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Guvernørens gnist.
Hei alle kiwanisvenner!
Godt og vel to måneder har gått siden guvernørembetet ble en realitet og den «nybakte» guvernøren synes faktisk det skal bli godt med noen dager hvile, fra både privat arbeid og kiwanisarbeid.
Noen ganger trenger man å «nullstille» seg selv og drive med litt andre ting, innimellom.
Tiden som har gått har så langt vært både givende og inspirerende med besøk i klubber og divisjoner og flere står for tur, så snart vi har lagt julen 2018 bak oss.
Før jeg tar «juleferie», skal jeg en tur til Bergen, sammen med Tore Vågsmyr, for å se nærmere
på opplegget rundt nest års konvent. (Håper at dere som bor rundt om i det ganske land, tar turen for å være med på konventet som holdes i Bergen, til høsten 2019).
I min periode som guvernør, vil det bli et stort fokus på SIGNATURPROSJEKTET og kiwanisdukken.
Dette skal sette Kiwanis «på kartet» og vi skal sammen sørge for at vi blir synlige med vår
kiwanislogo og vår nye dukkepins. Denne kombinasjonen håper jeg vil gi oss nye medlemmer
og skape ny humanitær aktivitet i vår organisasjon. Vi skal selvfølgelig ikke glemme andre aktiviteter vi driver med i de enkelte klubber, langs vår langstrakte land. Jeg vet at mange klubber
har flotte prosjekter gående, som kommer innunder kiwanismodellen.
Til slutt vil jeg ønske alle mine kiwanisvenner en riktig God Jul og et Godt Nytt År,
så snakkes vi igjen utpå nyåret ;-)
Hilsen Steinar
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Distriktsstyret 2018-2019

Avtroppende styre.
Mange forsetter i det nye.

X
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Steinar Birkelands kvinner og menn for 2018-2019….

Komiteer...
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Gjengangeren..

Selvsagt inviterer Kiwanis til stor musikkfest i Bakkenteigen
også i år. Med Marinemusikken, flagg, hatter og feiende
melodier.
•

Litt annerledes er det riktignok i år, påpeker Roger Berg og Bjørn Gjerpe i de lokale Kiwanis-foreningene.
Nå blir det kun en festkonsert – eller promskonsert som mange velger å kalle det. Det skjer
lørdag 27. oktober og Kiwanis har kjøpt hele forestillingen, forklarer Gjerpe.

Tradisjon
Kiwanis har gjort det til en god tradisjon dette, å invitere eldre og utviklingshemmede med pårørende og
ledsagere til konserten. – Det er vel det nittende året vi gjør dette, hvis jeg har telt riktig, sier Gjerpe.

