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Kjære kiwanianere.
Jeg starter med å si at jeg håper dere alle har det bra. Vi har en pandemi vi aldri har opplevd tidligere. Dette
tar fra oss vår frihet - og vi kan ikke møte våre Kiwanisvenner som tidligere.
Håpet er nå at vaksine kommer snart, og at vi igjen kan leve normalt og møtes igjen.
Kiwanis Europa hatt nettmøter ut fra «Kiwanis Academy » oktober, november og først i desember møter hver
uke. Dette er veldig lærerikt, og interessant både for styrer og medlemmer i klubbene. Meld dere på hvis dere
vil. Dette er interessant. «kiwanis.eu»
Guvernøren ble invitert til Divisjon Viken på et meget interessant divisjonsmøte, der jeg fikk inntrykk av veldig
mye positivitet og gode prosjekter. Det var veldig hyggelig.
Håper Covid 19 forsvinner snart slik at jeg kan besøke alle divisjonene, og gjerne noen klubber.
Organisasjonskomiteen har kommet godt i gang med sitt arbeid. Jeg oppfordrer klubben til å komme med
innspill. De vil komme til DS02 i februar med deres første rapport.
Send inn forslag til organisasjonsgruppen.
Inkludering er noe vi alle burde ha med seg. På DS02 kommer Bjørn Gunnar Andersen og holder foredrag om
Inkludering. Han har to sønner med en muskelsykdom, som har blitt sterkt nett mobbing.
Har barna våre det vondt – har også vi som foreldre det vondt.

Steinar og jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år.
Husk å ha Kiwanis i tankene deres, så møtes vi når Covid 19 forsvinner. Vi får håpe at vi i 2021 kan komme i
gang med vårt viktige arbeid i Kiwanis.
Guvernør Kari
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Året som nesten ble borte ….

Hei alle sammen:
Til tross for koronavirus, avslag på mva kompensasjon og et amputert år i 2019/2020 har
denne fantastiske organisasjonen Kiwanis Norden Disrict i året som gikk klart å gi
2.700.000 kroner til humanitære formål og lagt ned over 17.000 humanitære dugnadstimer, samt levert ut nesten 3000 Kiwanisdukker. Formidabelt bra er vel riktig sagt. Jeg er
veldig glad og takknemlig for at jeg tilhører Kiwanis i Norden, og bærer min nål med stolthet. La dette være en liten inspirasjon til å bygge videre på det flotte grunnlaget vi allerede
har.
Med Kiwanishilsen
Sverre Hauger
Guvernør Kiwanis Norden District
2019/2020
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Kvartalsrapporten….juli-september 2020

1660 humanitære timer…
275 Kiwanisdukker er gitt bort….

Divisjon Sverige har delt ut 155 Kiwanis dukker...
Kr. 596300.– er donert til gode formål….
Vi er nå 870 medlemmer.

Så er den på plass med 8 innmeldte medlemmer Kiwanis Club Rena, satelittklubb til Kiwanis Club Elverum.
Arbeidet ble startet opp og klubben ble etablert 1. oktober 2020. Som vertsklubb ønsker vi 8 nye medlemmer velkommen til oss og til
Kiwanis og dermed er det offisielle i orden. Ganske raskt vil vi få på plass samarbeidsavtale for driften.
Vi gratulerer Kiwanis Rena og ønsker til lykke med arbeidet fremover, og håper at vi kan bli en god støtte og kan bidra til et godt
resultat. på vårt vis. Vi gleder oss.
På bildet er 5 av de nylig innmeldte Kiwanismedlemmene:
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Småplukk….
Ringerike...

Redaksjonen har mottatt en liten notis fra

KC Ringerike. Ett eksempel på hvordan møterommet kan utnyttes for å overholde smittevernreglene.
KC Ringerike har også hatt storfint besøk av ordfører Kirsten Orebråten som fortalte om kommunens arbeid og visjoner.
President Leif Aspevoll fikk oppdraget med å takke ordføreren.

