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I redaksjonen: 

Redaktør: Ludvik Ervik  

 

                    

Stoff til Kiwanisnytt sendes til:   

kiwanisnytt@kiwanis.no 

 

 

 

  

 

Guvernørens gnist. 
 
 
 
Hei alle KIwanisvenner ! 

Da er vi godt i gang med Kiwanisåret 2019/2020, og jeg ønsker oss alle lykke til med et fremgangsrikt godt Kiwanisår.  Som dere sik-

kert forstår er vekst i vårt distrikt det viktigste interne arbeid vi bør drive med i år og i årene som kommer, Gjennomsnittsalderen i 

vårt distrikt er pr. 1. oktober 2019 72,8 år, og i tillegg mistet vi 10 % av våre medlemmer i året som gikk.  

Jeg har forstått at vi er mange nå som er opptatt av denne problematikken og som er villig til å gjøre noe med den. Jeg har fått flere 

gode innspill fra ulike kanter, og er derfor ved godt mot for Kiwanis fremtid i Norden. I den anledning har jeg hatt gleden av å delta 

på et møte i Kristiansand med president Harald B og viseguvernør Kjetil om et prosjekt som utelukkende dreier seg om vekst. 

Forhåpentlig klarer vi å gjennomføre det, men mer om det senere. 

Vi har mange sterke og gode klubber, og jeg har hatt gleden av å treffe noen: 

Jeg deltok på veldig godt gjennomført interdivisjonsmøte med Telemark og Vestfold divisjoner i Langesund. 

Hadde gleden og æren av å få være med på et fantastisk 50 års jubileum i KC Drøbak som raust ga ut gaver til forskjellige gode, sosi-

ale formål. Dette ga en glimrende presseomtale i lokalpressen noe som ble en flott presentasjon av vår organisasjon  

Gode møter i Drammen har jeg vært med på, hvor det jobbes iherdig med å bygge en ny klubb som vil bære navnet Ypsilon  

Drammen.  En spennende by i rivende utvikling hvor Kiwanis absolutt bør være tilstedeværende. 

Har også vært til stede på et hyggelig møte i KC Kongsvinger som gjør en viktig og aktiv jobb i sitt lokalmiljø.  

Alt dette forteller meg at vi har gode og viktige prosjekter som det er store behov for. Jeg oppfordrer derfor alle til å SNAKKE OG 

FORTELLE OM VÅRE PROSJEKTER, OG VÆRE STOLTE OG ENGASJERTE KIWANIANERE. Det gir vekst. 

Jeg benytter anledningen til å ønske dere alle med familie og venner en riktig 

GOD JUL OG ET FREDFYLT OG FREMGANGSRIKT GODT NYTT ÅR. 

Vi bygger. 

Med Kiwanishilsen 

Sverre Hauger 

Guvernør 2019/2020 

KIWANIS District Norden 
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 Tekst: Eric Gabo Ekeberg Nilsen  

 Intervju med Fabrice!  

 Jeg skulle ønske Nathalie kunne vært her, jeg ringte henne i går, men tanten hennes er syk og hun er den 

eneste som er hjemme med henne.» Egentlig skulle dette være et intervju med både henne, og Fabrice men til 

slutt er det kun jeg og han som sitter her. På en av de mange barene langs stranden her i Giseny sitter vi med 

utsikt over Lake Kivu. Hadde det ikke vært for den manglende saltvanslukten kunne man nesten trodd det var 

havet man så utover, med horisonten langt der borte med knapt et skjær å kunne se utenfor land.  

