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Guvernørens gnist
Hei alle Kiwanisvenner !
Det har vært en hektisk periode siden sist, med besøk både på Vestlandet, Sverige, Sørlandet og Østlandet.
Det viser seg at samtlige klubber og divisjoner som jeg har besøkt er opptatt av rekruttering som en veldig viktig aktivitet, noe vi
vel alle innser.
Tidlig i januar hadde Humanitærkomiteen og PR pg utdanningskomiteen ved Nicolay Grøndahl og Hilde Meyer sammen med meg en
veldig vellykket tur til Haugesund og Bergen. To viktige møter for oss alle, Haugesundklubbene er begge to positive til å begynne
med etablering av ny klubb i Stavangerområdet, sammen med viseguvernør Dagfinn Bergkvist. I midten av januar hadde vi møte i
ressursgruppen med fokus på samarbeidspartnere og vekst. Prosjektgruppen med Nicolay og Ralph er i full gang med flere spennende prosjekter som vi får høre mer om senere. Besøk i Sverige hos klubbene i Kristinehamn og Karlskoga ble også meget vellykket, og vi klarte og etablere et prosjekt med mål om å lage en presentasjon av Kiwanisdukken i Charlottenberg den 25 april
(Kiwanisdukke-dagen) . Viseguvernørene Mona Hurtig og Arne Johan Sigstad tar hånd om gjennomføringen, Hovedmålet er selvsagt
en ny klubb i området rundt Charlottenberg.
DS 2 ble avholdt i Drammen lørdag 8 februar i god KIwanisånd. Her gjorde vi vedtak om et samarbeid med Kiwanis Fond Norden om
støtte til barnekreftseminaret i Trondheim 8-12 mai med bred presentasjon av Kiwanis. Målet her selvfølgelig også å kunne etablere
en ny klubb i Trondheim. Ellers jobbes det iherdig med KC Ypsilon Drammen og forhåpentlig har vi en klubb der i løpet av året.
Styremøte nr 2 i KI Europa ble gjennomført den 1. februar i Milano. Det jobbes for en bedre løsning mot KI for gjøre KIE til en selvstendig enhet og ut av federasjonen slik det er i dag. Her fikk vi også gjennomslag for støtte til vekstseminar som alle klubbene i
Norden er blitt invitert til å delta på. Spennende prosjekt initiert av divisjon Sørlandet.
Ellers ble 40 års jubileet til KC Elverum en flott sammenkomst hvor Ordføreren takket klubben for en strålende innsats i lokalmiljøet.
Jeg har også hatt gleden av delta på engasjerte møter hos KC Nedre Eiker og KC Askim hvor rekruttering ble hovedtema.
En stor takk til Eivind Sandnes i lovkomiteen og Sekretær Stig Bjorstad for deres innsats i forbindelse med mva kompensasjonssaken. Resultatet av saken vil foreligge i løpet mars/april.
Jeg oppfordrer alle klubber til å gå til innkjøp av våre nye handlenett, det er merkevarebygging og synliggjøring, Tusen takk til Sigbjørn Rimehaug i KC Oslo St,Hallvard for alt praktisk arbeid som er nedlagt i saken
Jeg retter en stor takk til alle komitemedlemmene og andre involverte for en fremragende jobb, et varmt engasjement og en veldig entusiasme for Kiwanis.
Som dere skjønner er mange saker igangsatt og forhåpentlig lykkes vi med å øke vårt medlemstall i løpet av nærmeste fremtid.
VI KLARER DET HVIS ALLE VIL !!!!
Jeg minner om vårt motto VI BYGGER..
Med Kiwanishilsen
Sverre Hauger
Guvernør 2019/2020
KIWANIS District Norden
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Juletrefest….

