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Scandic Sørlandet er landsdelens største konferansehotell. Hotellet
ligger kun 12 minutter fra Kristiansand Lufthavn Kjevik og har gode
forbindelser med buss og tog til Kristiansand. 
Hotellet tilbyr 210 flotte og nyoppussede rom med plass til over 700
personer. Har et topp moderne fitnessrom som kan benyttes gratis
av alle hotellets gjester. I hotellets hage er det et stort oppvarmet
svømmebasseng som åpner 1. mai hvis været tillater det, og holder
åpent frem til høstferien. Hotellet har store utearealer og
beachvolleyballbane.
Rett utenfor døren finner du 170 gratis parkeringsplasser.
Hotellet ligger rett ved E-18, Kristiansand dyre- og fritidspark, 
Sørlandssenteret og IKEA, samt i gangavstand til buss.
Telefon: +47 38 17 77 77 - Adresse Travparkveien 14 Kristiansand



Opplev Kristiansand
Sett av noen dager ekstra når du kommer på Agderkonventet 2020. Kristiansand, byen
hvor arrangementet holdes, har masse fine opplevelser å by på. Ja, ikke bare selve byen,
men også områdene rundt byen. Kristiansand med omegn  inneholder alt fra Dyreparken
til mat- og musikkfestivaler, spennende museer, skjærgården og idyllisk trehusbebyggelse. 

Området rundt Fiskebrygga og Kilden er et populært sted spesielt
i sommerhalvåret, mange forskjellige spisesteder på bryggekanten
og masse båttrafikk i kanalen forbi.
Byens gågate, Markens, har et yrende folkeliv.  Sammen med
øvre og nedre torv, er dette  byens samlingssted for kultur, under-
holdning, bespisning og andre aktiviteter.
Kristiansand sentrum blir kalt: Kvadraturen, fordi den er
tilnærmet firkantet, og gatene er like lange alle veier.  Den er
omgitt av sjø og vann på tre kanter, og byskauen , Baneheia, på
siste.  Dette er også en meget populært bade- og turområde.
Otra som kommer fra øverst i Setesdalen og renner ut i 
Kristiansand er også en attraktiv lakseelv.
Kysten utenfor Kristiansand har mange små og store øyer med
svaberg og viker for sommeraktiviteter, og et yrende båtliv.

Fiskebrygga anbefales både på dag- og kveldstid.

Setesdalsbanen er en opplevelse for de toginteresserte.
Bragdøya - ei øy for trebåtentusiaster

og badeglade sommergjester

Parken i Ravnedalen er et naturskjønt
område som må oppleves når du er i 
Kristiansand



Arrangørklubben Arendal

Kiwanis Club Arendal så, ved hjelp av Kiwanis Club Risør, dagens lys i vinteren 1972 hvor møtested var et
konditori i byen. Senere overtok klubben en nedlagt strikkefabrikk. Denne hadde overtatt samlingsstedet for
byens arbeidere, Samholdsbevegelsen. Og for å sette det inn i historisk perspektiv, lokalene hvor Det
Norske Arbeiderparti ble stiftet i 1887, en bygning med humanitære røtter. Vi er med rette stolte av vårt
selveide klubbhus. 

Medlemmene har utført et stort arbeid for å tilpasse bygningen til vårt
behov samtidig å få en inntektskilde i form av en utleieleilighet. Klubben
har sporadisk vært i kontakt med Arbeiderpartiet om bygningens helt
spesielle historie uten at det til nå er kommet til noen avtale.
Opp gjennom årene, særlig i den første tiden, var det en forholdsvis åpen
kontakt med helse- og sosialkontorene i flere av de små kommunene
rundt Arendal by hvor klubben i mange tilfelle trådte sterkt inn med støtte
både økonomisk, men også fysisk hjelp til flere familier. 
Klubben har vært god til å markere seg i
nærmiljøet. Kiwanispletten ble solgt som
inntekt for klubben. I mange år hadde
klubben hver sommer fast plass på Torget 

i Arendal og solgte lodd på selvlaget ”Kiwanishytte”, ei populær lekestue og
en god inntektskilde. Når er den tiden over med at vi har kapasitet til å stå
på Torget, men grasrotandelen og Adventskalenderen er en kjærkommen
inntekt.
Et humanitært prosjekt er klubben spesielt stolt over. Kiwanis Club var tidlig
ute og hadde tett kontakt med skolene innen kommunen hvor skolen uten å røpe elevens identitet, kunne
henvende seg til oss om det var elever som av økonomiske grunner ikke kunne delta i aktiviteter i skolens
regi, sport eller i utenom skoleaktiviteter. Her har mange elever bitt hjulpet og ikke havna på sidelinja. Siden
grunnskolen nå skal være fri, har det satt en demper på hva skolene kan gjøre. Dermed har mye av den
direkte elevstøtten falt bort, selv om det fra tid til annen kommer sporadisk forespørsel.
Som så mange humanitære foreninger har også vår klubb mista oppslutning. I alle år helt opp til det siste
har klubben vært aktiv i rekruttering med et heller magert utbytte. Selv om medlemstallet har gått ned og
gjennomsnittsalderen gått opp, har klubben ingen intensjon med å stenge dørene. Det er ikke de store
sprell vi kan gjøre, men vi er stolte av at vi eksisterer og den støtten vi kan yte.
Mange av dere kjenner Arendal fra Sørlandskonventet i 2012 eller kanskje fra annet besøk i byen eller dis-
triktet. I de senere år har Raet Nasjonalpark blitt etablert og for de som liker båtlivet, har gjestehavna blitt
oppgradert med blant annet et større flytende, oppvarma svømmebasseng. 
En tur ”Ront elva” med egen båt eller en av turistbåtene som ligger i Pollen, er ikke å forakte, for ikke å
snakke om skjærgården i omegn med kjente navn som Lyngør og Merdø.
Og er dere i byen i Kiwanissesongen har klubben møte på Kiwanisheimen, Skauveien 6, første og tredje
onsdag i måneden. Her er dere velkomne.