 

 Vi begynner med å snakke om skole, og det er nettopp disse opple-

velsene Fabrice har lyst til å jobbe med. «Drømmen er å bli en 

‘specialized guide’, og jobbe med ledelse i et av turistområdene her i 

Rwanda.» Turisme er en av de raskest voksende industriene i et land 

som ellers har lite industri, og naturressurser. I tillegg har han en for-

del oppimot mange av de andre som vil ha en slik jobb, «Jeg snakker 

både Fransk og engelsk i tillegg til Swahili og Ikinyarwanda, noe som 

gjør at jeg kan snakke med nærmest alle turistene på deres eget 

morsmål.» Selv om det nå er ferie, begynner vi raskt å snakke om 

skolen, og hvor mye han har igjen. Selv om det kun er ett år igjen på 

universitetet, er det et svært intensivt studium han går på. I løpet av 

det neste året er det 8 fag som skal gjennomgås, i tillegg til den ende-

lige oppgaven for å få vitnemål. «Jeg skriver om hvordan turister 

kommer overens med lokalbefolkningen, og lokale tabuer turister ikke nødvendigvis vet om. Spesielt utenfor 

storbyene, og nasjonalparken skjer det konflikter som både går utover turistene, og lokalbefolkningen. Prosjek-

tet mitt er å se hvordan vi kan få det beste ut av begge grupper.»  

https://www.nupi.no/Skole/HHD-Artikler/2011/Operasjon-Dagsverk-2011-Rwanda
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 Samtidig har det vært en lang vei for å komme dit han er nå. Selv er han fullstendig klar på at om det ikke had-

de vært for Kiwanis hadde det ikke vært mulig. «Jeg begynte å studere turisme når jeg gikk på videregående, 

hvor det jo var Kiwanis som betalte skolepengene. Hjelpen derifra har også gitt meg muligheten til å studere i 

Kigali, noe som har vært enormt viktig for å gi med de kontaktene, og nettverket som kan gi meg jobb etter 

studiene.» Selv sier han at om han hadde studert i 

hjembyen istedenfor hovedstaden ville det vært nær-

mest umulig å få jobb i ettertid. Allikevel, selv med 

hjelp er det ikke lett i et fattig land. For øyeblikket job-

ber han ikke og fokuserer kun på studiene, men før var 

han leder for kelnerne på en restaurant i tillegg til stu-

diene. 

 «Jeg jobber på dagen, og tok forelesninger på kvelde-

ne. Jeg fikk $40 i måneden når jeg jobbet som kelner, 

og $50 når jeg ble leder. Samtidig, det viktigste var 

egentlig ikke lønnen, men forsikringen. For å få helseforsikring, og lignende må man ha et sted å jobbe, selv om 

man er student.» Dessverre brant restauranten ned etter at han hadde jobbet et halvt år, og som han selv sier 

«Eieren var i Belgia, og var ikke interessert i å finne et nytt sted å drive. Og for oss som fortsatt ikke har fullført 

skolen er det nærmest umulig å finne jobb, spesielt i hovedstaden hvor konkurransen er stor.»  

 

 Når jeg til slutt spør han hvorfor det er akkurat specialized guide han har lyst til å bli, kommer det frem mange 

svar. Det første er nok et de fleste som har gått samfunnsfag eller humaniora vil kjenne seg igjen i; «Jeg fant ut 

som ganske liten at jeg ikke er glad i matte, og realfagene og liker å snakke med mennesker. Når jeg samtidig 

kan flere språk falt turisme ganske naturlig.» Samtidig kommer til slutt et annet, men kanskje viktigere svar. 

«Også vil jeg ha en jobb hvor jeg kan ta vare på familien min, og spesielt min mor. Vi er ikke mange i min fami-

lie, og min mor har alltid gjort alt hun kan for at jeg og broren min skal ha det bra, og da vil jeg også ha mulig-

heten til å kunne gi noe tilbake.»  

https://www.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=95bae203d6104d49bdc1a003af8189f7
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 Gurvika Rapporten…. 

 Gurvikakomiteens rapport for Ups and Downs weekend 20 - 22 /09 -2019.  

 Det var i år ca. 70 deltakere på leiren med stort og smått, 4 hytter var ikke 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 blå himmel, og bra temp. Det er bare et par ganger på disse 16 

årene vi har hatt dårlig vær. 

 Tenk det er 16.gangen vi i KIWANIS Vestfold, har week-end for Ups & 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 bakevarer 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.  

