider med to andre sengeposter med kreftsyke, to poliklinikker, en stråleavdeling og en barneavdeling. Jeg bestiller Kiwanis dukker til alle , så henter de hos meg.
Vi har nå startet et nytt prosjekt der vi vil hekle små ugler og oransje små «kemomannen Kasper» som vi og
gir ut, det er en egen Facebook-side som heter «Kasper og ugla» hvis du ønsker å se på den.
Jeg skal sende forespørsel til mine naboavdelinger og sykehusets postavdeling om de vet hvor dukkene har
blitt av, hvis mulig kunne du uansett gjerne sendt meg en eske med 25 stk. Jeg vet at det pleier komme mye
barn hit i skolens høstferie og i førjulstiden.

Mange takk og spør gjerne hvis du lurer på mer.
Dukkene er veldig nyttige for oss!
Mona Gloslie
Onkologisk sykepleier
Helse Stavanger HF
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FAMILIEFEST PÅ HAUGESTAD

Sebastian, Leon og Thomas

Det var topp stemning på Haugestad da «Tjenesten til barn og unge med funksjonsnedsettelse»
arrangerte fest sist tirsdag. Pizza, kaker, saft og kaffe ble kombinert med sang og dans. Familiefesten ble tidligere arrangert av tjenesten, men i 2018 var det ikke penger til arrangementet. I
år betalte sanitetskvinnene i Lier og Tranby, sammen med Kiwanis Club Lier hele regningen.
Dermed kunne familiefesten gjenoppstå til glede for de 80 små og store som deltok.

Glade sponsorer;
Sanitetskvinnene fra
Tranby og Lier og
Kiwanis Club Lier
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Dans og moro i Lier.

Virksomhetsleder for «Tjenesten til barn og unge med funksjons-nedsettelse», Randi Bjørnestad, sier til oss at
det var stor glede blant brukerne da de fikk vite at det ble fest i år.

