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Guvernørens gnist. 
 
Hei, Kiwanisvenner! 
 
Etter å ha lagt et fantastisk Europakonvent bak oss, skal jeg forsøke å gi et lite resymé fra turen og opplevelsene vi hadde der  
konventet ble holdt og da snakker jeg selvfølgelig om Island. 
Et fantastisk land som viste seg fra sin aller beste side. 
Hvem trodde vel at vi skulle få oppleve en uke med skyfri himmel, nesten ikke et vindpust og temperaturer opp mot 14-15 grader, 
hver dag, på Island???? 
Hver eneste lunsj ble tilbragt utendørs og rettene som ble servert var typisk Islandske; lam, laks- og ørretretter av ymse slag og vari-
anter. En gourmets ønskedrøm. 
Europakonventet ble holdt på Hilton Hotel Nordica, hvor godt over 300 mennesker ble underholdt og traktert, etter alle kunstens 
regler. Et flott arrangement med god mat og underholdning. 
 
Min kone Kari og jeg fikk benyttet noen fridager før konventet og de ble brukt til sightseeing, for  å oppleve og lære om Islands his-
torie og kultur. 
Vi besøkte Thingvellir nasjonalpark (Se bilde). Stedet hvor Islands allting ble holdt første gang i år 930. 
Den gang var Island befolket av utvandrere fra Norge og England. 
Thingvellir er dannet av en forkastning der de to, nordamerikanske og europeiske tektoniske platene har beveget seg fra hverandre 
gjennom noen millioner år. Et fascinerende skue. 
Ferden gikk videre til de varme kilder hvor vi fikk oppleve geysiren; Strokkur, utfolde seg i sin fulle prakt og styrke. (Se bilde). 
Så gikk turen til Gullfoss, et navn fossen har etter sitt gylne skjær som solen gir den når den renner nedover klippene. (Se bilde). 
Siste severdighet var selvfølgelig; Den Blå Lagune. Varme kilder og badevann som holdt godt over normal badekartemperatur. Van-
net inneholdt store mengder silisiumoksid og svovel, noe som skal være meget helsebringende, sier de som har greie på slikt. 
Men alt dette finner dere mer informasjon om på nettet. 
Alt i alt, med alt det vi fikk oppleve, vil jeg oppfordre de som ønsker en alternativ ferie, til å ta turen til Island. Vel verd et besøk, kan 
jeg love. 
 
Til slutt vil jeg ønske alle mine kiwanisvenner en god lang sommerferie, takke hver enkelt for innsatsen så langt. Jeg synes vi har 
oppnådd mye med alle aktiviteter hver enkelt klubb har gjennomført. Det skal vi være stolte av. Jeg har allikevel lyst til å nevne  
signaturprosjektet med kiwanisdukken. Så langt må vi si at det har vært en suksess! 
 
Takk alle sammen og god sommer! 
 
 
Steinar Birkeland 
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Billedbrev fra Island: 
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FRA KIWANISDUKKEDAGEN. 

 

 Divisjon Viken i Sandvika Storsenter, Bærum, Kiwanisdagen 27.04.2019. 

 

På Kiwanisdagen markedsførte representanter fra tre av de fire Kiwanisklubbene i Viken Kiwanis og  

Kiwanisdukken i fire timer i Sandvika Storsenter.  

Som vanlig på en lørdag, hastet folk travelt forbi, men vi lyktes i å stoppe og få pratet med en del før de  

forsvant inn i senterets mange butikker. De var stort sett positive og lyttet til informasjonen vår om Kiwanis 

og ikke minst om Kiwanisdukken.  

Til vår glede var det flere som hadde hørt om Kiwanis før og også om dukken. Noen hadde til og med sett 

den i jobbsammenheng, bl.a. på Bærum sykehus.  

I alt solgte vi 46 pins. Vi hadde riktignok håpet på et noe større salg, men allikevel var vi godt fornøyd med 

dagens innsats! Og ikke minst hadde vi Kiwanianere som møtte opp, noen trivelige timer sammen.  

Et medlem fra en Kiwanisklubb i Florida,USA, som var på besøk hos slekt i Norge, var der sammen med oss 

og fikk oppleve norsk Kiwanis innsats.  
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Kiwanisdag på Nedre Eiker. 
Kiwanis Club Nedre Eiker benyttet seg av lokalavisen Eikerbladet og Facebook til å informere om 
aksjonen på lørdag 27.april hvor Kiwanisdukken sto i sentrum. Eikerbladet laget en fin  
presentasjon i sin torsdags utgave. Avisen hadde fått tilsendt pressemeldingen fra Hilde Meyer. I 
Drammens Tidene hadde vi lagt inn informasjon på "Det skjer". 