 

 Tekst: 

 Steinar Stenersen  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fgurvika.no%2Fhome%2Findex.html&psig=AOvVaw2Y42b-x39LFxsIYgkkNGII&ust=1575654578969657
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 Vi fikk i år også besøk av Gunnar Løge som holdt en flott opptreden på plenen. 

Barn og voksne koste seg 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.  

 

 

 Dette 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 ”GURVIKA” opp med gassgrill, bålpanne og pølsekjele, det var jo bare en lek å grille, raskere og mer 

miljøvennlig. Søndagsfrokosten er også Kiwanis ansvar. 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 Han-

sen 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 & Downs foreningen i Vestfold. Det var en takknemlig for-

samling vi ”servet”, og mange takk og gode ord fikk vi for vår innsats.  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fno%2Fillustrations%2Fsjonglere-kunstnere-sirkus-penger-1027844%2F&psig=AOvVaw3GLtfKpkxgJhmQYFsU7Krv&ust=1575655677905385
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 Svelvikposten. 

ÅRSMØTE: PRESIDENT TORE VÅGSMYR OG DET NYE MEDLEMMET SIV HARRIET SCHEI. FOTO: PRIVAT  

Det ble tatt opp ett nytt medlem under Kiwanis årsmøte 2. oktober. 
 
Guro Haverstad Torgersen 
 
 
Kiwanis Klub Svelvik hadde årsmøte på Røde Kors-huset onsdag 2. oktober. 
Her ble Siv Harriet Schei tatt opp som nytt medlem. Det ble gjennomført en høytidelig seremo-
ni med overrekkelse av nål og lys av president Tore Vågsmyr. Etterpå ble årsberetning og  
økonomisk status referert. 
Da den formelle delen av møtet var over, ble det servert middag, kaffe og kaker til medlemme-
ne med ledsagere. 
En quiz og gode historier ble det også tid til. 
Kiwanis Club Svelvik omtaler seg selv som en aktiv klubb, som står på med dugnader og  
sosialt samvær. 
Spesielt arrangeres dugnadene der de samler inn penger til ulike aktiviteter for barn og ungdom 
i Svelvik. 
Likevel sliter Kiwanis med å få nye medlemmer, og de ønsker potensielt interesserte  
velkommen. 

mailto:ght@svelviksposten.no
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Årets Kiwanispris på kr 50 000 tildelt Speiderne i Grenland. 

 

Kiwanis er en internasjonal humanitær forening som jobber for barn og unge . 

Hvert år deler de fem Kiwanisklubbene i Telemark ( KC Skien, KC Skien Nora, KC Porsgrunn, KC Langesund og KC 

Langesund Konvalen) ut en pengegave på kr.50 000. Gaven skal brukes til barn og unge i Grenland. 

 I år blei gaven gitt til Speiderne i Grenland. 

 I Grenland er det speiderklubber fra Kragerø til Siljan. Alderstrinn fra 6 år og oppover. Medlemstallet er på 

ca.1150. Tilbudet til de unge skal være et lavterskeltilbud. Denne gaven skal primært gå til kursing av ledere. 

Her er det ønske om å få kjøpt inn en hjertestarter . Det er behov for ledere på alle nivåer. (spesielt Rover)  Det 

skal kurses i bl.a. førstehjelp og andre speiderrelaterte områder. Primært skal det bygges ledere uten at det skal 

koste noe ekstra for barn og unge . Derfor kommer denne gaven fra Kiwanis godt med. 

Fra venstre:  

Terje Gulliksen KC 

Porsgrunn, Jostein 

Haukenes og Øyvind 

Danielsen Speiderne i 

 Grenland. 

Torbjørn Andresen,  

mediaansvarlig  
KC Porsgrunn  
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Kiwanis festkonsert…. 

En feiende flott kiwanis-festkonsert er over. Takk til Bjørn Gjerpe for 

20 år som primus motor. 