Åsgårdstrand...

Risør….
Hei.
Kiwanis Club Risør har vedtatt å støtte Kiwanis Club Alfas Del Pi,
Med Kr 5000,-. Dette til deres flotte engasjement for barn og unge i Spania.
Vi vil også oppfordre andre klubber om å bidra om de har mulighet.

Holmestrand..
ØNSKER ALLE KIWANIANERE EN
RIKTIG GOD JUL FRA OSS I
K.C.HOLMESTRAND.

7

Ny julegaverekord for «God jul, lille venn»:

•

Tror mange har tatt innover seg at vi befinner oss i en alvorlig situasjon.

Av Gjermund Sørstad, Lierposten

Godt samarbeid
Iniativtaker Siri Digregrind er fornøyd med at hun stadig har fått med seg flere samarbeidspartnere.
Kiwanis Club Lier er en av dem. - Jeg pleier å si at dere er min største sponsor, sier Siri, med et smil til
Past President Jon Ivar Bøle.
Foto: Gjermund Sørstad
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Ny rekord…..
Det kom rikelig med både regn og gaver på Liertoppen mandag ettermiddag og kveld. I Drammen
ble arrangementet avlyst, mens i Lier ble det levert gaver utendørs på Liertoppen – det endte
med ny rekord for «God jul lille venn».
Fra klokken 15 til 19 mandag strømmet det på med liunger som ønsket å bidra til at mange barn
og unge i Lier får gaver å pakke opp på julaften. På grunn av koronasituasjonen ble i år arrangementet flyttet utendørs.
Selv om ikke været var det beste var det jevnt sig med gavelevering i alle de fire timene innsamlingen pågikk. «God jul, lille venn» – Lier, ble i år arrangert for tredje gang.

Økt behov
Det er NAV, barnevernet og flyktningtjenesten i Lier kommune som har kartlagt hvilke familier
som har behov, og som også står for utdelingen. Også Kiwanis Club Lier og Reistad IL er sterkt
deltakende i dugnaden.
Initiativtaker Siri Digregrind setter stor pris på alle de ulike samarbeidspartnerne hun har fått
med på laget gjennom disse tre årene. I år var det ut ifra innmeldingen av gaver på arrangementets facebookside ventet å bli ny rekord i antall julegaver. Det gleder initiativtakeren, ikke minst
med tanke på at antall familier som trenger bistand har økt.

Strekker seg langt
Kiwanis Club Lier kom med i dugnaden i fjor, og er også en stor bidragsyter i år.
Dette er jo midt i blinken for oss som klubb. Vi har i all hovedsak fokus på barn og unge, 90 prosent av den økonomiske støtten vi gir er til tiltak for denne målgruppen. Når alle gavene er levert
inn og registrert, sender Siri inn en liste til oss over hva som mangler, og klubben kjøper inn. Da
klarer vi forhåpentligvis å tette de hullene som mangler, slik at alle som er tiltenkt en julegave vil
få dette. Vi strekker oss langt for å få dekket opp til alle. Mange av oss i klubben har også gitt privat, forteller past president i Kiwanis Club Lier, Jon Ivar Bøle.
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Julebrevet….
Kjære Kiwanis-venner.
Jeg vil benytte anledningen til å skrive et brev til dere alle, og
ønske dere en frisk og fredfull jule- og nyttårsfeiring.
Dette året ble ikke slik noen av oss hadde sett for oss, og vi har alle sett planlagte aktiviteter bli avlyst eller utsatt
på ubestemt tid. Krisen som nå er over oss viser ingen tegn til å forsvinne, og jeg ønsker og håper en vaksine
snart vil komme, slik at vi igjen kan arbeide for saken som vi tror på: Å hjelpe barn i lokalsamfunnet, i landet for
øvrig og resten av verden.
I juletiden vi nå går inn i må vi fremdeles ha disse barna i tankene og følelsene våre, ettersom dette i hovedsak er
deres høytid. Mange barn – og foreldre – opplever juletiden som en krevende tid, og mange streber etter å kunne tilby barna sine en ordentlig julefeiring selv om av at det ikke nødvendigvis er rom for dette. Flere foreldre enn
tidligere er nå permitterte eller arbeidsløse, og mister mye av grunnlaget for å kunne tilby sin familie en ordentlig
julefeiring.
Flere klubber har bidratt med økonomisk hjelp til blant annet Frelsesarmeen i denne koronatiden, og jeg vil oppfordre de klubbene som ennå ikke har gjort dette å hjelpe til med det de kan til enten Frelsesarmeen eller lignende organisasjoner og tiltak, slik at også vi er med på å bidra til at enda flere kan ha en så fullverdig julefeiring som
mulig under de nåværende tiltakene.
Jeg ønsker å takke alle medlemmer for samarbeidet i det året som er gått, selv om det har vært mer krevende
enn tidligere. Spesielt ønsker jeg å takke Kiwanis Club Tønsberg som nok et år har stått på med adventskalenderen, en kalender som kommer alle divisjonens klubber til gode, og er en svært viktig inntektskilde for Kiwanisklubbene.
Jeg gleder meg til året som kommer, og håper 2021 blir et år vi igjen kan få på plass de etablerte rutinene med
divisjonsmøter og interklubbmøter nok en gang, slik at vi kan se hverandre, og fremme et brennende
Kiwanis-engasjement med hverandre.