Onsdag 08. januar i år fra kl. 18.00 til i 21-tiden arrangerte Kiwanis (KC Oslo sammen med KC Byrgin) juletrefest
for medlemmene i Haug musikkorps, Dissimilis og ViVil. Det ble ordnet og dekt ti bord i hovedsalen på Skui
grendehus samt noen ekstrabord i sidesalen til de i alt 180 tilstedeværende.
På vegne av Kiwanis ønsket Lars Hvardal fra KC Oslo/KC Byrgin alle velkommen. Også i år startet juletrefesten
med deilig varm lapskaus. Av drikke ble det servert mineralvann og faris. Som dessert fikk alle en
«sjokolade-is». Vi Kiwanianere var kveldens kelnere og hadde mer enn nok å gjøre. Lapskaus er veldig
populært – den gikk ned «på høykant».
Etter maten spilte Haug musikkorps flere julesanger/-melodier, og det ble sunget med. Kaffe og kaker ble servert før den tradisjonelle gangen rundt juletreet. Stor jubel da selveste julenissen ankom (Øistein Klemp fra KC
Oslo). Han delte ut godteposer og juleklemmer til alle!
Ved festens avslutning ga Lars Hvardal roser til bl.a. presidentene i arrangørklubbene og rettet en takk til alle
for en veldig trivelig og fin kveld!

Tekst og foto: Helge Bagøien, KC Oslo
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Agderkonventet 2020
Kristiansand 4.-6. september
Påmelding innen 1. juni
Informasjon
Deltagelse på hele konventet inkluderer to netter, frokost lørdag og søndag, lunsj lørdag og søndag.
Fredag: Middagsbuffet (drikke ikke inkludert)
Lørdag: Banketmiddag m/aperitiff og drikke til maten.
Trådløst internett, kaffe med kake, frukt, under dagen.
Antrekk på banketten: Mørk dress/smoking
Ved spørsmål, ta kontakt med Distriktkasserer Bård Ekeberg
Nilsen, e-post: konvent2020@kiwanis.no eller
tlf: +47 906 01 705
Påmelding blir registrert ved innsending av skjema. Når skjema er registret vil klubben mota en faktura fra KIDN.
OBS! Det skal ikke sendes inn penger før faktura er mottatt medio august.

Priser:

Påmeldingsskjema sendes ut til klubbene.
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Kiwanisdukken på Rikshospitalet.

Tekst:

Åge Breiby
Kiwanis Oslo Syd

KIWANISDUKKEN er en terapidukke vi i KIWANIS leverer gratis til alle sykehus som har et mottaksapparat for
dette. Fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Dette har vi gjort side. 1994 og har for lengst utlevert mer enn
120.000 terapidukker. KIWANISDUKKEN lages av allergifritt og brannhemmende materiale. Dukkene lages i dag
på vernede bedrifter rundt i landet, som den vår klubb benytter, Viuno AS., utenfor Fredrikstad.

I vår klubb, KIWANIS Club Oslo Syd, har vi en dyktig dukkeambassadør, Inge-Lill Svendsen, som har god kontakt
på Rikshospitalet. Der er det en barnehagelærer som er hovedkontakt og hovedansvarlig for mottak av KIWANIS’
terapidukker – Pernilla Dahlborg. I Norge er det i alt 27 slike barnehagelærere / spesialpedagoger. Disse
stillingene er fordelt på 15 forskjellige sykehus. Pernilla er bosatt på Nordstrand og har jobber på Rikshospitalet
Hun fordeler KIWANISDUKKENE på ulike barneavdelinger, og de bruker mellom 700-900 dukker i året, og har
stor nytte av disse dukkene.

11

KIWANISDUKKEN brukes som
terapidukke i forbindelse med
at barn kommer inn på sykehuset i en eller annen sammenheng. På Rikshospitalet er det
medisinske- og kirurgiske avdelinger og poliklinikk, som alle
har en post for barn. Ved sykehuset er det også en BUP
(barne- og Ungdoms-Psykiatrisk
avdeling). Dette har blitt vanlig
på mange sykehus og er viktig
når barn og unge opptrer i en
sykehussammenheng hvor påkjenninger og belastninger kan
bli ganske store når de går inn i
en ny og ukjent prosess med
kroppen sin.
Pernilla Dahlborg og
Inge-Lill Svendsen.

