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I redaksjonen: 

Redaktør: Ludvik Ervik                     

Stoff til Kiwanisnytt sendes til:   

kiwanisnytt@kiwanis.no 

 

 

  

 

 

GNISTEN… 

 

Hei alle Kiwanisvenner ! 

 

 Først og fremst håper jeg at alle har kommet gjennom denne fasen av koronasmitten uten 

altfor store problemer, og med håp om at vi unngår en ny oppblomstring.  Så langt jeg vet, 

har alle klubber i Distrikt Norden nedlagt sine aktiviteter så lenge viruset herjer rundt oss. Som 

kjent har vi dessverre sett oss nødt til å avlyse Agderkonventet som skulle ha gått av stabelen i 

Kristiansand den 5. september.  Det medfører at det planlagte distriktstyremøte nr. 4 som skul-

le vært avholdt den 4. september også måtte avlyses. Det vil si at det møtet blir avholdt digialt 

samme dato. Distriktstyremøte nr. 3 ble avholdt den 9. mai digitalt og ble veldig vellykket tak-

ket være en glimrende regissering av VG i Vestfold, Ståle Ringsby. Referat fra møtet er sendt 

alle klubber. Årsmøtet den 5. september vil også bli forsøkt avholdt digitalt. Konventkomite le-

der Tore Vågsmyr, VG Ståle Ringsby, distriktsekretær Stig Bjorstad og undertegnede jobber 

med saken. Så langt jeg kan forstå ligger det store muligheter i fremtiden for å avholde flere 

møter digitalt. Det vil spare distriktet for store kostnader og deltakerne fra lange reiser.  For 

øvrig er både Verdenskonventet i Indianapolis og Europakonventet i Brügge avlyst på grunn av 

smittefaren. 

 

Ellers bør nevnes at vår tidligere Guvernør og Europapresident Willy Østholt døde 17. april,  

en dag før sine 93. fødselsdag. 

En god del aktiviteter i de forskjellige divisjoner er gjennomført før koronaen slo til, ja til og 

med noen aktiviteter er gjennomført under krisetiden. 
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Gnisten del 2: 

 Blant annet ble det arrangert et åpent møte i Drammen i regi av fremtidig klubb KC Ypsilon 

Drammen og divisjon Buskerud den 9. mars hvor temaet var ”Fremtidsfullmakt” med foredrag 

fra en kunnskapsrik foredragsholder. Det kom mer enn 200 gjester til Marienlyst VGS. Takk for 

et glimrende tiltak. En virkelig god merkevarebygging av Kiwanis, og stor takk til Andrè Sveen 

som sto for initiativet og gjennomføringen. 

KC Gjerstad klarte å gjennomføre et vellykket loppemarked rett for koronaen slo til. Dette er 

også flott merkevarebygging i lokalmiljøet. Resultatet er for meg foreløpig ukjent, men alltid 

hyggelig å få positive tilbakemeldinger. 

Divisjon Viken har donert 12 ”lap-toper” til sykehjem i Oslo slik at de beboere som ønsker det 

og er i stand til det kan opprettholde en bedre kontakt med sine familier selv om det er be-

søksforbud. Et flott tiltak som, så langt jeg vet, tidligere VG I Viken Øistein Klemp, tok initiati-

vet til. Gleden over disse gavene ble mottatt med stor glede. Tusen takk for en glimrende ak-

sjon. 

Det har sikkert vært andre gode aktiviteter i Distriktet siden sist, men dette får holde for den-

ne gang. 

Veldig mange klubber har måttet sette sine pengebringende, og andre, aksjoner på vent. Trist, 

men sant. 

Jeg sier med Winston Churchill: ” we will be back, and we shall overcome” 

Ta vare på dere selv, familie, venner og ikke minst Kiwanis trenger hver enkelt av dere til 

fremtidig arbeid og hjelp som det vil være et stort behov for. 

Forhåpentlig er vi i god gjenge igjen til høsten. 

 

Med Kiwanis-hilsen 

 

Sverre Hauger 

Guvernør KIDN 2019/2020 
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En overligger….fra i fjor... 