God Jul, og et riktig godt nytt år!

Rena – 5.12.2020
Ståle Grubben Ringsby
Viseguvernør 2020-2021

10

Det skjer mye i Lier….
I dag ble Eplefondet lansert!

´

Vil du vite mer om Eplefondet? Mer informasjon finner du her: www.lieropplevelser.no/eplefondet
På bildet: Arne Yri, Torbjørn Hauge, Jon Ivar Bøhle og John Enger (alle Kiwanis Club Lier), samt Wellington
Gjøslien Martins fra Lier Idrettsråd
og ordfører Gunn Cecilie Ringdal.
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Fra Lierposten på nett:
Starter nytt fond for å hjelpe barn og unge - 150.000 i potten
Av Lars Petter Engesmo
Publisert:03. desember 2020, kl. 20:33

Torsdag ble Eplefondet etablert.
Det skal sikre at barn og unge i lavinntektsfamilier i Lier
kan delta på fritidsaktiviteter. Ordfører Gunn Cecilie Ringdal og Kiwanis Club Lier skrev torsdag under på en forpliktende avtale hvor barn og unge fra lavinntektsfamilier
kommer godt ut. Kommunen bidrar med 50.000 kroner og
Kiwanis Club Lier skyter inn 100.000 kroner i nyetablerte
Eplefondet. - Det er en forpliktende avtale mellom Lier
kommune og Kiwanis Club Lier om at vi organiserer den
økonomiske støtten inn i
Eplefondet, sier ordføreren utenfor Rådhuset torsdag
formiddag.

Det er surt og kalt, men givergleden er stor fra
begge parter.
•

Et behov -

Tanken er at Kiwanis forplikter seg til å bidra med en sum i året, og de sier nå at de vil bidra med 100.000 kroner. Kommunen skal bidra med minst 50.000 kroner. Det avhenger av budsjettvedtak fra år til år hvor mye vi
bidrar med, men det blir ihvertfall 50.000 kroner, forteller Ringdal. Dermed blir potten fremover på minst
150.000 kroner i året. - Vi vet dessverre at det er et behov blant noen barn og unge som trenger økonomisk støtte. Vi håper at når vi organiserer dette inn i et Eplefond så gjør vi det mulig for andre å bidra der også, sier ordføreren. Både privatpersoner og andre bedrifter er velkomne til å gi. - Jeg ser for meg at man kan gi en julegave
i fondet til noen som har alt, forteller Ringdal.

