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Guvernørens gnist.
Hei Kiwanisvenner!
Da er vi vel i gang igjen, alle menn og kvinner, i Kiwanis, etter en vel fortjent sommerferie.
Noen av oss har vært utenlands og jeg tenker da først og fremst på Guvernøren m/frue.
Det å være guvernør har klart sine fordeler, noen ganger.
Det å få lov til å representere vårt distrikt og reise til Amerika, få anledningen til å være med på et
fantastisk Konvent, midt i Disneys eventyrverden, er ikke alle forunt.
Jeg har alltid, helt fra barnsben hatt et spesielt forhold til Walt Disneys tegneseriefigurer og det å treffe
disse «i levende» live», hvor hen du gikk og sto, vekket den lille gutten i meg igjen ;-)
Og som ikke det var nok, så fikk vi oppleve selveste Don Felder i det kjente bandet EAGLES, live, på
banketten lørdag kveld.
Med fremføringen av «Hotel California» på nært hold, toppet det seg og ble vel det vi kan si; «prikken over
I’en.
Skal jeg prøve å motivere noen av dere til å ta verv i Kiwanis, så husk at det vil bringe mange positive
opplevelser, mange nye venner og bekjentskaper, mange opplevelser og utrolig mye lærdom, rundt
Kiwanis-organisasjonen. Ikke vær redd for å ta et verv, jeg vet at dere vil vokse på det.
Vi sees på Konventet i Bergen.
Steinar Birkeland
Guvernør 2018-2019
Distrikt Norden.
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Ledsagerturen…..
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Hotellet…..
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Små glimt rundtomkring...
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Bergen...

Pengegave til barn og unge.
Kiwanis Bergen Fyllingsdalen var på Bergen Cup i helgen. Med seg hadde de en sjekk på 10 000
kroner, penger som ble overalt til leder Anders Fætnæs.

Pengene er et bidrag for at de med dårlig råd også får være med på Bergen Cup forteller Dagfinn Bergkvist, Viseguvenør I Kiwanis.
Sjekken ble mottatt med stor takk og applaus.
Vi setter stor pris på den jobben Kiwanis gjør for at alle som vil være med på håndball cup får
anledning til å delta, sier Fæltnæs
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Fortsatt Bergen….

Bergensavisen tirsdag 28. mai 2019
Dagens glade

En festdag
Onsdag 22. mai var en festdag på Løvåsen Sykehjem.
Tusen takk til aktivitørene med hjelpere og frivillige, pleierne på avdelingen og Kiwanis
Club Bergen-Fyllingsdalen som gjennomførte dagen glimrende til stor glede for beboerne og oss pårørende.
Kantinen ble ryddet for bord og de tilhørende stoler omgjort til kinosal og på storskjerm fikk vi direkte overført Festspillåpningen. Deretter ble alt gjort klart til Kiwanisfest. Kantinen og vestibylen ble fylt med bord og stoler. Det ble lotteri med flotte gevinster og allsang med kjente viser støttet av flott klavermusikk. Kiwanis serverte også
kaffe og bløtkake. Med hevet glass vi reiser oss sammen. Dere fortjener jammen
drammen!
Bjørg, Knut, Øivind

10

Sigurd runder av i Kiwanis- butikken.
Kiwanis Club Horten startet i 1977 «butikken» for å
gjøre det enklere for samtlige klubber i vårt distrikt ved
bestilling av Kiwanis effekter. Steinar Ask, Reidar
Halvorsen, Ole Lund, Rolf Gulbrandsen og Per Moe
hadde ansvaret for den.
I 1982 tok Distriktet over ved Distrikts-sekretær
Gunnar Hagen.
I 1985 kom butikken igjen til KC Horten med Reidar
Halvorsen som butikksjef, og senere Bård Guttelvik.

I 50 års boka til Distriktet kan man lese historien om Kiwanis-butikken. Det var en periode deling av
overskuddet mellom klubben og Distriktet. Sigurd Berger i KC Horten overtok driften av butikken i 2002, og
har vært mister Kiwanis-butikken i hele sytten år. Omsetningen har gått ned, og behovet for en egen
Kiwanis-butikk er nok ikke så stor som i tidligere tider da netthandel var ett fremmedord. Sigurd og KC Horten
runder av med sluttsalg på Konventet i Bergen. Om historien til Kiwanis-butikken er sluttskrevet, er det ingen
som vet. Uansett gjenstår det å takke Sigurd Berger for en fantastisk innsats. På vegne av Kiwanis sier vi
Tusen takk Sigurd.
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Ringerike...