 

Helge Bagøien fikk Øien medaljen fra President Lolita Høier.  

En meget velfortjent Øien medalje.  

Kiwanis Club Oslo avholdt sitt siste møte før jul på Madserudhjemmet. Her ble det servert 

tradisjonell juletallerken,  

kaffe og kaker. I anledning dagen ble Øien medaljen tildelt Helge Bagøien for lang og tro tje-

neste i Kiwanis. Helge ble tatt opp som medlem i Kiwanis 26.5.1994. Han har vært president i 

klubben 7 ganger og viseguvernør i divisjon Viken 3 ganger. Han har vært leder for flere pro-

sjekter i klubben, leder for Oslo konventet i 2008 og web ansvarlig for klubbens hjemmeside. 

Helge fikk også utdelt 25 års merke etter 25 års medlemskap. 

 

Øistein Klemp 
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WORLD'S LARGEST SERVICE CLUBS TAKE ACTION TO BATTLE EFFECTS 
 OF COVID-19 

A joint Statement from Kiwanis International, Lions Clubs International, Optimist International, and Rotary International 

Woven through the fabric of virtually every community on earth, service clubs of Kiwanis International, Lions 
Clubs International, Optimist International, and Rotary International are working safely and diligently to main-
tain connections with each other and our neighbors so that we can cope with and overcome the effects of CO-
VID-19. We are leveraging the strength of our combined networks of 3.2 million members to provide comfort 
and hope to those feeling the effects of isolation and fear. And we are focusing our collective skills, resources 
and ideas to support frontline health workers and first responders as they battle this disease and save lives. 

In these times of uncertainty, your local service clubs remain committed to meeting the challenge of finding 
innovative ways to take action together to help communities around the globe heal and thrive – and become 
more united than ever. 

“The global effort against COVID-19 depends on actions taken in every country. As people of action, this is our 
time to connect with each other to offer immediate help to people in need.” 
 – Mark Daniel Maloney, Rotary International President, 2019-2020. 

"The scale and magnitude of this global pandemic requires our world's citizenry to heed the advice and 
cautions of the Experts.  The work and plans of our collective members and volunteers must not cease!   Our 
immediate response after the crisis will be necessary to support local governments responding to the many so-
cial and economic challenges that will ensue in the aftermath of this crisis."  
– Adrian Elcock, Optimist International President, 2019-2020. 

“Great challenges test us, but they also bring us together. Lions are finding new ways to safely serve. Our Lions 
Clubs International Foundation has granted over one million dollars to help communities facing extreme rates 
of COVID-19, and additional grant requests are being received daily.  Our communities depend on service clubs, 
and we will be there, supporting and strengthening them together.” 
 – Dr. Jung-Yul Choi, Lions Clubs International President, 2019-2020. 

“During these difficult times, we’re seeing everyday heroism across the globe. I encourage us all to recognize 

the health and safety professionals who are putting their own health at risk for the greater good. To the educa-

tors, grocery workers, delivery drivers and the countless professionals who can’t stay home, the Kiwanis family 

thanks you. We all play an important role in keeping our friends and neighbors safe. Please follow the advice of 

the World Health Organization, your local health agencies and the instructions given by your Government. 

Please, stay safe.”  

– Daniel Vigneron, Kiwanis International President, 2019-2020. 
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Frelsesarmeen i Larvik opplever økt pågang av mennesker som trenger både 

mat og annen hjelp under koronakrisen. Da var gaven de fikk torsdag utrolig 

velkommen. 

Dette gjør at vi kan gjøre noe ekstra og hjelpe flere. Gaven er øremerket barnefamilier, og vi håper vi kan bruke ga-
ven til å finne på nye hyggelig for noen som trenger det i sommerferien, sier Hilde Nylund, som er leder i Frelsesar-
meen i Larvik.Torsdag formiddag troppet Torild Sagli og Brit Rogn fra Kiwanis i Larvik opp i lokalene til Frelsesar-
meen i Karlsro gate 4 i Larvik. Med seg hadde de en gavesjekk på 20.000 kroner. 