Enklere å søke.
Både Lier kommune og Kiwanis Club Lier har hatt en ordning for å støtte barn og unge i mange år, men det har variert hvor mye midler de har satt av. - Å lage Eplefondet er veldig gøy og kulturkontoret skal ha æren for kreativ tenking rundt det, fastslår Ringdal. - Yngvild Mehren Nystrøm, fritidsveileder i kultur og fritid, er prosjektleder for det
nyetablerte fondet. Lier kommune har siden 2015 hatt en støtteordning som skal dekke barn og unges medlemskontingenter til fritidsaktiviteter, men Eplefondet skal gjøre det enklere å søke om midler. - Kostnadene til fritidsaktiviteter øker, samtidig som andel barn i lavinntektsfamilier nasjonalt har tredoblet seg siden 2001. Vi får langt flere søknader enn det er midler til og har gjort det lenge. Vi vet at økonomi er hovedårsaken til at barn og unge ikke får deltatt
på fritidsarenaen. Samtidig er det mye god helse i fritidsaktiviteter sammen med venner, sier Yngvild Mehren Nystrøm.

- Utrolig takknemlig.

I nyopprettede Eplefondet skal det være enklere å søke om støtte og enklere å bidra inn for næringsliv og organisasjoner. - Kiwanis Club Lier går foran og øker tilskuddet sitt fra 50.000 kroner til 100.000 kroner. Dette er helt nødvendig, og noe vi på vegne av mange familier er utrolig takknemlig for, sier Mehren Nystrøm. John Enger er leder for
humanitærkomiteen i Kiwanis Club Lier. - Før prøvde vi å støtte folk som har det vanskelig, men det er lettere for
kommunen å få tak i de som har behov, sier Enger.
- Barn og unge er hovedformålet vårt, og det er grunnen til at vi øker bidraget med 50.000 kroner. Det blir spennende
å se hvordan behovet blir fremover. Nå kan de som ønsker fylle ut et skjema, men det er ikke bare å få penger, de må
ha et behov, fastslår John Enger.
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Kiwanis Club Risør med storslagen gave.

Av
Line G. Paulsen

-

7. november 2020

Av Lene G. Paulsen

Endelig åpning åv treningspårken frå Kiwånis
I disse korona tider ble det nok ikke den happeningen som Risør Kommune og Kiwanis hadde tenkt seg når endelig treningsparken i
Urheia kunne åpne.
Tekst: Line Granjord Paulsen Foto: Line Granjord Paulsen og Ove Ramskjær
Med kun inviterte gjester og noen få forbipasserende foretok ordfører Per Kristian Lunden den høytidelige åpningen.
Han roste Kiwanis for det engasjementet de har hatt for parken og den flotte gaven de valgte å gi forbindelse med sitt 50 års jubileum. Det har tatt tid og ordføreren var takknemlig for tålmodigheten til klubben. Gaven fra Kiwanis var på 150 000,- og ble øremerket treningsapparater i Urheia da den ble gitt.
Parken hadde ikke vært mulig om det ikke hadde vært for pengene fra Kiwanis og innsatsen fra Urheia Velforening med rydding av
stier og områder.
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Det var syv av foreningens medlemmer tilstede under åpningen. De var glade for at apparatene
endelig var på plass. Klubbens president John Eriksen uttalte at siden de primært jobber for
barn og unge syntes de at denne gaven var midt i blinken. Det at apparatene kan brukes av alle,
unge som gamle, var han veldig glad for.
De har vært delaktige i plasseringen av apparatene og denne plassen med denne utsikten er det
ikke mye å klage på.
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Hei alle sammen der ute.
På DS01 så ble jeg formelt satt inn som leder av humanitærkomiteen i Kiwanisåret 20/21.
Jeg overtok etter Nicolai Grøndal som stiller som Guvernør neste år.
Dette er en oppgave jeg gleder meg til å ta fatt på, selv om det er masse nytt å sette seg inn i for en kiwanianer
som er vant til å jobbe kun i sin egen divisjon.
Jeg ser fram til å bidra med å fremme vårt signaturprosjekt Kiwanisdukken, og selvfølgelig få lov til å snakke
varmt om Kiwanismodellen som jeg tror ligger nært hjertet til de fleste av oss.
Burncamp og Mentalhelse ungdom er noe vi har vedtak på støtte også det neste året, og disse organisasjonene
ser jeg også fram til å bli bedre kjent med, og prøve å markedsføre jobben de gjør så godt som mulig.
Jeg håper jeg kan få lov til å komme på besøk til dere, enten på divisjonsmøter eller interklubbmøter.
Jeg vet at det er tøffe tider nå med alle Corona restriksjonene, men vi må ha håpet om at det snart kommer en
vaksine som gjør at vi igjen kan møtes uten frykt og restriksjoner. Ellers så må vi gjøre så godt vi kan.
Ta bare kontakt med meg hvis dere trenger dukker, pins eller annen informasjon som jeg kan bidra med.