Familiefesten er et flott og samlende arrangement for de unge med funksjonsnedsettelse her i kommunen. På
festen møtes de igjen, de som tidligere har gått i samme barnehage og skole, og de som fremdeles treffes daglig. At foresatte og søsken også er med, topper hele arrangementet.
Eline Dobloug og Sarita Kristiansen, som begge jobber i Tjenesten, har stått for gjennomføringen av arrangementet. Fredrik Nilsen – som også jobber innenfor Kultur og Fritid i kommunen – stod for underholdningen.
Han sang og spilte kjente sanger, der barna sang med og danset.
«Tjenesten til barn og unge med funksjons-nedsettelse» har tidligere arrangert julegrantenning med grøtfest
og nyttårsfest. Når også Familiefesten lot seg gjennomføre i år, håper de at Kiwanis Club Lier og sanitetskvinnene vil bli med også neste år. Til det svarer presidenten i klubben, Jon Ivar Bøle, et klart ja – med et bredt
smil.
Vi snakket også med tre unge deltakere på festen; Sebastian, Leon og Thomas. De storkoste seg denne kvelden, skrøt av arrangementet og framsnakket arbeidet til «Tjenesten til barn og unge med funksjonsnedsettelse». Mandagssamlinger på Drammensbadet eller med bowling, besøk på biblioteket i Drammen og
andre aktiviteter, ga dem mye moro. Alle ønsket at Familiefesten igjen ble en tradisjon for dem.
Disse guttene var i arbeid; Thomas og Sebastian jobber på Lier Asvo, henholdsvis med ved og kantine, mens
Leon er på skole. Han studerer russisk og gleder seg til et Moskvabesøk i mai!
Festen ble avsluttet med diskotek og antydning til karaoke. Gulvet gynget, fylt av hoppende og dansende barn
og unge. Alle med et stort smil og funklende øyne!
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Minneord Bjørn Vold.
Lørdag 9.februar ble en trist og vemodig dag i Kiwanis familien.
Kiwanis Club Horten mottok budskapet om at en av deres stiftere
og chartermedlem Bjørn Vold hadde sovnet stille inn.
Bjørn ble medlem av Kiwanis Club Drammen i 1966.
Året etter, i 1967 var han medlem av arbeidsgruppen for etableringen av Kiwanis Club Horten, som ble en realitet i november samme år 1967.
Han var klubbens sekretær de 2 første årene 1967-69. En jobb han utførte med flid og nøyaktighet.
Alle medlemmene fikk håndskrevne referater, alle rapporter nitidig og detaljert utfylt.
Han ble en av de første Viseguvernørene for daværende divisjon Vestfold-Telemark 1969-70.
Året etter i 1971-72 ble han klubbens fjerde President.
Han ble også en pilar i Kiwanis District Norden, som Distrikts-kasserer og etter det Guvernør i 1976-77.
Bjørn ga seg ikke der.
Han var med og bygget klubber land og strand rundt sammen med blant annet noen av gutta i Kiwanis Club
Horten. Flere av klubbene i dagens divisjon Vestfold og KC Stavanger for å nevne noen av dem.
Han var en del av stiftelsesrådet for det som i dag er Kiwanis International Europa Føderasjonen.
Bjørn nøt stor respekt i Kiwanis familien verden over, og i District Norden spesielt.
Han ble av alle han jobbet med omtalt som en veldig god kollega, stødig, ryddig å samarbeide med,
blid med godt humør og lun humor. Han var meget kunnskapsrik.
Vi i Kiwanis Club Horten Freia fikk oppleve det, da han sammen med Oddvar Danbolt var initiativtager til vår
klubb. De ble våre faddere.
Vi lærte mye av de to kunnskapsrike herrer, en kjapp i replikken bergenser ble veiet opp av rolige Bjørn.
De møtte en del motstand i starten, men var fast bestemt på at Kiwanis skulle ha og trengte kvinnelige
medlemmer.
De fulgte oss på hvert eneste møte fra den spede begynnelse og i klubbens 2 første år.
De har i årene siden fulgt klubben med å besøke oss jevnlig, sist på vårt julebord i desember.
Tusen takk Bjørn for at du ikke ga deg , så vi i dag har en flott klubb som får være med å gjøre en stor positiv forskjell i samfunnet.
Bjørn kunne øse av sin kunnskap og historikk, og jubileumsberetningen ble redigert med stødig hånd da Kiwanis
Club Horten rundet 50 år i 2017.
Kiwanis Nytt har også fått nyte godt av hans god hjelp til redigering av bladet.
Bjørn ble for sitt Kiwanis engasjement tildelt de høyeste utmerkelsene Hixon Medaljen og Øien Medaljen.
Bjørn var Kiwanianer i hjerte og sinn, aktiv i Kiwanis til det siste.
I 53 år har han bidratt med å gjøre en forskjell, gi andre en bedre hverdag.
Nå har han levert sin siste dugnadstime.
Bjørn vil virkelig bli savnet i Kiwanis Club Horten og i resten av Kiwanisfamilien.
Det er i dyp takknemlighet gutta i klubben og hele Kiwanis familien tar et varmt farvel med en pioner,
et medlem, en kamerat og venn.
Det du gjorde. Den du var
TUSEN TAKK !
Hvil i Fred kjære Bjørn .

Hilde Meyer Kiwanis Club Horten Freia
Ludvik Ervik Kiwanis Club Horten
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lørdag 27. april 2019
Kiwanis dukkedagen

Hei alle sammen!
Etter at vi nå begynner å få på plass Kiwanis-dukken som signaturprosjekt føler jeg det er dags å prøve ut dette i praksis.

Hold av lørdag 27.4.19 kl.1100 - 1500 for en ren dukkepromotering.
Bestill plass på kjøpesenter så fort som mulig.
Til klubber som ikke har pinsbrett, bestill hos meg med rask levering.
Hva med å stille med kvinner og menn sammen der det er mulig.
Vedlagt bilder av stand, pinsbrett, plakater, prisplakat, dukkebrosjyre og Rollups.
Printe plakatene og plaste disse der det er mulig slik at holdbarheten blir god.
Rollups kan bestilles hos undertegnede humanitar@kiwanis.no eller asschjo@online.no
Her er det flere muligheter men jeg anbefaler å bruke en kombi rollup med Kiwanis-dukken og Kiwanis-modellen pris ca. kr.1500.Med rolluppen som bakvegg vil dette skape et selgende blikkfang på standen.
Dukkebrosjyrer er delt ut til Viseguvernørene pluss at dere kan bestille flere hos meg
humanitar@kiwanis.no
Med forhistorien til dukken burde aktiviteten bli spennende.
Pris for pinsen er kr.50.- utsalg
Husk at for hver pins vi selger går dette til produksjon av dukke pluss at vi bygger opp en dukkekonto for videre kjøp av dukker fra
ekstern dukkeprodusent. Dette gjør at vi skal stå bedre rustet til å møte fremtidig etterspørsel.
Vil minne om at for å bestille fra dukkelageret må klubbene ha kjøpt pins. Dette for at vi skal gå i takt.
Pris kr.1000.- pr. brett a 25 stk.
Dette gir en avanse på kr.10.- pr.pins til klubben.
Mye informasjon finnes på kiwanis.no
Jeg ønsker dere lykke til med en fin opplevelse og ønsker tilbakemelding på hvordan aktiviteten har gått.