– Vi gir mange gaver til arbeid blant barn og unge i løpet av året, og i disse koronatider tenkte vi på Frelses-
armeen. De gjør en virkelig flott jobb, og vi har stor tillit til dem, sier de to. 

– Det vet jeg også at det fleste i samfunnet har, og nå håper vi at denne gaven kan komme til nytte, sier de. 

. 
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 De to sier også at de støtter Nylunds idé om å bruke pengene til å gjøre noe 
ekstra for barnefamilier i sommerferien. 

– Vi ønsket at de skulle bruke pengene til noe slikt, og her tror jeg de vil komme vel-
dig godt med, sier Brit Rogn. 

Stort behov for gaver 
Hilde Nylund sier at Frelsesarmeen ikke får offentlig støtte, og at de er helt avhengig 
av gaver. 
– Under koronakrisen opplever vi at omtrent dobbelt så mange som ellers har behov 
for få mat fra oss, og vi opplever at mange som ellers klarer seg nå har kommet i en 
situasjon de ikke klarer å håndtere. Vi gjør det vi kan for å hjelpe, og er avhengig av 
gaver. Denne gaven er svært velkommen, sier hun. 

Gavesjekk til Sykehjemmet i Åsgårdstrand. 

Kiwanis Club Åsgårdstrand overrekker gavesjekk til sykehjemmet i forbindelse med 10 årsdagen  

for ferdigstillelse. 
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Knut Vik in memorial 

 

Det var med sorg vi alle mottok budskapet om Knuts bortgang 3 april 2020, 86 år gammel.  
Kiwanis Drøbak har mistet en av sine mest trofaste medlemmer. 
I mer enn 45 år var han medlem av Kiwanis og i perioden 1979-1980 var han også president 
i klubben i Drøbak. 
Hans bidrag, interesse og aktive innsats for Kiwanis gjennom mange år og i mange sammen-
henger er noe vi er glade for og som vi vil huske.  
 
Vi er veldig glad for at han gav deler av sin tid til oss og det viktige arbeid vi bedriver til 
støtte for de som trenger dette i vår lille del av verden. 
Derfor har vi alle, ikke bare Kiwanis, bruk for mennesker av samme støpning som Knut. 
 
Knut Vik var også en aktiv skytter med mange mesterskap og titler over en lang periode.  
  
Knut vil bli savnet i Kiwanis Drøbak, og vi lyser fred over hans minne. 
  
På vegne av alle medlemmer i Kiwanis Drøbak. 
  
Jan Erik Wilhelmsen 
President  
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Vårt kjære medlem Willy Østholt forlot oss 17 april, dagen før sin 93. års dag.  

Willy var chartermedlem av Kiwanis Club Oslo, den første Kiwanisklubben i Nord- Europa i 
1964, og en av de ivrigste til å bygge nye klubber, med suksess, over hele Norden.  

I tillegg var han en veldig ivrig deltaker i alle våre aksjoner for å hjelpe de av våre  
medmennesker som trenger en utstrakt hånd. En mer inspirerende og morsom mann skal 
man lete lenge etter. Optimist til det siste, uansett hvor vanskelig situasjonen kunne være, 
Willy sa alltid ”det kunne vært verre”. Med teft og for gode resultater var Willy en vi alltid 
kunne regne med, og han sa alltid ja, det ordner jeg. 

Kiwanis var viktig for Willy, men Willy var viktigere for Kiwanis. Selv når han i de 

 senere år bodde mye i Spania var han i stand til å starte opp en ny klubb i sitt miljø  

der nede. Han ble med tiden en av våre fremste ledere, både som Guvernør i Norden i 

1983 og som President i Europa i 1990. 

For sine gode gjerninger og engasjement fikk han Kiwanis Nordens høyeste utmerkelse 
Ivar Øien medaljen” i 2006. 

 

En gentleman av rang og en praktfull person har avsluttet en lang livsreise. 

Kiwanis I hele Europa takker deg for den du var. Du er allerede dypt savnet. 

  

Kiwanis International District Norden 

Sverre Hauger 

Minneord Willy Østholt 
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«Påskegave» fra Kiwanisklubbene i Viken.  