Blomster og gode ord fra Marinemusikken og stor applaus fra salen, 

er noe å ta med seg hjem etter konserten.    
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KC Oslo representert på «Kiwanis Festkonsert» i Horten 

Tekst: Helge Bagøien. 

Lørdag 12. oktober 2019 arrangerte de tre Kiwanisklubbene i Horten og Ågårdstrand for 20. gang Kiwanis  

Festkonsert. Konserten er en gave fra klubbene til eldre, uføre og utviklings-hemmede i lokalområdet samt  

ledsagere. Den fant sted i storsalen i Bakkenteigen kulturhus på Universitetet i Horten.  

Salen har 450 sitteplasser og var fylt opp av et forventningsfullt publikum. Blant disse var det en del lokale 

Kiwanianere, men også noen Kiwanianere fra distriktet rundt.  

 

KC Oslo var representert med nåværende 

guvernør Sverre Hauger og Helge Bagøien. 

Presidenten i KC Byrgin,  

Gunnhild Hauglund, var også der.  

Da vi gikk inn i salen fikk vi alle et lite norsk 

flagg spesielt til bruk under avslutnings-

sangene – bl.a. Pomp and Circumstance  

og Auld Lang Syne.  

Mange av publikum hadde pyntet seg med 

flotte hatter. Disse brukte de til stemnings-

skapende vifting under konserten!  
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Kongelige Norske Marines musikkorps startet opp konserten med å spille Kiwanishymnen. Det 

var absolutt den flotteste tolkningen av hymnen vi har hørt. Vi fikk nesten gåsehud! Marinemu-

sikken er veldig dyktige og profesjonelle og har en svært flink og erfaren dirigent.  

Kveldens første gjestesolist var Eir Inderhaug. Hun er en me-

get anerkjent og allsidig norsk sanger. Flere operahus rundt 

om i Europa har hatt besøk av henne. Det var en kjempeopp-

levelse å høre hennes flotte operastemme da hun boltret seg 

selvsikkert med klassiske arier. Hun er også en mester i å la 

komikken ta styringen i flere av ariene! Hele salen 

«småkokte» av og til av latter. Dette er en dame med en 

stemme som vi håper å få høre igjen ved en senere  

anledning. 

 

Den andre gjestesolisten var en ung dame på 11 år, Luna 

Hansen, som spilte saxofon. Tross sin meget unge alder er 

hun allerede en prisbelønnet musiker. Hun omtrent troll-

bandt salen med sin beherskelse av saxofonen! Utrolig at et 

så ungt menneske kunne fremtrylle slike nydelige toner og 

musikk fra en saxofon. Hun har utvilsomt en betydelig mu-

sikkarriere foran seg.  
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Konsertkvelden ble avrundet nesten i tråd med godt engelsk konsertmønster – flagg- og hattevifting, mens vel-

kjente engelske sanger ble sunget. Tusen takk for at vi fikk anledning til å overvære denne flotte konserten på 

Bakkenteigen.  All ære til både utøverne og de tre arrangørklubbene! 

Etter selv å ha delt ut blomster, var det  

Bjørn Gjerpe som fikk blomster og takk fra Marinemusikken. 

Bjørn har vært leder av  Festkonsert/ Proms komiteen  

gjennom 20 år, og annonserte at han nå gir seg. 

En velfortjent hylles fra salen smakte godt. På vegne av  

Kiwanis , bøyer vi hodet og sier Tusen takk. 

 

Komiteen lever videre nå med Harald E. Ringås fra KC Horten 

som leder.  Bjørn vil fortsatt bidra, og med hjelp fra  

KC Horten Freia og KC Åsgårdstrand vil det nok 

bli Kiwanis Festkonsert også neste år.  
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Historisk presidentskifte i Kiwanis Club Oslo. Helt siden Nordens første  

kiwanis-klubb, KC Oslo, ble organisert 

10. januar 1964, har klubben bare 

hatt mannlige presidenter.  

Dette ble det imidlertid en forandring 

på nå i høst.  