Kiwanisdagen med salg av  

Kiwanis pins var Kiwanis Club 

Nedre Eikers første aksjon for 

Kiwanisdukken.  

Mange barn har blitt kjent med 

Kiwanisdukken på Drammen  

Sykehus, men vi håper at flere 

har fått mer kunnskap om  

dukken etter å ha besøkt vår 

stand.  

Resultatet av pin salget ble  

32 pins. 

Vaffellukt har stor tiltrekningskraft.  

Carl Erik Tidemann informerer om 

kiwanisdukken og Kiwanis. 



7 

 

 

 

Silje Opseth skapte en engasjerende kveld i Kiwanis Club Ringerike. 

Til sitt møte 6 mai hadde Kiwanis Club Ringerike invitert vårt lokale hopptalent Silje Opseth til å fortelle om  
livet som deltager i internasjonal toppidrett. Hun hadde ingen problemer med å holde forsamlingen  
konsentrert i den timen hun holdt på. 
Hun åpnet med å minne oss på at skal man drive med idrett er det helt nødvendig å ha et ønske om utvikling , 
og ha treningsglede. Idrett skal være lek og glede. Hun fortsatte med å fortelle om de forskjellige stadiene i det 
som kalles utviklingstrappen: En aktiv start er nødvendig fra 0 til 6 år., så kommer grunnleggende ferdigheter (6
-9), lære å trene (9-12), trene for å trene(12-16), trene for å konkurrere (16-23), og så trene for å vinne (etter 
19). Allsidighet er viktig, spesialiseres det for tidlig er det fare for å gå lei. 
Felleskapet og lagfølelsen er en viktig del av miljøet. Fysikk og teknikk er selvfølgelig også viktig. Det er små 
marginer som skiller et dårlig til middels hopp fra et perfekt hopp.  Det kan dreie seg om en centimeter på plas-
seringen av bindingen til feil posisjon av armene i satsøyeblikket. 
Silje viste en plansje som illustrerte de mangfoldige funksjonene som ivaretas av det vi kaller støtteapparatet. 
Det kreves at utøverne har en god del selvtillit-det er svært mange å forholde seg til. Hverdagen består stort 
sett i å trene, spise og sove, og de har ca. 200 reisedøgn i året. Mental trening er også viktig for å lære seg å  
holde fokus på arbeidsoppgavene.  
De har en del visjoner om sportslige resultater og om miljøet i laget som Silje karakteriserte som «hårete», 
men de vil fremme egenskapene ydmykhet, respekt og glede. At det er en fantastisk «team spirit» i laget,  
kommer tydelig til uttrykk når vi ser fire jenter i en haug på sletta etter et vellykket hopp. 
 
Et referat som dette yter ikke full rettferdighet til et fengslende, interessant og underholdene foredrag. Etter at 
Silje avsluttet, ble det en lengre runde med spørsmål og kommentarer. 
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President Åge Amundsen overakte Silje en sjekk på kr. 10000.– som et bidrag til hennes videre 

satsing på en idrett hun tydeligvis trives med. 
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Hei alle sammen! 

Jeg vil takke alle som har sendt inn rapporter fra dukkedagen 27.4.19. 

Ifølge rapportene sitter vi igjen med forskjellige erfaringer. 

Noen har solgt unna med godt resultat mens andre har hatt et litt annet fokus. 

Synliggjøring har det blitt. Som alle er enige i så er og blir Kiwanis-dukken en viktig del av våre aktiviteter  

fremover. Den kan markedsføres overalt sammen med loddsalg, arrangementer og ikke minst rene dukkedager. 

Noen klubber var ikke ute på dukkedagen men rapporter viser at fokus på dukkene satses på i nærmeste fremtid 
under andre arrangementer. 

Vi noterer oss erfaring og punkter og spisser disse mot nye dukkedager i fremtiden. 

Med dukken sin historie og popularitet samtidig som den er humanitær ser jeg frem til videre satsing. Ha alltid 
liggende pins og  brosjyrer i beredskap. Ta kontakt for suppleringer. 

(humanitar@kiwanis.no eller grondahl.nicolay@gmail.com) 

Takk igjen. 