– Og så følger vi mer eller mindre det samme opplegget som tidligere, med mye god musikk og
mye flagg og farger i salen.
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Takket være mange trofaste sponsorer, kunne Kiwanis klubbene i Horten og Åsgårdstrand også i
år invitere til konsert på Bakkenteigen. En komite fra de tre Kiwanis-klubbene i kommunen,
starter arbeidet allerede på vårparten. Hortens egen Kongelige Norske Marines Musikkorps har i
alle år sørget for innholdet i konsertene. Billettene deles ut gratis til eldre, uføre, beboere på
sykehjem og institusjoner. Konserten er litt «Horten love». Kultur til folket.
I år var det virkelig spennende om Kiwanis greide å fylle salen. På tross av at Blås i Det hadde sin
jubileumskonsert på samme dag, så var salen fylt opp til randen da konserten startet.
Gladbussen med flere hadde sørget å få gjestene til Bakkenteigen. Tidligere har Kiwanis
arrangert Promskonserter med innleide dirigenter og solister.
I år ble det en Kiwanis Festkonsert med litt lettere musikk. Kunstnerisk leder i Marinemusikken,
Bjarte Engeset, svingte taktstokken med myndig hånd, og kunne krydre sangene med lun
småsnakk.
Marinemusikken har i år holdt konsert på alle ungdomsskolene i Vestfold, og Telemark var på
gang kunne han fortelle. Det er mange unge talenter der ute, og denne gangen hadde
Marinemusikken invitert med unggutten Adrian på klokkespill. Samspillet mellom Adrian og
Marinemusikkens egen klokkespiller var en fryd for øret, og det er nok ikke siste gang vi hører fra
denne karen.
Alt fra Kiwanishymnen, Festive Overture av Sjotakovitsj til gladjazz-lignende toner. Det var så en
kunne fornemme Ytre Suløen. Konserten ble rundet av med bl.a. Pomp and Circumstance.
Bjørn Gjerpe fra Kiwanis var på scenen i sluttsekvensen og delte ut blomster. Denne
nittende konserten kunne kanskje bli den siste, ytret han. Det var ikke publikum enig i, så da får
en se neste år da om det blir en 20-års jubileumskonsert. Ordfører Are Karlsen takket Kiwanis og
Marinemusikken for konserten, før nynorskmannen og dirigent Bjarte Engeset kunne runde av
med allsangen Aud Lang Syne.
Vi har vært med på tretten konserter kunne vårt reisefølge fortelle. Vi håper det ikke blir den
siste.
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Bli med på Kiwanis felles kampanje, og gi barna i Baltikum en god skolestart.

NÅ HAR VI MULIGHETEN,
MED EN EKTE KIWANISAKSJON.
Det er din klubb som er avgjørende for at vi skal lykkes.
Tenk for en start på utdannelsen det er for disse
ungene.
Vi gir en komplett ransel med bøker – blyanter –
fargestifter, og alt som trenges til den første
skoledagen.

ETT KLASSESETT KOSTER KR. 4500

Vi har delt ut over 1000 ransler i Latvia hittil.
Resultat: Glede og stolthet blant utrolig mange barn som kan gå på
sin første skoledag med hevet hode. Takket være KIWANIS
Innbetaling sendes :
Kiwanis Club Fredriktad

Bankkonto 61380638583 og merkes ransler.
Spørsmål kan rettes til:

Malvin Kalhagen
Haugefjelvn.11 1621 Gressvik tel. 69 32 85 05

Her kommer et bilde
fra Divisjonsmøte nr. 1,
2018-19.
Anne Kari Mølmen
overtar som
viseguvernør i
Telemark.
Steinar Johnsen ønsker
henne hjertelig
velkommen, og
overrekker kjedet og
nålen.
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KC Haugesund og KC Haugesund Kaja er her i full sving med å klargjøre for kalendersalg, kan
Alfhild Brattelid melde til Kiwanisnytt.

Gutta i KC Haugesund
trimmer før kalendersalget
startet...
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Øien-medaljen tildelt til Tore Raanaas i KC Drøbak.

Når nå Tore Raanaas
1.10.2018 gikk av som
president, ønsket
Kiwanis Club Drøbak
ved ny president
Jan-Erik Gullheim å ære
hans store innsats i alle
år med tildeling av
Øien-medaljen.