Jeg jobber som lærer i det daglige, så det er ikke alltid jeg tar tlf med en gang, men da ringer jeg dere tilbake så
snart jeg kan.
Tlf 41651773 eller mail humanitær@kiwanis.no
Ser fram til å bli kjent med alle dere flotte Kiwanianere der ute.

Mvh

Anne Kari Mølmen
Leder humanitærkomiteen Kiwanis distrikt Norden
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Fellesgave fra Kiwanis-klubbene i Telemark.

Til venstre: May Kristin Eilertsen Bamle og Porsgrunn Korps
I midten: Marit Byre Myklebust Bamble og Porsgrunn Korps
Til høyre: Laila Kristin Granseth Skien Korps

Fellesgaven fra Kiwanis Klubbene i divisjon Telemark på kr 50 000 gikk i Kiwanis året 2019-2020
til Frelsesarmeen i Bamble og Porsgrunn, og Skien Korps (kr. 25000 på hver)
Kiwanis Club Skien bevilget i tillegg kr. 50 000 til Skien Korps
Pengene ble øremerket hjelp til barnefamilier og personer som mistet inntekten sin og andre tilbud.
I forbindelse med Corona utbruddet i våres.
Pengen ble overført i våres, og sjekkene ble overlevert i forbindelse med at Skien korps tok i bruk
nytt hus i Skien.
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Kiwanis Club Ringerike bidrar igjen.

Kiwanis Club Ringerike bidrar igjen.
Denne gangen har Kiwanis Club Ringerike sendt 30.000 kroner til Kirkens SOS. For enkelte av oss i Kiwanis var
det en overraskelse å lære om hvor mange det er som henvender seg til Kirkens SOS, og i hvor stor grad det er
mennesker med svært alvorlige problemer som har behov for hjelp.
Kirkens SOS har tre ulike tjenester: Telefon, SOS-melding og chat, som alle er åpne for kontakt 24/7. Henvendelsene man får kan dreie seg om alt fra psykisk helse, relasjonsproblematikk, sosiale utfordringer, fysiske
problemer, rus og alkoholrelaterte problemer, overgrep og ikke minst selvmord. Det er skremmende at det er
den yngre målgruppen som øker fra år til år, og at ca. 50% av samtalene her dreier seg om selvmord. Kirkens
SOS mottar omkring 300 000 henvendelser hvert år, men makter bare å besvare omkring 200 000 av dem. Derfor er behovet stort for å få engasjert flere frivillige til å besvare henvendelsene, samt å oppgradere utstyret og
å opprette flere stasjoner. Totalt har Kirkens SOS nærmere 1000 frivillige medarbeidere og i overkant av 40
ansatte.
Kiwanis Club Ringerike ser på det som en heder at vi får lov til å bidra til dette utrolig viktige arbeidet. Av
alle de organisasjoner å tiltak som vår humanitærkomite vurderer for å avgjøre hvilke vi skal støtte skilte
Kirkens SOS seg klart ut.
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KIWANISKLUBBENE I BAMBLE GIR KR 20 000
TIL INKLUDERINGSDAGEN

9. november 2020 var Kiwanis Club Langesund og Kiwanis Club Bamble Konvalen tilstede på
Quality Hotel Skjærgården for å overrekke en sjekk på kr 20 000,- til driverne av
inkluderingsdagen.