Mvh 

Nicolay 

Leder av Humanitærkomiteen 

mailto:humanitar@kiwanis.no
mailto:grondahl.nicolay@gmail.com
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4.000 TIL DIAKON INGEBORG DANBOLT DRANGE. RUNDT DEM STÅR LEKSEHJELPENE CAMIL-
LA, ARNE, SIGNE OG ANNE KRISTIN. BARNA PÅ BILDET ER MOHAMUD, HENOSH, SELAM, MO-
HAMMED, MARWA, AISNA, MERHAWIT OG SAYMON.FOTO: UNNI HENNING 

 

 

Torsdag overrakte Kiwanis Club Svelvik en sjekk på kr 4.000 til leksehjelp for innvandrer-

barn, som foregår i kirkestua. 

 
Unni Henning 

Svelviksposten ble møtt av muntre barn samlet rundt bordet med ettermiddagsmat før de skulle starte på leksene 

sine. 

Diakon Ingeborg Danbolt Drange tok imot og introduserte alle. 

 

Det er for tiden 10 barn som deltar på den ukentlige lekse-hjelpen for innvandrerbarn, hver torsdag fra klokken 

tre til fire. Hovedfokuset er på norskopplæring, så alle snakker kun norsk her. 

- Om noen skulle trenge hjelp med matematikk får de selvfølgelig det også, sier Danbolt Drange. Det er i tillegg 

til diakonen, fem frivillige leksehjelpere. 

  

Leksehjelpen fikk 4000 kr. 

Svelvikposten 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj57InOi5DdAhUBFiwKHbrRAgQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fno%2Fsaks-kutte-kutt-syerske-skreddersy-1911562%2F&psig=AOvVaw1GPjpWwqA9vI54-O8EQH-c&ust=153
mailto:redaksjon@svelviksposten.no
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Lekser på full mage. 
Da ukens leksehjelp startet opp, kom Eva Bredesen, leder i Humanitærkomiteen i Kiwanis Club Svelvik for å 

overrekke en gave på 4.000 kroner til leksehjelpen. 

- Dette betyr enormt mye for oss, sier en meget takknemlig Danbolt Drange. 

- Da kan vi fortsette med ettermiddagsmaten til barna, og til og med ha noe ekstra innimellom. I dag har vi for ek-

sempel frukt til alle, sier hun, og føyer til: 

- Det er mye lettere å jobbe med lekser på full mage. 

Et par ganger i året prøver de også å invitere familien til barna, til jul var alle invitert på grøt og juletregang, noe 

som viste seg å være veldig populært. 

 

 

Må søke om mer støtte. 
Svelvik kommune gir støtte til drift og tiltak i menigheten, men nye tiltak betyr ikke nødvendigvis at det blir gitt 

økt pengestøtte. 

For å sikre at vi har nok midler, må vi søke frivillige organisasjoner om støtte, sier Danbolt Drange, - og her var 

jeg så heldig at jeg fikk napp ved første forsøk, sier hun og smiler. 

 

 

Skal lære om 17. mai. 
Innvandrerbarn som kommer til Svelvik går først to år i en velkomstklasse på Tangen, før de flyttes inn i vanlige 

klasser. Selv om de også får ekstra hjelp med norsken på skolen, er dette tilbudet veldig viktig.  

Danbolt Drange prøver i tillegg å ta med litt norsk kultur på leksehjelpen, som for eksempel neste uke, da de skal 

snakke om 17. mai. 

– Vi har også litt fokus på bordskikk og det at alle skal rydde opp etter maten, sier hun. 
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Glade toner fra OSLO…. 

Kiwanis Club Oslo arrangerte torsdag 4. april den tradisjonelle vårkonserten for beboerne på Madserudhjemmet 
i Oslo. 

Konserten holdes på Madserudhjemmet der klubben har sine faste møter annenhver torsdag (i uker med like 
ukenr.). 

Musikantene var Nitedalens Jazz Band, som spilte tradisjonell jazz med "gamle" og populære melodier, som be-
boerne er vel kjent med og som de gjerne både synger med litt til og danser til. Denne jazzkvelden er et veldig 
populært arrangement, der beboerne koser seg med både god musikk, litt godt å bite i og litt godt i glasset. 

 

  Stig N. Sandven Bjorstad 

President KC 
Oslo  
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 Enda mere kultur….. 
Denne gang fra Frogner Seniorsenter i regi av Kiwanis Club Oslo. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Torsdag 2. mai var det igjen jazzkveld på Frogner Seniorsenter i Oslo, i regi av Kiwanis Club Oslo. Jazzkveldene, 
som etter hvert har blitt en tradisjon i Frogner-miljøet, er et veldig populært tiltak for brukerne av Frogner Se-
niorsenter. Orkesteret var Odeon Jazz Quintet og de møtte, som vanlig, publikums forventninger til et variert 
utvalg av populære og kjente jazzmelodier. 