Kiwanis bidrar i nærmiljøet!
I løpet av sommeren har Kiwanis Club Ringerike fått satt opp et gjerde rundt hytta som Bjerkelystiftelsen eier ikke så langt fra Ringmoen i Ådal. Bjerkelystiftelsen er en organisasjon for handicappede, og hytta brukes regelmessig til forskjellige arrangement hele året, i tillegg til at hvem
som helst kan leie hytta når den er ledig. Plenen foran terrassen ender i en bratt skråning ned mot
Ådalselven, så det hadde ikke vært så greit om noen skulle falle utfor her. For å forhindre at det
skal kunne skje har diverse Kiwanianere fra Kiwanis Club Ringerike i løpet av sommeren satt opp
et gjerde på toppen av skråningen langs kanten. Vi har mange snekkerkyndige medlemmer, så
jobben gikk som en lek. Materialene til gjerdet var sponset av Hjerteringen. Det eneste som gjenstår i skrivende stund er å få malt de siste 63% av gjerdet – vi ikke hadde nok maling sist. Imidlertid trakk treverket – spesielt stolpene – så mye maling et det blir nok behov for et nytt strøk til
våren.
Kiwanis Club Ringerike har i flere tiår hjulpet Bjerkelystiftelsen med vedlikeholdet av eiendommer de til forskjellige tider har
disponert, spesielt på Synstevassbu tidligere, og nå her på
Bjerkely. Kiwanis’ motto er
«Barn først og fremst», så vårt
vesentlige engasjement er for
barn og handicappede i vårt nærmiljø. Eksempler på dette er
vedlikeholdet av denne eiendommen, praktisk hjelp til Busserullgjengen, «Opplevelseskortet» i
samarbeid med NAV og
kommunen, for å nevne noen.
Vi er 21 medlemmer (bare
menn), men vi ønsker oss
flere. Ta kontakt – du finner oss
på nettet: Søk på
www.kiwanis.no, og søk
videre på Kiwanis Club
Ringerike.
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Jubilanten Oddvar Danbolt
Når selveste gamleredaktøren av
Kiwanisnytt Oddvar Danbolt har rundet
90 år, må dagens Redaksjon si noen
velvalgte ord.

Hva passer vel bedre enn å gi en rose til Høyre
mannen Danbolt i disse valgkamp tider.
Oddvar begynte i Kiwanis i 1972. Den gang i Kiwanis
Grenland. Oddvar har ikke vært redd for å ta på
seg tillitsverv. Han var viseguvernør i 76/77, Guvernør i 80/81 og Redaktør i Kiwanisnytt i perioden
84-01. Det var den gangen Kiwanisnytt kom ut på
papir, og krevde mange timer på både å lage og
produsere. Konventene rundt om i verden ble fyldig
dekket av Redaktør Oddvar Danbolt.
Oddvar flyttet etter hvert til Horten og her har KC
Horten hatt gleden av å ha han som medlem siden.
Sekretær og President har Oddvar vært i klubben,
og sitter fremdeles i klubbens styre. Settesekretær
i en mannsalder.

Oddvar var også meget sentral da Frivilligsentralen
i Horten ble etablert i 2012.Oddvar var for øvrig Frivilligsentralens første styreformann.
Oddvar er også innehaver av Ivar Øiens
minne-medalje.

20 august rundet Oddvar 90 år. En
«beskjeden» Bergenser som ble hyllet
på KC Hortens medlemsmøte. Her avbildet med
påtroppende President i KC Horten
Jan Jørgensen.
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Sotra...
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OSLO SYD
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Stor giverglede i Kristiansand.

Gutta i KC Kristiansand har
virkelig slått på stortromma i
jubileumsåret. Inntekter fra
Kristiansand Båtmesse har virkelig
skapt glede i sør.
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Kvartalsrapporten…..

Kvartalsrapporten dekker
perioden april-juni. 2019.
51 klubber
1002 medlemmer.
Kr. 1.395.910 gitt bort til
humanitære formål.
937 Kiwanis-dukker gitt bort.
7670 Dugnadstimer
5 nye medlemmer
16 medlemmer i avgang.
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Sommerleiren er over, men minnene vil bestå...
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Hva skjer i Divisjon Sverige ?
For å finne ut av det har vi tittet litt i kvartalsrapporten.
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Stolt sponsor
Nicolay Grøndal
overleverer her
sjekken på
kr. 250.000 fra
Kiwanis.
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Årsrapport fra Humanitærkomiteen 2018-19
Humanitærkomiteen har i perioden bestått av:

Leder: Nicolay Grøndahl - ansvar Mental Helse Ungdom og Kiwanismodellen
Medlem: Tove Fiksdal - ansvar Kiwanisdukken
Medlem: Dagfinn Bergkvist - ansvar Burn Camp

Året har bestått av høy aktivitet.
8 Klubbesøk + Båtmesse i Kristiansand
3 Ressursgruppemøter
1 møte med Stiftelsen Sykehusbarn i Oslo
1 møte med MHU styret i Oslo
1 Sverigetur
2 Divisjonsmøter

3 DS møter
3 Dukkeprodusent besøk
Besøk på Burn Camp sin sommerleir 2019 i Stavern. Sjekk på kr.250000.- ble overlevert.
Ny avtale ble underskrevet for nye 2 år på konventet i Tønsberg i 2018.
Besøk på Mental Helse Ungdom sin sommerleir 2019 på Bjerkely Folkehøyskole.
Sjekk på 200000.- ble overlevert.
Begge sommerleirene må det satses på i fremtiden.

Herunder kan vi si at vår Kiwanismodell kan bakes inn i MHU.
Arrangert Kiwanisdukkedag med signaturprosjektet vårt og
Dukkepins.
Dagen ble ganske vellykket.

Vi må fortsatt jobbe målrettet for å motivere ytterligere
Alt i alt et innholdsrikt år.

Nicolay Grøndahl - sign
Leder av Humanitærkomiteen
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KC Elverum med venner
grillet også i år på jakt og
fiskedagene på skogmuseet i
Elverum.
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2019-20 Kiwanis International President Daniel Vigneron
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Siste side

Kiwanis Fest-konsert
m/ Kongelig Norske Marines Musikkorps

Lørdag 12.10.19 kl. 1700 på Bakkenteigen (Horten)
Gratisbilletter til Kiwanis-medlemmer med følge.
Bestilling med antall sendes:
kiwanisnytt@kiwanis.no innen 1 oktober.
Førstemann til mølla… (ca. 50 billetter)
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