Tekst og foto: Helge Bagøien  

 

 

 

Med bakgrunn i ide og flott initiativ fra Øistein Klemp i KC Oslo kjøpte de fire Kiwanis- klubbene i divi-

sjon Viken (KC Oslo, KC Oslo St. Hallvard, KC Oslo Syd og KC Byrgin) inn 15 nettbrett 07.04.2020. Disse 

ble delt ut til sykehjem i den enkelte klubbs næromra de (Madserud hjemmet, Ellingsrudhjemmet, Kanta-

rellen Bo- og Rehabiliterings-senter og Gullhaug sykehjem). Sykehjemmene fikk ett nettbrett til hver av 

sine avdelinger. 

 

Tanken bak dette pa skeprosjektet er a  gi beboerne pa  sykehjemmene mulighet til a  kunne kommunisere 
med sine slektninger og venner ved hjelp av ba de internett og billedtelefon i disse «koronatider» na r de 

ikke kan fa  besøk. Dermed gjør vi en innsats ba de for yngre og eldre! 

Øistein overleverer til Liv Andreassen, Ellingsrudhjemmet  
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Representantene for de fire sykehjemmene som mottok nettbrettene, ble gledelig overrasket over den 

flotte pa skegaven! De uttrykte stor takknemmelighet pa  vegne av beboerne for dette fine tiltaket. De 

mente at det ville gjøre hverdagen lettere ba de for ansatte, beboere og pa rørende.  

 

Det har na  blitt sendt ut oppfordring til alle viseguvernørene i Norden om a  sette i gang slike prosjekt i 

sine divisjoner!  

Prosjektet har fa tt tilslutning ba de fra guvernør Sverre 2019-2020 og neste guvernør  

Kari.  

 

President Gunnhild KC Byrgin overleverer til Rigmor, Gullhaug sykehjem  
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Hei alle Kiwanis klubber! 

 

Håper det står bra til med alle i disse Koronatider. 

I år som i fjor tenker Burn Camp og Mental Helse Ungdom på sommerleir. 

De tenker myndighetskrav med hvor mange deltagere etc. 

Pr i dag tar Burn Camp en endelig avgjørelse 1 juni om de vil arrangere eller ikke. 

Mental Helse Ungdom satser med stor mulighet på en sommerleir. 

Etter fjorårets innsamling ble det et overskudd til begge. 

Burn Camp kr.60000.- (utdelt i fjor kr.250000.-)  MHU  kr.72000.- (utdelt i fjor kr.200000.-) 

Disse pengene blir brukt til årets men samtidig trenger vi mer for å tilfredsstille begge som-
merleirene. Ha også i tankene at begge leirene blir noe redusert i omfang. 

Jeg er også klar over at det er forskjellig økonomi i klubbene, samtidig som det er budsjettert i 
mange klubber. Flere klubber har sendt inn. 

Begge aktører trenger å planlegge. Derfor trenger de å vite hvor mye vi vil bidra med. 

Hvis alt går som planlagt arrangeres Burn Camp uke 26 og MHU uke 29. 

Bruk kontonummer  6138 06 38583 og merk med til hvilken sommerleir. 

På forhånd takk for bidragene. 

 

Mvh 

Nicolay Grøndahl 

Leder av Humanitærkomiteen 
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Nye tider…. 

Redaksjonen fikk denne mailen fra  

Hei Ludvik    

«Tenkte kanskje dette er noe det er verd å si noe om i Kiwanisnytt.» 

Det er jo det i høyeste grad. Teknologien har gjort sitt inntog i Kiwanis.  Når virusene lusker 

rundt, må man være kreativ.  Med god hjelp fra Viseguvernør Ståle, ble Distrikt Nordens 

første video DS-møte en realitet.  Funket gjorde det også. Kasserer Bård kan notere tusenlapper 

spart.  Det blir nok sikkert ikke siste videomøte i Kiwanis regi.  
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Plukk fra siste Distrikts styremøte. 

Nr. 3,  9 mai.2020 

Det historiske videomøtet. 

