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I redaksjonen: 

Redaktør: Ludvik Ervik  

 

                    

Stoff til Kiwanisnytt sendes til:   

kiwanisnytt@kiwanis.no 

 

 

 

  

 

Guvernørens gnist. 

 

Hei Kiwanisvenner! 
 
Da er mitt år som guvernør omme og min gode venn Sverre Hauger tar over som vår nye guvernør,  
fra 1. oktober. 
Jeg er overbevist om at Sverre og vårt nye distriktsstyre vil bringe våre tanker og ideer rundt signaturprosjektet 

og kiwanis-modellen videre til nye høyder, i året som kommer. 
 
Året har vært aktivt, til tider strevsomt, men også inspirerende og spennende. Fullt av inntrykk og det har blitt 
etablert mange nye vennskap i året som har gått, både nasjonalt og internasjonalt. 

Jeg vil takke alle mine kiwanis-venner for støtten og hjelpen jeg har fått igjennom året og må få lov til å si at 

dette har ikke har vært noe «one man show». Alle dere som har vært med på diverse aktiviteter, møter, jubileer, 
etc. har hjulpet meg igjennom året og sørget for at året har blitt akkurat som jeg har ønsket meg.  
Jeg håper at vi også i fremtiden skal kunne ha et godt og nært samarbeid, på alle plan, selv om jeg nå avslutter 
mitt offisielle embete som guvernør. 
 
Jeg ønsker hver og en av dere et spennende og utfordrende kiwanisår 2019-2020. 
 
 
Steinar Birkeland 
Guvernør 2018-2019 
Distrikt Norden.  
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Distriktsstyret KIDN 2019-2020 
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Sverre Haugers kvinner og menn. 



5 

 

 

Mimring fra Vestlandskonventet. 
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Da Navy Vocalis dro igang med sjømannssvisker fra fjern og nær, ble det godstemning i salen. 
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Lørdag: 

Mens ledsagerne var på 

tur til solfylte Bergen, 

dro Guvernøren i gang 

årsmøtet med allsang . 

Mens Viseguvernørene rensket stemmen, sjekket  

Dag Gladsø årsmøtedokumentene. 
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Årsmøtet på 5 minutter…. 

 

Tellekorpset var arbeidsløs. 

Det var ikke simultantolken. 

Tore Vågsmyr ledet møtet. 

Overskudd på fjorårets regnskap. 

Ingen Fremtidig Guvernør i sikte før årsmøtet. 

Vi fornyet sponsingen av Mental Helse Ungdom. 

Påtroppende kasserer Bård har ryddet i regnskapet. 

86 delegater lurte på hvem som blir fremtidig Guvernør. 

Fremtidige Konvent etter Kristiansand blir over 2 dager. 

Pause. 

 Snakk sammen, kanskje vi finner en fremtidig Guvernør. 

 

Vi fant, vi fant…. 

 

Harald Langeid fra 

KC Elverum takket ja. 

 

Så var det lunch…. 
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Jentene fra KC Haugesund Kaia var hjertelig tilstede.  Imponerende 8 jenter deltok på konvent. 

Pausebilder... 
 

Jentene fra  

Kiwanis Club 

Bamle Konvalen er 

klare til dyst. 
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Sosialt rundt Kiwanis-butikken...  

Sahra Mwamburi gjorde ett god kjøp  hos  

Sigurd Berger i Kiwanisbutikken. 
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Vi pynter oss til fest. 

Hortensfolket koser seg. 
Ingjerd og Ralph Castellan på før fest.. 

Tradisjonen tro hadde Guvernøren en samling med sitt «gamle» styre, og 

takket av med overrekkelsen av en diplom. En kopp signert Munch vil 

nok gjøre stor lykke på kalde høstkvelder. 
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Mange skulle hedres denne kvelden. 

Avtroppende Distrikts-sekretær Dag Gladsø  fikk varme klappsalver, 

og takksigelser med seg på veien. Å hoppe etter Dag, kan bli ett 

utrykk i Kiwanis. Med seg på veien hadde det Bergenske vertskap 

tryllet frem noen meget eksklusive lokale dråper. 

  

Yessss, sa ett samstemt Distriktsstyre, da Guvernør Steinar 

foreslo at Ralph Castellan skulle tildeles Øien medaljen. 

Trampeklapp for Ralph tydet på at beslutningen var rett. 

 

En meget velfortjent pris. Kiwanis har mye å takke Ralph for. 

Guvernør Steinar Birkeland 

hadde fått i oppgave fra selveste 

Kiwanis Internasjonal å overrekke 

en hedersbevisning til 

Paul Inge Paulsen. 

 

Paul Inge takker nå av etter å 

vært Trustee  (Styremedlem) 

i Kiwanis International.  

Som den beskjedne  

Vestlendingen  han er, så måtte 

det jo holdes en tale. 