•

Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge.

- Kiwanisklubbene i Bamble har støttet Inkluderingsdagen siden den startet for to år siden.
Dette er tredje gangen vi støtter dette gode prosjektet med en pengesum, som kan komme
godt med i et av deres prosjekter eller priser som de deler ut i framtida.- Vi synes det er særdeles viktig å
støtte opp om gode prosjekter for barn og unge og de som faller utenom både skole og arbeidsliv får ta del
i.
Lykke til videre!, sier President i Kiwanis Club Konvalen Gro Grenager.

- Hjertelig takk for pengene, også i år, sier prosjekt leder Bjørn Gunnar Andersen. Kiwanis er nesten årsaken
til at inkluderingsdagen eksisterer og vi setter stor pris på bidraget.
- Et slikt prosjekt er vanskelig å stable på beina og er avhengig av støttespillere for å kunne gjennomføres. Vi
har mange gode støttespillere, men Kiwanis er ekstremt viktig for oss, sier Bjørn Gunnar.
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Klubbene i divisjon Viken sitt juleprosjekt 2020:

143 000 kr til vanskeligstilte familier og barn.
Tekst: Helge Bagøien, VG Viken 2020-2021

For tredje gang i inneværende
kalenderår har de fire klubbene i
divisjon Viken samlet seg om et
fellesprosjekt. Nå i desember
måned gjennomføres en aksjon
etter initiativ fra Øistein Klemp i
KC Oslo for å hjelpe vanskeligstilte familier i Oslo og Bærum samt
barn på Krisesenteret i Oslo,
med å få en bedre og mer verdig
jul.

Totalt har klubbene delt ut
143 000 kr i form av bl.a. innkjøpte julegaver og gavekort i
matvarebutikk. Familiene har
også fått Kiwanishandlenett ilagt
julekort med hilsen og gode ønsker for julen fra Kiwanis, noe
Kiwanisinfo, ransler til barn og
labyrintspill mm.

Kiwanis Club Oslo Syd
gjennomfører julehjelpen lokalt i bydel
Søndre Nordstrand i samarbeid med Holmlia Nærmiljø- og Frivilligsentral (HNF). Selve
utdelingen foregår i HNF’s lokaler etter avtale med den enkelte mottager. Klubben
har bevilget 35 000 kr til formålet. Informasjon om aktuelle familier er innhentet fra
Oslohjelpen, Frelsesarmeen samt fra annonser i lokale Facebook-grupper.
Åge Breiby, KC Oslo Syd, overrekker julegaver til representant for HNF.
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KC Oslo har gitt støtte på 19 000 kr til fem
vanskeligstilte barnefamilier plukket ut ved
hjelp av annonser i Finn.no. Personalet i
Finn som arbeider med annonsene, har hjulpet med å kvalitetssikre valgene. Familiene
har fått gavekort på mat og noen gavekort
på leker.
Videre har Krisesenteret i Oslo fått 21 000
kr. Her er det tjue barn mellom to og seks år
som får julegaver for i alt 16 500 kr. Klubben
har kjøpt inn gavene og levert disse på sentret. Det er også gitt gavekort på 1 500 kr til
hvert av tre litt større barna som er på Krisesenteret.
I tillegg har Frivilligsentralen i Vestre Aker
bydel i Oslo fått 10 000 kr i form av ti gavekort på mat som de formidler videre til
vanskeligstilte i bydelen.
I alt har KC Oslo bidratt med 50 000 kr i prosjektet.
Øistein Klemp, KC Oslo, med julegavene til Krisesentret i Oslo.