MVA KOMPENSASJON 2018 

• Status Lotteri & Stiftelsestilsynet: Klagesaken på avslag om mva-kompensasjon ikke be-

handlet enda. Forsinkelser pga. corona-krisen. Lottstift håper saken blir behandlet «før som-

meren». 

Status åpne klubber: I «skrivende stund» er 33 av 45 klubber åpne – ref. oppdatert liste ved-

lagt. 3 svenske klubber kan muligens «holdes utenfor» ordningen? 1 klubb (KC Kongsving-

er) har varslet nedlegging. Vi mangler positivt vedtak og forskriftsendring fra 8 klubber. 

ØKONOMI 

Den økonomiske situasjonen og likviditeten er grei. Ca. 1 mill. kr. på driftskonto  

REFUSJON KONTINGENT UNGE KIWANIANERE 

Ref. vedlegg 2 til agendaen. Den formelle situasjonen er uklar og krever et nytt formelt vedtak. 

Styret er imidlertid positiv til å fortsette ordningen og til søknaden som er sendt inn fra KC Lar-

vik Bøken om refusjon av kontingent = kr. 1.926,-. Distriktskasserer Bård følger opp med klub-

ben. 

Vedtak:  

Ordningen med refusjon av kontingent for unge kiwanianere, som vedtatt på DS1 2016-17, 

fortsetter frem til neste årsmøte. Lovkomiteen fremmer forslag for nytt formelt vedtak.  

NYTT FRA KI 

• «Temporary New Member Fee Waiver» - ref. vedlegg 3 til agendaen: Denne ordningen skal også 

gjelder for Europa og for KIDN. 

• KI-EF konventet 2020 er avlyst. Det vurderes om det evt. kan holdes en begrenset 1 dages møte? 

Sittende styre kan få utvidet funksjonstiden med 1 år? Anbefaler dette som en mulig ordning også 

for distriktene? 

• KI District Iceland konventet 2020 foreløpig ikke avlyst. Alternativ vurderes. 

KI konventet 2020 er avlyst.  
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FREMTIDIG GUVERNØR 2020-21 

Kiwanis Div. Viken har fremmet forslag på Terje Ringsby fra KC Horten som 

Fremtidig guvernør 2020-21. Forslag på alternative kandidater må fremmes 

innen 01.06.20.  

GUVERNØR / DS 2020-21 

Det ble fremmet forslag om at guvernørskifte i KIDN ble utsatt 1 år og at guvernør 

Sverre (og derved hele DS 2019-20) skulle fortsette 1 år til. Begrunnelsen var corona-

krisen og derved de begrensete rammebetingelser guvernøren (og DS) har fått til å 

fullføre jobb og målsettinger i 2020. 

Forslaget fikk positiv tilslutning, men KIDN har gjennomført alle valg for 2020-21 og 

neste guvernør Kari har sitt «team» på plass.  

En evt. endring er også avhengig av hvilke beslutninger som tas i KI-EF for 2020-21? 

Det ble ikke gjort noe vedtak i forbindelse med forslaget.  

KC GJERSTAD 

KC Gjerstad har søkt støtte til driften i hht. søknad datert 06.05.20 – ref. vedlegg 4 til agendaen. 

Støtten er først og fremst til videre drift av bruktbutikken, som er klubbens hovedaktivitet og økono-

miske fundament, men som også har store faste kostnader til bl.a. husleie, strøm & renhold – som må 

betales når butikken nå er stengt pga. corona-krisen. 

Vedtak: 

KC Gjerstad får innvilget kr. 25.000,-. Distriktskasserer Bård E. Nilsen følger opp. 
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PLAN FOR AVVIKLING AV DS4 & AGDERKONVENTET 

Konventkomitéen rapporterte at forberedelsene til Agderkonventet hadde vært  

«i rute» frem til corona-utbruddet. Det var imidlertid enighet om at konventet ikke 

kan gjennomføres som planlagt. 

En prosjektgruppe bestående av VG Vestfold Ståle Ringsby, leder i konventkomitéen 

Tore Vågsmyr og guvernør Sverre Hauger ble etablert for å se på muligheten av en elek-

tronisk gjennomføring av DS4 og evt. årsmøtet på nett? Dette fikk god oppslutning. 