Kiwanis Club Drøbak overrakte ved en seremoni tirsdag 2.10.2018 Øien-medaljen
til tidligere president Tore Raanaas, som har vært medlem i Kiwanis Club Drøbak
siden starten 4. november 1969. Tore har alltid stilt opp for klubben, og vært president i tre perioder, senest i perioden 2017 - 2018. Grunnen til at han gjør dette
viktige arbeidet med stor glede er at Tore ønsker – av hele sitt hjerte – at alle barn
som vokser opp i Drøbak og Frogn skal ha det best mulig og ikke savne noe som
virkelig betyr noe. Tore er en ledestjerne for dette viktige arbeidet.
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Gurvika Rapporten….
KC-Åsgårdstrand stilte med 7 ”GUTTER”, Steinar S., Gunnar E., Roar H., Fred H., Karl Johan A., Rolf H., Andreas V.
Roar ansvar for foto, alle var med og grillet pluss litt organisering m.m.
Det var i år ca. 100 deltakere på leiren med stort og smått. 18 av 19 hytter var i bruk. Det har blitt veldig bra i
GURVIKA nå med alle de nye hyttene og området rundt.
Det ble en kjempefin dag som alltid. Solen skinte fra en lettskyet/blå himmel, og bra temp. Det er bare et par
ganger på disse 14 årene vi har hatt dårlig vær.
Tenk det er 15. gangen vi i KIWANIS Vestfold, har weekend for Ups and Downs i GURVIKA.
KC Åsgårdstrand og KC Horten Freia hadde i år, som tidligere, ansvaret for å skaffe til veie div. pålegg, melk og
annen drikke til frokostbordet søndag, pluss grønnsaker til salatboller v/grillingen lørdag. Pølser, hamburgere og
alt annet som blir servert og brukt er det klubbene i sør som har ansvaret for. Vi hadde også skaffet frem en del
frukt, det er alltid populært. Vi har her brukt Meny Borre på Langgrund, Meny Paletten i Åsgårdstrand og Skjærgaarden Gartneri på Kirkenga. Vi var også ute og fikk glutenfrie bakervarer på Tangent, glutenfri håndverksbakeri på Barkåker. Det er i tillegg 3 Meny-butikker i sørfylket pluss Nevlunghavn Bakeri og Conditori som
sponsorer. En stor takk til alle våre sponsorer.
Vi fikk i år også besøk av Gunnar Løge som holdt en flott opptreden på plenen. Barn og voksne koste med bra
underholdning. Barna fikk prate med Gunnar og han tok de med seg på leken. Meget populært opplegg og han
er ”meget flink” med barna.
Det ble en flott ettermiddag, og de som ikke har opplevd dette vet ikke hva de har gått glipp av. Vi fra Kiwanis i
Vestfold fikk mange takkens ord for det vi gjør for denne gruppe mennesker. Det ble et ønske fra Ups & Downs
at dette må vi bare fortsette med. Det er Kiwanianere fra alle klubbene i Vestfold som er med på dette opplegget, så vi er godt representert, og alle koser seg og gjør en kjempejobb.
I år stilte Sandefjordklubben, som i fjor, opp med 2 gassgriller, det var jo bare en lek å grille, raskere og mer miljøvennlig. Søndag frokost er også Kiwanis ansvarlig for, det er KC-klubbene i sør som står for den. Det er en veldig fin fordeling på ansvarsområde og arbeidsoppgaver av klubbene ved denne helgesamlingen.
Roar Hansen lager takkediplom til våre sponsorer med bilder fra samlingen, som han gjør hvert år, (i glass og
ramme) med takk fra Kiwanis, divisjon Vestfold og fra Ups and Downs-foreningen i Vestfold. Det var en takknemlig forsamling vi ”servet”, og mange takk og gode ord fikk vi for vår innsats.
Med hilsen komiteleder i KC Åsgårdstrand, Steinar Stenersen.
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Markus (16) fra Risør vant Kiwanisbaten 2018

Tekst og foto: Tore Myrberg

Av
Tore Myrberg

-

6. oktober 2018

Markus Kolmannskog trodde først det var en spøk da han lørdag fikk telefon om at han hadde
vunnet en motorbåt på henger. Trekningen av lotteriet til Kiwanis Club Risør skjedde på torvet
som en del av Risør Festuke. Men, vinneren hadde ingen tanker om at han skulle bli båteier i
løpet av ettermiddagen.– Jeg trodde først det var en spøk, og kunne ikke helt tro det. Jeg visste

vel at vi hadde tatt lodd, men det var så lenge siden at jeg hadde glemt det, forteller Markus
Kolmannskog.

