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Stoff til Kiwanisnytt sendes til:   

kiwanisnytt@kiwanis.no 

 

 

 

  

 

Guvernørens gnist. 
 
Hei igjen, Kiwanisvenner! 
 
Etter en fantastisk påske med «tidenes flotteste vårvær», er det igjen tid for Guvernørens Gnist. 
Vi Kiwanianere er vel nå i full gang med våre aktiviteter som skal hjelpe oss å skaffe midler til 
humanitært arbeid i de lokale miljøer vi arbeider for. 
Siden forrige utgivelse kan det nevnes at guvernøren blant mange forskjellige gjøremål, har 
deltatt på tre 40-års jubileum. 
Et i Kiwanis Club Kristiansand, et i Kiwanis Club Askim og et i Kiwanis Club Åsgårdstrand. 
Tre flotte arrangementer hvor de respektive klubber hedret sine medlemmer og chartermedlem-
mer på en verdig og fin måte. Guvernøren takker for de fine arrangementene og ønsker  
klubbene lykke til videre. 
I skrivende stund, (Kiwanisnytt blir nok ikke klart tidsnok), men allikevel; 
Vi står overfor en stor og viktig aktivitet, sett i Kiwanis sammenheng. 
Jeg tenker da på SIGNATURPROSJEKTET og arrangementene de enkelte klubber skal  
gjennomføre lørdag 27. april. I den forbindelse ønsker jeg alle klubber og initiativtakere lykke 
til med arrangementet. Håpe at dere får solgt mange «Dukkepins» på dagen og at vi på den  
måten får fylt opp vårt depot med mange Kiwanisdukker, som så skal leveres videre til  
sykehus, legesentre og helseinstitusjoner. Dette bør bli en stor og viktig synliggjøring av  
Kiwanis, sett i nasjonal sammenheng. En slik satsning og synliggjøring vil forhåpentligvis også 
gi oss muligheter til å knytte kontakter med potensielle nye medlemmer som ønsker å bidra til 
humanitær aktivitet i vår organisasjon. 
 
Kiwanishilsen til alle, fra Guvernøren! 

 
 
Steinar Birkeland 
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Kiwanis Club Kristiansand gir 270 000 kroner i Jubileumsgaver.   
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Gladmelding fra Sørlandet…. 
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TYVSTART PÅ KIWANISDUKKEDAGEN. 

 

Fra Telemark mottok vi denne meldingen …. 

Kiwanis Club Langesund og Bamble Konvalen har i dag hatt stand på Brotorvet på Stathelle.  
Vi skulle promotere Kiwanis og vårt signalprosjekt Kiwanisdukken. Vi hadde mange hyggelige 
samtaler, og fikk gode tilbakemeldinger.. 

SMÅNYTT: 
Kiwanis Club Bamble Konvalen har hatt besøk av Lill-Torunn 
fra Mary Kay i kveld. Det ble både spa og ansiktsmaske. 
Dette var gøy, noe dere kan se ut fra bildene. 
Både ansiktet og føttene ble myke som bomull….. 
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Kvartalsrapporten….. 

 

Kvartalsrapporten, denne gang gjeldende  for 2 kvartal i Kiwanisåret  (januar-mars)  viser at vi 

pr. 1 april er:  

1013 medlemmer i Kiwanis Norden. 

10 nye ferske medlemmer. 

56 potensielle medlemmer på besøk. 

51 klubber. 

kr. 1.420.353.-  er  gitt bort til humanitære formål. 

Og ikke minst 6699 humanitære timer gjennomført. 

1610 Kiwanis-dukker gitt bort. 

 

 

Divisjon: 

Akershus har flest dugnadstimer. 

Viken og Sverige gir bort flest Kiwanisdukker pr. medlem. 

Sørlandet  er Kiwanis rikeste og har gitt bort mest. 

Vestfold er størst. 

Buskerud har flest potensielle nye medlemmer på besøk. 

Vestlandet  forbereder  konventet. 
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 Gavedryss i Haugesund…. 

Fra Alfhild  Brattelid’s Huawei mobiltelefon fikk vi denne meldingen: 
 
Kiwanis Club Haugesund Kaia hadde gavedryss i mars. De heldige mottakerne var Skattkamme-
ret, som låner ut sportsutstyr til barn og Kringsjå. Kringsjå har arbeid til ungdommer som faller 
litt utenfor. 

Vi hadde også stand i byen hvor vi solgte Kiwanis-pinsen.   