De ulike barneavdelingene har egne lekerom. Dette
er en viktig pedagogisk virksomhet på barneavdelingen. Leken er med på å styrke barnets psykiske og fysiske helse og lekerommet er et fristed fra å snakke
om sykdom med mindre barnet tar initiativ til det.
Når barnet ikke kan komme til lekerommet kommer
pedagogen til barnets rom.

Introduksjonen av KIWANISDUKKEN
skjer på forskjellige måter. Noen ganger
introduseres den i lek på lekerommet.
Andre ganger skjer det mer direkte i
samspill med helsepersonale/sykepleier
og lege og man kan tegne og vise på
dukken hvor operasjonen skal foregå,
hvor blodprøven skal tas , hvor såret får
både plaster og bandasje. Det er alltid
viktig å være varsom i måten pasientens behandling introduseres på og da
blir KIWANISDUKKEN et viktig verktøy.

12

Når den unge pasienten får KIWANISDUKKEN hender det også at de får med en liten «koffert» laget av 2 pussbekken som er «hengslet» sammen og påsatt et håndtak. Denne kofferten inneholder en sprøyte (uten selve
spissen), en tusj, et tørkle og papir eller det som faller naturlig i sammenhengen. Gjerne også litt garn og en
tusj. Gjennom lek og samtale utsmykkes KIWANISDUKKEN med hår og klær. Noe limes på som for eksempel øyne og hår. Andre ting blir gjerne tegnet direkte på dukken slik som klærne. KIWANISDUKKEN brukes også som
terapidukke når barn er pårørende ved at mor eller far er pasient på sykehuset. Det er også ganske vanlig at
søsken blir tildelt en KIWANISDUKKEN.
Denne artikkelen er skrevet etter en samtale med Pernilla Dahlborg og Inger-Lill Svendsen. Hensikten er todelt –
gjøre kjent betydningen av KIWANISDUKKEN og den viktige jobben barnehagelærerne i sykehus utfører, og å
gjøre KIWANISDUKKEN bedre kjent
Åge Breiby for KIWANIS OSLO SYD
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Sørlandsavisen

Det ble delt ut Diplomer og nåler til følgende medlemmer for langt medlemskap i KC
Kristiansand:
President Harald ( 25 år ) Svein Gravrok
( 25 år ) Øivind Krohn ( 30 år ) og Helge
Holtskog ( 30 år ). Alle har tidligere vært
presidenter i klubben og fikk nåler med år
og påskrift «past President» Gratulerer til
alle. Viseguvernør Kjetil sendte
under møtet gratulasjonshilsen til nytt
medlem Bjarne. Han gratulerte også
Diplom-mottakere for vel utført innsats for
klubben gjennom mange år.
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Ber om at nedenstående blir tatt inn i KIWANISNYTT…
"Kiwanis Club Byrgin hadde 11. februar 2020 et meget hyggelig klubbmøte hvor to av medlemmene ble tildelt
Øien-medaljen:
Ragnhild Wahlund for hennes innsats som formann for det humanitære for MS-foreningen i Asker og Bærum
i 22 år.
Karen-Margrete Iversen som har vært sekretær i klubben i syv år og også deltatt i prosjektet MS-foreningen.
Begge har dessuten vært aktive i klubbens julemarkeder i Sandvika, på båtturene for handikappede med
"Rigmor- og Rigfarbåtene" og på de årlige juletrefestene for Dissimilis, ViVil og Haug skole på Skuie grendehus
i Bærum.
Tilstede på møtet var også viseguvernøren i Viken, Marit Warme, samt representanter fra KC Oslo."

Helge Bagøien KC Oslo vil sende deg bilde som han tok fra tildelingen.
Hilsen
Gunnhild Hauglund
President KC Byrgin
Da er tillatelse gitt...og Redaksjonen takker for både bilde og tekst.
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Hei alle Kiwanianere!
Dukkedagen 25 april nærmer seg og i den forbindelse tenker man:
Hva skal til for å trekke folk til vår stand?