Det ble fremmet forslag om at det burde kunne stemmes via nettet, og forslaget fikk god 

oppslutning. Et vedtak krever muligens endring i distriktsloven? 

Det ble uttrykt skepsis til at et årsmøte på nett kanskje ville medføre redusert deltakel-

se / stemmeberettigete? 

Det var enighet om at en evt. begrensning av klubbenes stemmemulighet ved å gi VG 

utvidete fullmakter ikke var hensiktsmessig. 

Konklusjoner: 

• Avtalen med Scandic Sørlandet Hotel om Agderkonventet kanselleres. Følges opp av 

leder i konventkomitéen Tore Vågsmyr. 

• Den etablerte prosjektgruppen utarbeider forslag til en alternativ gjennomføring av 

DS4 og årsmøtet, og kommer tilbake med forslag så snart en har noe klart. 

Distriktssekretær Stig Bjorstad, i samarbeid med Lovkomitéen / Eivind Sandnes, utarbei-

der et forslag til vedtak for muligheten til å stemme i årsmøtet på nett.  

AVLYST…. 
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FRILUFTKURS FOR INNVANDRERUNGDOM 

Ref. vedlegg 5 til agendaen. Det planlagte friluftkurset for innvandrerungdom har 

måttet utsettes pga. corona-krisen. Prosjektet planlegges nå arrangert sommeren 2021. 

Det må arbeides videre med finansieringen via Fondet. Prosjektgruppen tar sikte på å 

kontakte klubbene for kr. 3.500,- pr. klubb. I tillegg planlegges en søknad til KICF. Ut-

kast til søknaden sendes guvernør Sverre Hauger for kommentar før forsendelse til det 

internasjonale fondet.  

NORGES HANDIKAPFORBUNDS UNGDOM (NHFU) 

Podkast «Hemma», ref. vedlegg 7 til agendaen, drives av to ungdommer i NHFU og sø-

ker økonomisk støtte til honorar til lydmann, kr. 1.750,- pr. episode. Som sponsor vil 

Kiwanis kunne få god profilering i et prosjekt som vurderes som «midt i blinken» for 

Kiwanis. DS stiller seg positiv til prosjektet og bevilger støtte til driften i 2020. 

For 2021 kan det søkes til Fondet / SKDNF – søknadsfrist 01.03.21. 

Humanitær- & PR-komitéene vil komme tilbake til klubbene med mer info om prosjek-

tet. 

Vedtak: 

KIDN DS 2019-20 bevilger kr. 35.000,- til podkast «Hemma» for driften i 2020, tilsva-

rende ca. 20 episoder.  

BURN CAMP & MENTAL HELSE UNGDOM 2020 

Dersom sommerleirene kan gjennomføres, vil dette være med et begrenset antall delta-

kere. Budsjettet for 2019 ble ikke brukt opp, så her er det en reserve for 2020. Humani-

tærkomitéen v/Nicolay Grøndahl ser på saken, basert på beregnet kostnad pr. deltaker, 

og kommer tilbake til klubbene med evt. behov for redusert støtte?  
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ÅRSMØTET 2019-20 

Presiseringer i forbindelse med planlegging av årsmøte gjennomført på nett – ref. sak 11: 

• Alle medlemmer i KIDN (ca. 900) har talerett på årsmøtet. 

• Det er i hht. Distriktloven, pr. i dag, ikke tillatt med avstemming på årsmøtet på nett. Men dagens corona-krise 

kan åpne for unntak. 

• KI må informeres om evt. endringer i prosedyrene. 

• DS må ta kostnadene ved et nettmøte. Datakostnader må ikke belastes deltakerne. 
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SMÅPLUKK…. 

Larvik: 

 

 

 

 

 

 

Før Korona tid…... 
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Horten... 
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Siste side….. 

 

 

Her er komiteen for årets Kiwanis festkonsert samlet.  Det planlegges festkonsert 

på Bakkenteigen i Horten.  Marinemusikken er klar, så da er det bare viruset som 

kan stoppe festkonserten lørdag 17. oktober. 