Mvh

Nicolay Grøndahl
Humanitærkomiteen
humanitar@kiwanis.no
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Lierposten.

RAUS GAVE: Sjekken fra Club Kiwanis Lier kommer godt med når Lier rockeverksted skal bygge danse- og teatersal på
Hegg gamle skole. Fra venstre: Helge Lindseth, John Enger, Irene Risan og Rune Drangsland. Foto: Stein Styve

Club Kiwanis Lier digger Lier rockeverksted.
LIERBYEN: Derfor kom de på besøk under fredagens Band Gathering på Hegg gamle skole, og i lomma hadde
de en sjekk pålydende hele 45.000 kroner. Kiwanis er opptatt av at lierungdommen skal ha det bra, og det er
ikke første gang klubben gir rockeverkstedet en hjelpende hånd i form av sjenerøse pengegaver.
Vi syns Lier rockeverksted er et godt og viktig møtested for ungdom i Lier. Ungdommer som ikke driver med
idrett eller spiller i korps trenger også et positivt sted å samles, sier John Enger og Helge Lindseth, etter å ha
overlevert sjekken til stor jubel. Representantene fra Kiwanis fikk også med seg det første musikkinnslaget
under fredagens Band Gathering-konsert.
– Jo, det er i alle fall veldig mye lyd her, kommenterte de.
Pengene fra Club Kiwanis er øremerket helt konkrete tiltak.
Og i dette tilfelle skal pengegaven brukes til innkjøp av en del datautstyr til det nye medierommet, samt til
innredning av en ny danse- og teatersal, som skal bygges i tredje etasje.

Irene Risan fra rockeverkstedets ungdomsstyre og leder Rune Drangsland tok imot sjekken på vegne av medlemmene på Lier rockeverksted.
– Dette er bare helt fantastisk. Vi er helt overveldet over den rause støtten fra dere. Det betyr veldig mye
for oss, sa Rune Drangsland etter gaveoverrekkelsen.
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Det blir opplevelser i Svelvik i år også...
Kiwanis Club Svelvik har sendt en skrytemail til
redaksjonen. For syvende året på rad kan de tilby
Opplevelseskortet. 2019 versjonen er klar for
utdeling. 30 kort ligger klare og inneholder
aktiviteter som bowling, kino, lekeland,
McDonalds og Drammensbadet. For å komme seg
dit ligger gratis bussbilletter i kortet.
Lokalt i Svelvik ligger det gårdsbesøk, trening,
fotballskole, DHG (utendørs teater) sommersnacks med kommunen, hårklipp, og pizza.
De som har fått kortet kan også ta med seg en
venn på aktivitetene.
Kiwanis Club Svelvik har skrevet en sammarbeidsavtale med kommunen. Kiwanis skaffer innholdet
( brukerstedene) og Nav finner verdige brukere.

Det er vel kortversjonen i mailen fra Connie
Vejlgaard i Kiwanis Club Svelvik.
Et flott tiltak som fortjener spalteplass i
Kiwanisnytt.

SMÅNYTT:
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En avis i avisen...
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Færøyene
På Færøyene har de noe ivrige Kiwanianere som jobber med Kiwanis-dukker. Skulle du være
en kløpper i gammelnorsk, så er det bare å prøve seg på original-språket
i Facebook utgaven til høyre...