Kiwanis Club Oslo St.Hallvard har gitt 20 000
kr til Kirkens bymisjon. Pengene er satt inn på en egen
konto hos Kirkens bymisjon som er øremerket til vanskeligstilte barnefamilier i Groruddalen i Oslo.

KC Byrgin har gitt i alt 18 000 kr til vanskeligstilte
familier. Dette har blitt formidlet gjennom Frelsesarmeen i Bærum og en skole i Asker som medlemmer i
klubben har kontakt med.
I tillegg gir klubben nå 20 000 kr til Haug skole i Bærum
til et skoleprosjekt for psykisk utviklingshemmede elever.

Gunnhild Hauglund, KC Byrgin, overrekker
julegaver til Gro Kille, Frelsesarmeen, Bærum.
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Gavmilde Telemark...

: Virksomhetsleder Christer
Lilienberg mottar sjekken fra
Kiwanis club Skien-Noras president
Inger Marit Osland.

Telemark har 5 Kiwanisklubber: Kiwanis Club Skien, Kiwanis Club Porsgrunn, Kiwanis Club
Langesund, Kiwanis Club Bamble Konvalen og Kiwanis Club Skien-Nora.

Hvert år går de 5 Kiwanisklubbene i Telemark sammen om å dele ut en pengegave på
kr. 50.000,- ( Fellesgaven ) til en mottaker som de mener fortjener det.
Å finne mottaker til gaven går på rundgang i klubbene.
I år var det Kiwanis club Skien-Nora sin tur til å finne mottaker og valget falt på Tilja oppfølgingssenter
( CRUX ), som de mener gjør en fantastisk jobb.
Tilja har mange forskjellige tilbud til sine brukere, og en av dem er teater. Tilja-teatergruppe reiser rundt og
underholder på Bydelshus og Institusjoner og ellers hvor de ønsker besøk av dem. Et par ganger har de også
underholdt på Lørdagsfoajeen i Ibsenhuset i Skien. De har et meget godt sammarbeide med Grenland Friteater
og har sammen med dem vært med på Vintersene og Stedsans.
Nå har teaterets lydanlegg blitt så dårlig at de trengte nytt – og da steppa Kiwanis inn.
Nytt lydanlegg kosta kr. 82.000,- og med Fellesgaven pluss noe ekstra fra to av klubbene
ble lydanlegget fullfinansiert av Kiwanis.
Som takk ble alle Kiwanisklubbene invitert til å være med på «generalprøven» til den
nye teaterforestillingen som Tilja-teatergruppe nå øver inn.

Det ble en fantastisk kveld med mange fine innslag av sang, musikk, opplesing og skuespill.
Mange av aktørene er jo fantastiske skuespillere.
Dette bør oppleves.
Kiwanis gratulerer Tilja-teatergruppe med nytt lydanlegg og ny teaterforestilling.
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10 / DET SKJER I BAMBLE

Fra venstre: Astrid Nestaas, leder av humanitærkomiteen i Konvalen, Jan Rune Moum fra Beha Sport,
Anne Kari Mølmen, leder av Humanitærkomiteen i Distrikt Norden og

Det gode samarbeidet med Beha Sport ble behøring markert da representanter for
Kiwanisklubbene i Bamble møtte opp i forretningen på Brotorvet.
Vi ved Beha Sport på Brotorvet har imange år hatt et godt samarbeid med Kiwanisklubbene i Bamble, sier Jan RuneMoum.- Sist sponset vi sykler som klubbene sørget for å gi til barn og unge i kommunen som hadde spesielt behov for
det, til vanvittig hyggelige priser, sier Jan Rune. Det er nok å bruke pengene på. For å få
mest mulig for de beløpene vi disponerer, er vi avhengig av gode støttespillere slik Beha Sport på Bororvet er et eksempel
på, avslutter Anne Kari.
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Siste side…..
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