8 

 

 

Demokraten 
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Reisebrev fra  Portugal. 

Denne helgen (22-24 Mars) deltok jeg på European Young Kiwanis Summit i Lisboa, for å møte andre unge Kiwanianere. Møtet  
inneholdt kurs i lederskap, fundraising og workshops for å danne ett bilde av hvordan vi unge ønsker at Kiwanis skal se ut i  
fremtiden. 

Dette møtet har gitt meg ny motivasjon og inspirasjon til å få enda fler yngre mennesker inn i Kiwanis, og for øyeblikket jobber jeg 
med ett prosjekt for å skape en ny Kiwanis-plattform i Norden som passer inn i den travle hverdagen mange yngre opplever i dag.  

Møtet som ble holdt i ett solfylt og varmt Lisboa, er ment å bli ett årlig arrangement, og jeg håper jeg får gleden av å reise tilbake 
til møtet med flere unge nordiske Kiwanianere. 

 

-Ståle Grubben Ringsby 
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 GLA’DAG PÅ BIBLIOTEKET I ELVERUM.  
 

Ved barneavdelingen på Elverum  bibliotek  
kunne man onsdag 20. mars ta i bruk to bærbare 
PC-er, inkludert noe ekstra utstyr, som gjør det 
mulig at flere barn kan sitte i fred og ro og se på 
film. Kiwanis Club Elverum har vært sponsor og 
gjort dette mulig, og president Harald Langeid 
var med på en enkel seremoni der gaven ble 
montert opp og tatt i bruk, i nærvær av både 
barn og Elverumsradioen og representant fra 
kommunen. Hos Kiwanis heter det "Barn først 
og fremst" og Langeid ga da også uttrykk for at 
klubben er glad for å kunne bidra til utvidede 
muligheter for alle barna som besøker  
biblioteket.  
 
Spesialbibliotekar Hege Bjørkeli var svært glad for denne gaven og at de endelig har fått egne pc-er øremerket 
for barneavdelingen. Et stort behov er dermed dekket og barnas ønske om å se på filmer, sammen eller enkelt-
vis, kan oppfylles. Tidligere har biblioteket hatt 4 PC-er som alle besøkere skulle benytte og barna kom derfor 
sjelden til. Den saken er nå løst. 
Hun fortalte at det er mange barn på biblioteket etter skoletid der de gjør lekser eller venter på å bli hentet. 
Ventetiden kunne ofte bli kjedelig og barna ønsket å kunne se på filmer sammen. Hun takket til slutt Kiwanis for 
den flotte gaven og mente den ville bli til stor nytte. 
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For en tid tilbake holdt biblioteksjef Vibeke  
Skybakmoen et kåseri for Kiwanis Club Elverum om 
biblioteket og det som skjer der. Det kom da blant annet 
frem at biblioteket ønsket seg 2 bærbare PC-er til barne-
avdelingen. Klubben antydet under kåseriet at den saken 
kanskje kunne løses.  
Ikke lenge etter kom det derfor en søknad fra biblioteket 
om datamaskiner med utstyr. Den ble raskt behandlet i 
forhold til klubbens prioriteringer av barn og unge i 
 lokalsamfunnet og innvilget.  

Hva gjør Kiwanis. Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som arbeider aktivt for barn 
og unge. Klubben her i Elverum bidrar årlig med opp over 200 000,- kroner til støtte for barn og unge. Vi har et 
bredt spekter av økonomiske støttetiltak, og vi bidrar også gjerne med praktisk bistand og hjelp. Dette er det 
orientert nærmere om på vårt nettsted og på Facebook.  
Vi har gjennom mange år vært hovedsponsor for Elverum Fotball Unified, vi støtter årlig Frelsesarmeen med et 
større beløp, vi støtter årlig HSK fotball og vi har gjennom årene støttet Liatunet i Sørskogbygda og elevene der. 
Siden 2010 har vi igangsatt og kjørt prosjektet ”Kiwanismodellen - intet barn utenfor” som er et lavterskeltilbud 
til vanskeligstilte barnefamilier. De to siste årene har vi gjennom denne aktiviteten hjulpet et stort antall barn og 
unge og lagt inn rundt 50 - 60 000,- kroner årlig på diverse vis. Det har gjort at mange har kunnet delta på sosia-
le arenaer der andre barn og unge opptrer som en selvfølge. Flere har kunnet delta på ballturneringer i inn- og 
utland samt andre idrettsaktiviteter. Flere har på denne måten fått delta i friluftsaktiviteter gjennom støtte til 
turdeltakelse eller til utstyr. Sykler, PC-er og diverse utstyr og klær har det også blitt.  
 