For å hjelpe til med å skape et blikkfang og nysgjerrighet blir det i disse dager
produsert en Kiwanisdukke 80 cm høy.
Dukken blir i originalt stoff med original vatt, en kopi i stor målestokk av vår
originale dukke.
Dukken vil nå gi medlemmene anledning til å bruke fantasien. La barn tusje, kle
på og plasser dukken i midten av et bord med flere dukker rundt. Brosjyrer og
pins er en selvfølge på bordet. Husk også plakater som kan skrives ut fra Kiwanis.no
Dette vil gi en synliggjøring av vår klubb og Kiwanisdukken.
Vedlagt finnes et bilde av dukken pluss eksempel på en eksponering.
Hver klubb sin fantasi.
Hva gjør vi videre?
200.- kr pr.dukke Vi tenker oss en dukke til hver klubb i første omgang men
ønsker dere flere så ser vi på saken.

Frakt og levering ordnes etterhvert
Bestilling tas imot på mail: humanitar@kiwanis.no eller
grondahl.nicolay@gmail.com
Overkommelig kostnad som gir oss mye tilbake. Ikke vent med bestilling.
Mvh
Nicolay Grøndahl
Leder Humanitærkomiteen
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SMÅPLUKK….
Hei alle sammen.
Vi har nå fått laget et handlenett som på en enkle måte kan markedsføre Kiwanis.
Det har Kiwanis logo på ene siden og Kiwanis dukken på andre siden.
Er enkelt å legge sammen, også da med Kiwanis logo synlig.
Se vedlagte bilder for tydelig forklaring.
Nettet koster kr. 11,- pr stk og bestilles på sekretar@kiwanis.no
Nettet kan brukes på Kiwanisdukkedagen 25.april og ved alle andre aktiviteter
Kiwanisklubbene har fremover.
Nettene er bestilt og forventes å komme om ca 4-5 uker, altså i god tid før 25.april.
Noen klubber har allerede bestilt og trenger ikke sende bestillingen på nytt, så fremt de
ikke skal bestille flere.
Lykke til med klubbens Kiwanis aktiviteter.

Med stolt Kiwanis hilsen
Hilde Elisabeth Meyer
PR og Utdanningskoordinator
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Det ordnet seg i Vestfold….

Å få valgt nye Viseguvernører kan være en
utfordrende øvelse. I Vestfold har de tradisjon
for «å låse» døra til ny viseguvernør er valgt.
Jeg stiller dersom arvtageren for neste periode er klar, sa Terje Ringsby. Jeg stiller som
sekretær sa Dag Gladsø. Når så Per Ole
Bjønnes sa ja, var valget avklart, og dørene
kunne «låses» opp igjen.

Her er de som løste floken.
Ståle Ringsby Sittende Viseguvernør KC Larvik Bøken
Terje Ringsby Visguvernør 20/21 KC Horten
Per Ole Bjønnes Viseguvernør 21/22 KC Åsgårdstrand
Dag Gladsø Sekretær og redningsmann KC Sandefjord
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Hipp,hipp…
Når gammelredaktøren og webmaster
Asbjørn Schjølberg er på besøk hos
lokalradioen, så må jo hendelsen markeres
her i Kiwanisnytt.
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Team 2020-2021….
Hallo alle sammen
Her kommer invitasjon til motivasjonskonferanse for Team 2020-21
Sted: Scandic Ambassadeur Hotel , Drammen.
Dette gjelder for styret, viseguvernører og komite/gruppeledere
2020-2021.
Dere er velkommen til:

lørdag 09 mai kl. 1945 (middag kl. 2000)
søndag 10 mai kl. 0930 - 1600.
Vi er i full gang med agenda for konferansen/opplæringen, og den blir
sendt dere når den er klar.

De viseguvernørene som her har fått invitasjonen som ikke skal
fortsette, sender denne meldingen til rett viseguvernør.
Jeg ønsker dere alle en fin dag.

Kiwanishilsen fra neste guvernør Kari
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Siste side…..

Vi gratulerer…..
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