Kiwanis Club Oslo har denne kvelden salg av vafler, kaffe, vin og mineralvann og arrangerer også et populært 
lotteri med en rekke flotte gevinster. 

I tillegg fikk vi anledning til å presentere vårt pilotprosjekt Kiwanis-dukken og fikk også solgt en del pins til en 
lydhørt publikum. 

 

   Stig N. Sandven Bjorstad 

President KC Oslo 
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Kiwanis Club Porsgrunn`s vårtur til Oslo. 

 Turen startet fra Porsgrunn 9.5. om formiddagen med innleid buss. Vi var 49 medlemmer med damer. Været var 

ikke det beste, men det kunne vi ikke gjøre noe med. Vi tok det med godt humør likevel. Første stopp var skian-

legget i Holmenkollen. Det var fortsatt regn og sur vind, men flere tok likevel en tur opp til toppen av ovarennet. 

Neste stopp var innlosjering på Thon Hotell i nærheten av Operaen. Så gikk turen til Ekeberg restauranten hvor vi 

blei servert en nydelig middag. 

Neste stopp var Operaen med oppsetting av Mozart’s Tryllefløyten. En musikalsk opplevelse. Operaen er et  

storslått byggverk, men å sitte over tre timer på stolene på balkongen, var for personer over 180 cm, en lidelse. 

Her bør det gjøres noe med avstanden mellom stolradene. 

Etter overnatting gikk turen til Bogstad Gård hvor vi fikk en minnerik omvisning i museet og Bogstad Gård’s  

historie. 

Tidlig på ettermiddagen gikk så turen hjem til Porsgrunn igjen. Alle syntes dette var en opplevelsesrik tur og alle 

takker programkomiteen for dette fine opplegget. Neste utflukt på programmet er sommeravslutning med båttur 

på Telemarkskanalen. 

Programkomiteen vår er veldig aktiv. Det legges opp til temakvelder og diverse tilstelninger på våre medlemsmø-

ter. I tillegg til vanlige kiwanis-saker går praten livlig rundt bordene i klubben. Vår frammøteprosent er mellom 70 

og 80 %, noe som tilsier at møtene våre er populære. Vi har også en meget dyktig matkomite som stiller opp med 

variert meny fra snitter til varmretter. Klubben er så heldig å ha mange kokkekyndige medlemmer som gjør det 

beste til at vi skal trives på møtene. 

Med dette vi vi takke alle som bidrar til at klubben drives så bra som den gjør selv om medlemsstokken har et  

alderssnitt på ca.75 år. 

Med hilsen Torbjørn Andresen, mediaansvarlig i KC Porsgrunn 
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Laksegrilling i Holmestrand. 
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Det lakser seg i Holmestrand... 



19 

 SMÅNYTT: 

SOMMERFEST PÅ SOTRA 

Fredag 31. mai 2019 var det sommerfest for med-

lemmer m/følge i Kiwanis Club Sotra.  

President i KC Sotra Egil Nygård med fru Grete invi-

terte til hagefest med aktiviteter og god mat. Vi 

startet med minigolfturnering som deltagerne fulg-

te med stor spenning. En klar vinner fikk premie og 

applaus. Så ble det servert herlig rømmegrøt med 

tilbehør og dessert. God stemning rundt bordet i 

en litt kjølig vårkveld, og med flere terrasse-

varmere ble det en behagelig og svært koselig 

sommerfest. Senere ble det ny konkurranse i mo-

rellsteinspytting. Og her ble det svært varierende 

resultater, men en klar vinner ble utropt og premi-

ert. Utover kvelden fikk vi servert god kake og 

kaffe, det ble fortalt gode historier. En flott  

Kiwanisfest, og stor takk til Egil og Grete.    

Pausebilde…. 
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Vær stolt festivalen. 

Vi deler gjerne…. 

Da har to fra Kiwanis Club Åsgårdstrand, Karl Johan Allum og Nicolay Grøndahl deltatt på Globalløpet på Borre Ungdomsskole. Vi var 

måldommere i kast. Blir dette en tradisjon, stiller vi i klubben opp mannsterke  neste gang, sier Nicolay Grøndahl i en melding til  

Kiwanisnytt. 
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 Mental Helse Ungdoms sommerleir i 2019. 

Sted: Bjerkely Folkehøyskole. 

16-21 juli 2019 
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Gavedryss fra KC Drøbak 

20 mai var som julaften for mange i Drøbak, for da 

hadde Kiwanis Club Drøbak virkelig slått på  

stortromma, og delt ut mange gaver i nærområdet. 
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Siste side  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