Asbjørn Schjølberg 
Kommunikasjonsleder og pressekontakt    KC Elverum 
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Tid for sponsing... 

Hei alle sammen! 

Humanitærkomiteen i Kiwanis Norden med ansvar for Burn Camp og Mental Helse Ungdom sender ut en henstilling til klubbene om å 
sende inn bidrag til 

kontonummer: 6138 06 38583 

Når det gjelder Kiwanis/Burn Camp har vi en avtale/kontrakt som strekker seg frem til 31.12.20 med mulig videreføring av eksiterende 
samarbeidsavtale. 

Kr.250000.- pr. år som går til deres sommerleir i Stavern i uke 26 er noe vi tradisjonelt klarer å oppnå. BC har kun Fagforbundet og 
Kiwanis som sponsorer slik at pengene kommer godt med. BC vil synliggjøre oss med vår logo på t- shirts, logo på deres nettside pluss 
at vi får markedsføre oss på flere måter. 

Kiwanis/Mental Helse Ungdom har avtale/kontrakt frem til 31.12.19 med mulig videreføring av eksisterende samarbeidsavtale. 

Kr.200000.- er vårt bidrag til deres sommerleir i uke 29 ved Bjerkey Folkehøyskole på Hedmarken. MHU har ingen andre sponsorer så 
vår støtte er utrolig viktig noe tradisjonen viser. Omtale, logo på t- shirts, logo på deres nettside, logo i deres interne blad Inspira er 
noe av det Kiwanis får igjen ved siden av at vi støtter barn og unge. 

Ta opp Burn Camp og Mental Helse Ungdom som tema på neste møte og bli enige om at dette går vi for som tidligere år. 

Kontonummer 6138 06 38583 

På forhånd takk for bidragene. 

 

Mvh 

Nicolay Grøndahl 

Leder av Humanitærkomiteen 
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Priser Antall per-
soner 

Pris pr. 
person 

Sum 

Deltar på hele konventet, fredag til søndag (dobbeltrom) 0 3469 0,00 

Deltar på hele konventet, fredag til søndag (enkeltrom) 0 4109 0,00 

Årsmøte lørdag med lunch, bankett og overnatting (dobbeltrom) 0 1909 0,00 

Årsmøte lørdag med lunch, bankett og overnatting (enkeltrom) 0 2229 0,00 

Deltar på hele konventet, fredag til søndag, uten overnatting 0 3034 0,00 

Årsmøte lørdag med lunch og bankett, uten overnatting 0 1629 0,00 

Årsmøte lørdag med lunch, uten bankett og overnatting 0 740 
0,00 

Deltar bare på banketten, uten overnatting 0 1139 0,00 

Ledsagertur til Bergen 0 395 0,00 

Ekstra lunsj 0 315 0,00 

Ekstra overnatting med frokost (enkeltrom) 0 1390 0,00 

Ekstra overnatting med frokost (dobeltrom)  0 1190 0,00 

Årsmøte lørdag uten lunch, bankett og overnatting 0 0 0,00 

Middag fredag (ekstra)           0 425 
0,00 

  
Totall sum 0,00 

          

Deltagelse på hele konventet inkluderer 2 netter, frokost lørdag og søndag, lunch lørdag og søndag. 

Fredag: Middagsbuffet(drikke ikke inkludert) 

Lørdag: Bankettmiddag m/aperitiff og drikke til maten.  

Trådløst internett, kaffe med kake, frukt, under dagen. 

Revidert utgave: 
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KIWANISDAG 27.april  

 

 

Kiwanisdukken gir barn hjelp og trøst i møte med lege og sykehus. 

Kiwanidagen 27.april kan du gi et barn en god opplevelse i en 

vanskelig situasjon. 

 

Gi et barn en Kiwanisdukke – Få en Kiwanisdukke Pin som takk. 

Kiwanis er en International Humanitær organisasjon som har barn og unge som sin målgruppe. En viktig aktivitet 

er å gi Kiwanisdukken til sykehus, legevakt, legekontor og andre steder som behandler barn.  

Den leveres gratis til stedene som bruker den, Kiwanis gave til barn. 

Kiwanisdukken er nøytral. 

Kiwanisdukken brukes til å forberede barnet på behandlingen så barnet bedre forstår hva behandlingen går ut på. 