 

Klubben fikk da sin første kvinnelige 

president, Lolita Hoyer. Hun tiltrådte 

vervet på klubbmøtet 03.10.2019.  

Det skjer i Horten….. 
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Kiwanisklubbene i Viken sammen på «salgs- og PR-stønt».   

For andre året på rad var klubbene i Viken samlet den siste lørdagen i november i Sandvika storsenter i Bærum 

i forbindelse med KC Byrgin sitt tradisjonelle Julemarked der. Fra kl. 09.00 til kl. 19.00 markedsførte vi Kiwanis 

og Kiwanisdukken og solgte dukkepins. Damene i KC Byrgin solgte også bl.a. hjemmebakte kaker og div. håndar-

beid - noe som ga bra inntekt til klubben.  

Både Kiwanis og Kiwanis-dukken ble fint eksponert ved hjelp av plakater og roll-ups! Det var gledelig mange 

som stoppet opp og mottok informasjon om Kiwanis generelt og om dukken spesielt. Vi solgte i alt ca. 50 pins 

denne lørdagen. Søndag 08.12.2019 skal vi ha nok en salgs- og PR-dag i storsentret.  

Tekst og foto: Helge Bagøien KC Oslo 
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 Julemarked i Åsgårdstrand. 
 

Det tradisjonelle julemarkedet i Åsgårdstrand ble  

arrangert for sjette gang lørdag 30.november og  

søndag 1.desember.  

Etter uker med gråvær og regn fikk vi et fantastisk  

vintervær med litt snø, noen få kuldegrader og sol – 

skikkelig julestemning!  

Markedet ble åpnet av ordfører Are Karlsen, etterfulgt 

av en flott konsert med Ra Sang-lag. 

 
Det kom rundt 40 utstillere, og markedet bar preg av 

kunsthåndverk av god kvalitet og med et bredt  

spekter av produkter til gaver eller egen nytte og glede. 

Vi kunne også få oss noen gode matbiter, som vårruller, 

reinsdyrkarbonader og brente mandler. Inne i Kiwanis-

huset solgte gutta kaffe, vafler, pølser og brus, og  

sanitetsforeningen solgte masse flotte, egenproduserte 

håndarbeider. 

 

 

 
For barna var det juleverksted, eventyrstund, tur med hest og nisse-tog på søndag ettermiddag før ju-

legran-tenninga. 

 
Gallerier og butikker var åpne, og det var åpen kirke med kafe og adventskonsert lørdag ettermiddag 
med skolekorpset og Åsgårdstrand Frivillige By-orkester. På søndag spilte Åsgårdstrand Frivillige By-
orkester julesanger i gatene. Det kom masse hyggelige folk, og det ble et meget vellykket og  
stemningsfylt julemarked! 

Tekst: Elin Bjønnes   Foto: Roar Hansen 
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Horten... 

Det Juler seg….. 

Tønsberg... 

Kiwanis Club Tønsberg Blanca startet det nye kiwanis-året med å ta opp to nye medlemmer. Vi ønsker Ann Karin Silber Schjøll 

Brønnick og Grace Joven velkommen som medlemmer. På bilde en stolt president Bjørg sammen med to veldig positive nye  

medlemmer.  
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Risør... 

   Ble hedret med høythengende hedersbevisning. 

Øyvind Christiansen (til 
venstre) ble overrasket 
med Øien-medaljen av 
president Terje Kristian 
Thørring Christensen i 
Kiwanis Club Risør. 

 

https://www.irisor.no/
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ASKIM… 

 

 

 

OSLO SYD... 
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Haugesund... 

Bergen... 
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 Julekort siden…. 
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Siste side….. 

Einar Staff fikk en meget velfortjent hyllest på mandagens julemøte hos 

KC Horten.  Øien medaljen for 47 års aktivt medlemskap.  Vi gratulerer så mye. 

President jan K. Jørgensen ønsket Even Landsem og Terje Ringsby  velkommen som 

medlemmer i KC Horten.  