Arrangørklubben Gjerstad
KIWANIS CLUB GJERSTAD ble egen Club i 2016. Vi er en ren dameklubb, og nå er vi 10
medlemmer. 
Vårt hovedprosjekt er å drive «STASJONEN» bruktklær butikk, som ligger rett over for 
Europris på Broklandsheia. «STASJONEN» har vi drevet siden 2013. De første årene hadde vi
KIWANIS CLUB RISØR i ryggen.

«STASJONEN» er åpen 3 dager i
uka, for å drive butikken legger vi
ned ca. 1200 dugnadstimer i året.
Inntekten vi har fra «STASJONEN»
går til å dekke søknader vi får til
«KIWANIS MODELLEN». De
første årene opplevde vi dessverre
at det kom svært få søknader til
«KIWANIS MODELLEN», men nå
har dette endret seg og vi får nå
inn godt med søknader. Så alt
arbeide vi har lagt ned i å
markedsføre og forankre KC i Gjer-
stad kommune, merker vi nå
endelig at vi får igjen for. Som et
eksempel, KCG har fått alt
inventaret som står igjen på Fiane
og Gjerstad skole til å arranger
loppemarked på. 
KIWANIS CLUB GJERSTAD driver
også andre prosjekt, vi arrangerer
gratis JULEVERSTED, er pås-
keharer hvor vi deler ut påskeegg
Vi driver også med LODDSALG,
med FLOTTE GEVINSTER vi får
fra lokale givere.  
Så den største utfordringen for oss
videre nå, er å rekruttere nye
medlemmer til KCG, slik at vi kan
fortsette som Club og med våre ak-
tiviteter, men også bli flere slik at vi
kan få overskudd til å delta på ak-
tiviteter som forventes at vi skal
delta på.



Arrangørklubben Kristiansand
Klubben ble chartret av KC
Arendal 01.02.1979. Ved oppstart
var det 20 medlemmer, hvorav tre
fortsatt er medlemmer. Klubben
har i dag 26 medlemmer, og vi har
medlemsmøtene på Seilloftet i
Gjestehavna i Kristiansand.
Klubben har i alle år vært aktiv i
nærmiljøet med aktiviteter av ulike
slag, og som har skaffet store
midler til utdeling.

Vi bruker mye tid på Kristiansand
Båtmesse, som er vår hovedinn-
tektskilde. Kristiansand Båtmesse
eies og drives av Kiwanis Club
Kristiansand. Vi har arrangert
båtmesse i 20 år. 

I 2019 feiret klubben 40-års-
jubileum, og det ble i den forbind-
else delt ut ekstra tilskudd til barn
og unge i lokalsamfunnet på hele
270.000 kroner. Penger som stort
sett er opptjent gjennom vår
båtmesse. 
I tillegg til det formelle arbeidet,
har vi et godt vennskap og hygger
oss på møter, turer, bedriftsbesøk,
sosiale sammenkomster osv. Skal
en drive så aktivt som vi gjør, er
det svært viktig med den sosiale
delen.

Kristiansand båtmesse er Kiwanis Club Kristiansand sin hovedinntekstskilde og største aktivitet.

Vi benytter enhver anledning til å markedsføre Kiwanis, enten alene, eller
sammen med andre klubber, som her under båtmessa sammen med Risør-
klubben.

En viktig del av det å være med i en Kiwanisklubb, er den sosiale delen
medlemmene imellom. Her på sommeravslutning på hytte i skjærgården.



Arrangørklubben Risør
Klubben er 52 år gammel og har per februar 2020
27 medlemmer.Vi er en åpen klubb, men per dags
dato er det kun menn som er medlemmer.
Vi møtes en gang i uka hele året bortsett fra
sommerferien.
Klubben har et heleid hus som brukes som klubb-
hus. Klubblokalet leies også ut til andre foreninger
og kan leies også festlokale.
Klubben har to store inntektskilder:
- Ved juletider henger vi opp julegirlander
i gatene og setter lys på trærne i byen.

- Gjennom hele sommeren selger vi lodder
på   Kiwanisbåten, som skaffer oss stort et 
overskudd å dele ut til humanitære formål.

Av andre populære aktiviteter kan nevnes:
- PU-bingo (bingo for psykisk utviklingshemmede)
- Barnas Kiwanisdag
Barnas Kiwanisdag er en hyggelig dag på Risør
torv hvor klubben leier inn diverse lekeapparater
som hoppeslott, Bungeerun bane, Sumobryting og
har aktiviteter i Risør havnebasseng.
Dette er et viktig event for å promotere KCR for
byens innbyggere og alt er gratis.
Klubben er også stolt over å ha grunnlagt det som i
dag kalles «Kiwanismodellen» eller
«Risørmodellen» som noen kaller den.
Til sammen har klubben delt ut over 2,6 millioner
kroner til humanitære formål i perioden 
1997 – 2020! Kiwanis Club Risør sitt klubbhus

Presidenten sammen med årets vinner av båtlotteriet
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDqQW7DFKjh8tran_XfDiElwHwsWXToHeNPqskMsEnHF31Ww/viewform?usp=sf_link