Den gir hjelp og trøst i situasjoner barn kan oppleve utfordrende og vanskelig. Barna får den med seg hjem, og 

mange tegner sin opplevelse på Kiwanisukken. 

Kiwanisdukken produseres av klubbene selv eller hos vernede bedrifter.  

Kiwanisdukken kom til Norge og Norden i 1994. 

Siden da er det levert ut mer enn 120.000 Kiwanisdukker. 

Kiwanisdukken er vår merkevare og vårt Signaturprosjekt. 

Vi vil at enda flere barn skal få en positiv og god opplevelse i en traumatisk situasjon. 

Kiwanisdagen vil alle ha mulighet til å gjøre en positiv forskjell for barn. 

Gi en Kiwanisdukke til et barn kr. 50,-. Vi sier takk med å gi deg en Kiwanisdukke Pin. 

Besøk oss på vår stand lørdag 27.april, hjelp et barn og få vite mer om Kiwanis. 

Lik oss på Facebook Kiwanis Norden, eller se kiwanis.no. 

 

Kopi av Pressemeldingen: 
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Gjengangeren.. 

Kiwanis signaturprosjekt: 
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Noen smakebiter fra Kiwanis-  

dukkedagen, lørdag 27. april. 

Åsgårdstrand: 

Ingen dukkepins, ingen 

kalk var salgsargumentet 

hos gutta i Kiwanis Club 

Åsgårdstrand. 

Det hjalp… 

Godt salg så langt kunne 

de melde da Kiwanisnytt 

var innom. 

 

Dukkegeneral Nicolay 

Grøndal, Thor Hermansen 

og Roar Hansen hadde en 

fin lørdag på kjøpesenteret  

i Åsgårdstrand. 
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Horten: 
KC Horten Freia og 

KC Horten hadde en 

felles stand på  

Sjøsiden.  

Pressedekning i  

forkant gjorde at 

mange stoppet opp 

på standen. Stor  

aktivitet  kunne 

Kiwanisnytt’s 

medarbeider 

konstatere. 

 

Jan Jørgensen og Sigurd Berger koste seg på Sjøsiden. 
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Bergen: 

Kiwanis Klubb 

Bergen-Fyllingsdalen 

på Oasen Senter med 

Kiwanis-dukkepins 

aksjon. God reklame 

for Kiwanis kunne  

Dagfinn Bergkvist 

konstatere. 

Husk påmelding innen 1. juni. 
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Det er 23. gang at naboprisen blir delt ut av Kiwanis i Fredrikstad. Jon Halvorsen, som delte ut prisen på 
vegne av Kiwanis, beskrev vinneren på følgende måte. 
 
– Med fokuset i lokalmediene nå om dagen, så må vi kunne si at vi har truffet «innertier», for å si det på id-
rettsspråket. Stine Carlsen har gjennom sitt arbeid i mange år vist en enorm innsats for andre mennesker, 
sa Halvorsen i sin tale. 
 
Også ordfører Jon-Ivar Nygård var på plass for å overrekke både blomster og skryt. 
 
– Prisen er veldig dagsaktuell med tanke på fokus rundt fattigdomsproblematikken. Sånn sett er prisen 
«spot on». Vi er dypt takknemlig for personer som Stine og den jobben hun gjør, sa ordføreren. 
 

– Overveldet 

 
Hovedpersonen selv legger ikke skjul på at tirsdagens pris gir ekstra motivasjon til å fortsette arbeidet. 
 
– Det er klart det går veldig mye tid til å jobbe med dette, men det å kunne hjelpe familier som har behov 
for det er en motivasjon i seg selv. Samtidig gir det meg veldig mye å bli satt pris på slik som her i kveld. Jeg 
er helt overveldet, sier hun. 
Med prisen fulgte det en plakett og en sjekk på ti tusen kroner. 



20 

 

Storstilt gave til 40 åring. 

Kiwanis Club Askim har rundet 40 år, og  fikk en 

storstilt gave på hele kr. 500000.-  fra Askim og  

Spydeberg Sparebank. 

Da kan indre Østfold glede seg over ett nytt  Kiwanis-

tog som igjen kan begynne å rulle i nærmiljøet. 

 

Vi gratulerer Kiwanis Club Askim med 40 års 

dagen og nytt tog. 
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Kiwanis Club Askim rundet 40 år. 

Fra Ordfører Thor Hals Facebook side, har vi funnet denne rapporten... 
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En smakebit fra Åsgårdstrand på Tvers. 

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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Siste side  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 