 

Vi håper på noen internasjonale 

drypp i kiwanisnytt fra Paul Inge 

ut på nyåret. 
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Kiwanis Ærespris gikk til Dale Oen Experience 
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Samarbeidet fortsetter med Mental Helse Ungdom. 

Årsmøtet i Bergen var enige om 

å fortsette samarbeidet med  

Mental Helse Ungdom i 2 år til. 

Burn camp avtalen ble videre-

ført i fjor. 

Her er humanitær komiteens 

leder Nicolay Grøndahl sammen 

med Martine Antonsen fra 

Mental Helse Ungdom, og 

Kenneth Wangen fra Burn 

camp. 

Kiwanis er hovedsponsor for 

sommerleirene til begge  

foreningene. 

 

 

Begge holdt flotte innlegg 

på Konventet. 

 

Krøll i hodet står det på 

T-skjorten til Martine Antonsen i 

Mental Helse Ungdom.  

Når psyken ikke spiller på lag , kan 

det være godt å ha noe å se frem til. 

Martine  fortalte om sommerleiren, 

og betydningen dette hadde for 

ungdommene. 

Mange blomstret opp i løpet av 

sommerleiren og fikk venner for 

livet.  

Mange grupper og aktiviteter var 

det i løpet av denne hektiske  

sommeruken. 

Takk, sa Martine.    

Det er vi som skal si Takk. 
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Små glimt rundtomkring... 

Kristiansand: 
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 Nedre Eiker: 

Kiwanis Club Nedre Eiker hadde en fantas-
tisk dag på Brannstasjonen i Mjøndalen. 
Det fine været sørget for godt frammøte, 
og salget av vafler, kaffe og leskedrikk gikk 
strykende. Overskuddet av salget går til  
sommerleir for brannskadde. 
Kiwanis har gitt støtte til dette formålet i 
mange år, og vil fortsette med dette. 

Mye folk og fin stemning på  

Brannstasjonens dag i Mjøndalen. 
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Horten. 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kiwanis Fest-konsert 
m/ Kongelig Norske Marines Musikkorps 

   

Lørdag  12.10.19 kl. 1700 på Bakkenteigen (Horten) 

Gratis-billetter til Kiwanis-medlemmer med følge. 

Bestilling med antall sendes: 

kiwanisnytt@kiwanis.no  innen 3 oktober.  

Førstemann til mølla…   (ca. 50 billetter)  
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En før-gnist fra Sverre... 

Jeg ble spurt av en venn av meg: 

Hva betyr den nålen du har på jakkeslaget ditt. 

Jo sa jeg, da vil jeg gjerne fortelle deg om et prosjekt 

jeg brenner for. Det er ikke et kortsiktig prosjekt, det 

er et prosjekt som varer livet ut, og navnet er  

 

                   KIWANIS 

Det er en uavhengig organisasjon som har klubber over hele verden, og som er mer enn hundre år gammel. 

Målet vårt er å hjelpe barn og andre som trenger det til et bedre liv, og vi opererer i våre egne lokalmiljøer. Ho-

vedmålet i hele vårt nordiske distrikt for de neste årene er å gi små nøytrale dukker til barn på sykehus og lege-

vakter. Meningen er at leger og pårørende kan forklare hva som skal skje med barnet ved å tegne på dukken, 

for eksempel hvor man skal operere eller hvor arm eller ben er brukket. Ungene elsker å dekorere dukken selv, 

og vi har god erfaring med at dukken blir en favoritt for barnet senere. 

Vi bryr oss om mennesker, unge og gamle, uten å bruke store ord, men gir en hjelpende hånd eller bistand når 

vi ser behovet. Vi er helt nøytrale når det gjelder religion, politikk og ulike kulturer. 

I tillegg til alt dette er vi en organisasjon som samlet hjelper vanskeligstilte barn over hele verden gjennom et 

internasjonalt Kiwanisfond. 

Hvorfor i all verden forteller jeg deg alt dette? 

Poenget er å invitere deg til å bli medlem av en KIwanisklubb i ditt lokalmiljø. 

Verden trenger deg 

 

Vedkommende er i dag medlem av min klubb. 

 

Lykke til med å bygge Kiwanis ønsker jeg oss alle. 

Med Kiwanishilsen 

Sverre 
Guvernør Norden District 
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Bamble. 

Her ser dere de nye lederne i Kiwanis Bamble Konvalen. 
Fra venstre president Gro Grenager, kasserer Åse Kjær,  
sekretær Bjørg L Næss og neste president Elin Thommesen. 
En flott bukett damer. 

Åsgårdstrand: 
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OSLO. 
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På Konventet i Bergen fikk Ralph Castellan utdelt 

Kiwanis Nordens høyeste utmerkelse Øiens  Medaljen.  

Både salen og en rørt Ralph Castellan satte stor pris på 

en meget velfortjent  hedersbevisning. Den så jeg ikke komme 

ytret Ralph til Redaktøren. 

Gratulerer, den har du fortjent Ralph, sier vi samstemt.  

Siste side….. 