Viktig med lotteriet.
Fra Kiwanis Club Risør sin side er båtlotteriet den viktigste inntektskilden i løpet av året. Når i
tillegg vinneren er lokale, er det bare brede smil å finne i klubben.
– Det er jo hyggelig at den havner lokalt her i Risør, så det var morsomt, sier president John
Romundstad Eriksen i Kiwanis Club Risør.
Han kan fortelle at årets lotteri har vært vellykket.

– Vi har hatt et bra salg, og gjør det bedre enn i fjor. Det er bra, for pengene bruker vi på først
og fremst på barn og unge, og da særlig i lokalsamfunnet, sier han.
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MIDTSIDE-GUTTENE…….
Når selveste
Guvernøren sender
inn bilde, så må alt
annet vike.
Fra Board meeting i
Praha, 13. oktober
2018.
Et bilde av Terje og
meg under møtet
som omhandlet
klubbutvikling/
growt summit kan
Guvernør Steinar
Birkeland melde via
sin iPhone til
redaksjonen.
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Amta.no

De gir bort tusenvis av kroner uten å vite hvem som får dem.

Av Pål Brikt Olsen
To barn fikk alt nødvendig fotballutstyr og hver sin gratis sykkel på Drøbak City, Dermed kunne de fortsatt være med på fotballen i DFI.
Kiwanis har akkurat avsluttet sesongen med bruktbutikk der alt overskudd gis bort.
De to barna som fikk sportsutstyr er bare et av mange eksempler, og diskresjon er en selvfølgelighet.
Det er medlemmene i Kiwanis som gjennom god dugnadsinnsats gjør dette mulig. Bruktbutikken ved veisvingbatteriet på
Seiersten skanse er en viktig brikke. Amta oppsøkte bruktbutikken den aller siste dagen denne sesongen og traff Audun
Edwardsen, Stein Berthelsen og Willy Ruud.
De forteller at overskuddet i fjor var omkring 160.000 kroner som går nær sagt uavkortet til barn og unge - som faller mellom
to stoler - i Frogn kommune. Kiwanispresident Jan-Erik Gullheim forteller at Frogn videregående skole har en egen konto
som brukes til nytte for elever som ikke har råd til å delta i aktiviteter som nær sagt alle andre er med på. I fjor ble den
kontoen oppgjort med Kiwanis etter et forbruk på 15-20.000 kroner, ifølge Gullheim.
– Summen inkluderer inntekt på ca. 50.000 kroner fra loppemarked i gymsalen til den tidligere folkeskolen ved Drøbak torg,
sier Gullheim.– Hvem får denne støtten, Gullheim?
– Barn og unge som har behov for det. Vi vet ikke navnene. Det kan virke stigmatiserende, eller flaut, å motta veldedighet.
Det er viktig for mottakerne at vi opptrer diskret når vår sosialkomité godkjenner søknader som kommer fra grunnskole,
Frogn videregående og organisasjoner som virker for barn og unge.

15

– Hvordan kan dere da vite at barn og unge virkelig trenger midlene?
Systemet bygger på tillit, og gjennom mange tiår har det aldri vært
noen eksempler på at noen vil utnytte systemet. Det sitter tvert imot
litt langt inne å søke.

– Med 160.000 kroner i overskudd gjenstår omkring 130.000 kroner
når støtte til trengende elever ved Frogn vgs. har fått hjelp. Det må da
bety at det kommer en del søknader?