Redaksjonen foretrekker denne som er oversatt av Salmar Blahamar
og Asbjørn Schjølberg.
Kiwanis-dukken kom opprinnelig til Færøyene fra Kiwanis Club KATLA (Island),
fadderklubben til Kiwanis Club Tórshavn. Tórshavn begynte ikke på fremstilling av
Kiwanis-dukken, Kiwanis Club Rósan prøver, men stopper. Så kommer det Kiwanisdukker fra Kiwanis Club Bergen i Norge og nu viser Kiwanis Club Eysturoy støtte
ved at legge navn til Kiwanis-dukkene som DUGNI fremstiller (Dugni er en vernet
bedrift som sysselsetter funksjonshemmede). En Kiwanis-dukkekomité påtok seg å
skaffe materiale og å forberede markedsføring av Kiwanis-dukken, godt støttet av
Grafikmaster med oppsett av trykksaker og Beate med tekst.
Ja, mottakelsen var enestående på Færøyene og nå også på Island etter at de
flere ganger har kjøpt Kiwanis-dukker fra oss på Færøyene.
Nå har Kiwanis International gitt diplom for innsatsen til Kiwanis Eysturoy som
betaler fremstillingen til DUGNI som er et vernet verksted.
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Det skjer enda mere i Lier...
Lierposten.

Tirsdag kveld møttes 61 lag, foreninger og
bedrifter i kommunen til Frivilligbørs på Lier
kulturscene, og det var det mange som fikk
mye ut av.
LIERBYEN: – Dette er vinn-vinn for oss begge, sier flyktningkonsulent Selamewit Teklie i
Flyktningtjenesten i Lier kommune.
Avtalen mellom henne og rektor på Hegg skole, Unn Wahl Karlsen går ut på at flyktninger får praksis på Hegg
skole for å øke antall voksne i klasserommet som kan hjelpe til med mye forskjellig.
– På den måten kan barna bli kjent med hvordan det er å ta imot nye mennesker, samtidig som de kan få
hjelp til det de trenger av en voksen, sier Karlsen. For oss er dette positivt fordi det kan bidra til at flere lærer
seg språket, og får kjenne på hvordan det er å jobbe i Norge, sier Teklie.
Vinn-vinn
Presis klokken 17.45 smalt ordfører Gunn Cecilie Ringdal på gongen, og det konferansier Jan Erik Larssen kalte
verdenshistoriens første frivilligbørs i Lier, ble erklært åpnet.
Tirsdag kveld var Lier kulturscene satt av til børsen som dreide seg om å møtes for å utveksle
tjenester.
61 lag, foreninger og bedrifter i Lier hadde noe å tilby andre, men også noe de ønsket hjelp til.
Da gongen smalt hadde deltakerne én time på å inngå avtaler med hverandre. Avtalene skulle ikke dreie seg om
penger, men dugnad og tjenester.
Blant annet ble det byttet underholdning mot lokaler, utstyr mot praksis og linedance-show mot dansetrening.
121 avtaler
Børsen bød på mange forhandlinger og diskusjoner. Da kunne børsmeglerne steppe inn å hjelpe til.
Når en avtale var ferdig
underskrevet ble det overbrakt til
notaren, som registrerte den i
systemet.
Etter én time smalt ordføreren på
gongen igjen, og børsen var
stengt.
På den tiden hadde det kommet
inn 121 avtaler, altså to i minuttet.

20

Fortsatt Lier...

Else Frisell fra Lier Demensforening inngikk en avtale med Kiwanis Club Lier om at hun skal komme på et
møte å holde foredrag om demens.
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Tips til medlemsverving...
Del.1: 8 januar
Først engasjerer du Jan Ingar Hansen som
foredragsholder. Når man har skrevet en
bok om bombingen av Marineverftet i
Horten, så ønskes en velkommen inn..

Del.2: 21 januar
Du har vel ikke lyst på å bli med på litt
vedkjøring da, når boka di er ferdig…

Del.3: 5 februar
Noen dager senere kunne vi ønske
Roy Hammer og Jan Ingar Hansen
velkommen som nye medlemmer
i KC Horten.
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Siste side

Gratulerer med 40 årsdagen.
Kiwanis Club Åsgårdstrand og Kiwanis Club Kristiansand.
Vi mottar gjerne innslag fra fest og gavedryss...
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