– Selvsagt, men vi går som sagt ikke i detaljer og kan ikke fortelle mer om det gode arbeidet som utføres. Pengene strekker
imidlertid langt fordi vi ofte blir møtt med velvilje hos næringsdrivende, sier Gullheim, og nevner eksempelet med de to som
fikk fotballutstyr og sykler ved sportsbutikken på Drøbak City.
– Den handelen tror jeg butikken tapte penger på. Men når Amta spør om fordelingen av penger, så må det nevnes at vi
prøver å holde av en del av penger til jubileumsgave. I Kiwanis har vi «jubileum» hvert femte år. Da gis det gaver som vi
kan være mer åpne om. Eksempler er speiderne som fikk åtte kanoer på tilhenger og vi har kjøpt spillkonsoller og skjermer
til ungdomsklubben Underhuset, sier Jan-Erik Gullheim, og legger til at noen av midlene fra bruktbutikk, loppemarked og
andre inntekter gis i årlig støtte til krisesenteret i Follo.
– Der samarbeider vi regionalt under ledelse av Kiwanisklubben på Nordby. Dessuten støtter vi fast to nasjonale prosjekter.
Det er Burncamp for brannskadde og MHU, Mental Helse Ungdom, sier han.
Bruktbutikken kanonene på Seiersten åpner igjen første helgen etter påske.

KIWANISDUKKEN FRA ELVERUM TIL LØTEN..
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Tid for Jul...
Hallo.
Kiwanis Club Bamble Konvalen har hatt
julemarked på Fagerheimlåven i Langesund.
På tross av dårlig høstvær gikk dette
veldig bra.
Nå kan vi hjelpe enda flere barn og unge.
Dette er gøy

Bamble...
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Signaturprosjektet Kiwanisdukken.
Etter mange år med kiwanisdukkeutlevering til legekontor, sykehus og helsestasjoner ønsker
vi å satse ytterligere.
Vi ser et potensial med behov for mere trykk på produksjon både eksternt og blant klubbene.
Derfor har vi satt igang med dukkepinssalg for å skaffe mere kapital og å synliggjøre Kiwanis
og dukkene våre.
Dette går ikke av seg selv slik at vi har satt prosjektet innenfor et 5-års perspektiv.
Utfordringer blir det med markedsføring av pinsen.
Først må våre bidragsytere/kjøpere bli kjent med hva er Kiwanis og videre hva er en dukkepins. Her blir informasjon viktig.
Klubbene og medlemmene har en unik anledning med hjelpemidlene vi i dag rår over.
Gå inn på vår nettside (kiwanis.no) og let deg frem til sider som gir info om materiell og annet.
Vi har brosjyrer, rollups og plakater som kan hjelpe oss i vårt arbeid.
Videre skal vi ha aktiviteter lokalt med kun satsing på dukkepinsen vår. Dette for å markere og
informere kun om produktet. Det er også mulig for klubbene å gjøre fremstøt når dere måtte
ønske.
P.d.d er det fortsatt endel klubber som ikke har bestilt dukkepinsbrett. Ta kontakt med
humanitar.no for bestilling.

La oss være offensive og vise at alle klubbene går i takt.
Man får ikke svar før man har prøvd.
Lykke til.
Nicolay Grøndahl

Leder av Humanitærkomiteen
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Här presenteras årets luciakandidater
för Karlskoga och Degerfors.

Christoffer Tuulik

Luciageneralen Henrik Siever, vid Kiwanis Club i Karlskoga, är nöjd över årets kandidater som
presenteras under lördagen i papperstidningen och här på tidningens sajt.
Här, i ett webb-tv-inslag, kommenterar Henrik Siever årets luciauttagning, berättar historien
kring Karlskoga-Degerfors lucia och delger om vad som väntar för de sju kandidaterna:

Karlskoga-Degerfors lucia 2018 arrangeras av
Kiwanis Club i Karlskoga i samarbete med
Karlskoga Tidning/Karlskoga-Kuriren och
Kulturskolan.
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Kiwanis Club Adventslotteri.
Like sikkert som det nærmer seg juletid, så strømmer Kiwanianere ut for å selge adventskalendere.
Det er Kiwanis Club Tønsberg som sørger for kalenderne, og det er mange Kiwanis klubber spesielt i Vestfold
som har dette som en av sin hoved-inntektskilde.
!3500 kalendere kan selges i disse hektiske ukene i november. PR må man ha og både Facebook og
lokalavisene stiller sine spalter til rådighet.

Her kommer noen smakebiter ….
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Siste side
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