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I redaksjonen: 

Redaktør: Ludvik Ervik                     

Stoff til Kiwanisnytt sendes til:   

kiwanisnytt@kiwanis.no 

 

 

  

 

 

Kjære kiwanis venner 

 

Håper dere alle har det bra i disse pandemi dager. 

Vi må ikke glemme at dette snart tar slutt, og at vi igjen kan møtes i kiwanis og fortsette med det flott arbeidet alle gjør for barn 

og unge. Dette tror jeg vi alle ser frem til. 

Som dere vet har det nå blitt sendt ut forslag til endringer i District Norden fra Ressursgruppa som skal tas opp på DS03.  

Fase 1 innebærer: DS -styresammensetning, Regioner – klubbtilhørighet, Komiteer, guvernørkollegiet, viseguvernører, Økonomi 

og innsparinger. 

Vi har over mange år hørt at vi har vært «topptunge» et ord mange medlemmer har kommentert mye. Dette gjør vi med noe nå i 

vårt forslag på endringer i District Norden.  

Vi har i dag et like stort styre, (9 viseguvernører), som vi hadde da vi var 2000 medlemmer. (tidl. 10 viseguvernører) pluss guver-

nørkollegiet, sekretær og kasserer.  

Så dessverre sier vår økonomi at dette kan vi ikke fortsette med. Jo færre medlemmer vi har, jo mindre  

har vi av midler til å drive District Norden. 

Håper dere får en god informasjon fra viseguvernørene og hvis mulig ressursgruppa. 

Ta kontakt med ressursgruppen eller viseguvernøren hva som er best for dere vedr møtet. 

Jeg ønsker dere alt godt fremover, og håper vi snart kan treffes igjen. 

Husk å meld dere på vårt 55 Konvent 04-05 september 2021. Vi skal gjøre alt for at det skal bli et godt årsmøte og en hyggelig 

bankett for alle. 

Ta vare på dere selv. 

Vennlig hilsen  

Guvernør Kari 
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Invitasjon til Drammenskonventet 2021 

Kjære konventdeltagere! 

Konventkomiteen i Kiwanis Distrikt Norden ønsker dere hjertelig velkommen til 
Nordens 55 konvent, Drammenskonventet 2021. 

 

Vi gleder oss til å treffe glade Kiwanianere fra distrikt Norden og gjester fra inn og utland til et konvent i  

Kiwanis sin ånd. 

Det er et stort ønske fra komiteen at dere får mange positive, interessante og givende impulser og gleder når 

vi skal møtes i Drammen. 

Vi håper på gode bekjentskaper innen organisasjonen vår og at vi sammen kan komme fram til gode og 

konstruktive løsninger til beste for organisasjonen vår. 

Vi har lagt opp til at konventprogrammet skal inneholde det meste fra latter og skjemt til alvorsfylte diskusjo-

ner angående organisasjonen vår. 

Ledsagerturen går til en spennende eplegård i området, med innlagte opplevelser og smaksprøver. 

Vel møtt til Drammenskonventet 2021 

Vi i komiteen vil gjøre vår ytterste for at dere skal få et flott opphold med nye impulser og 

opplevelser. 
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Påmelding til Drammen konventet.......  

04-05 september 2021  
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En overligger fra i fjor….. 
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Vaksinevakt i Horten. 

Kiwanis Club Freia og Kiwanis Club Horten stiller med vakter til den nasjonale vaksineringen. 

Frivillige organisasjoner som Sanitetsforeningen, Røde kors og Norsk Folkehjelp fikk oppdraget 

av Horten Kommune til å stille med frivillige til vaksineringen av byens befolkning. 

I Horten har det vært 3 dager med vaksineringer pr. uke, så det trengs mange frivillige. Kiwanis 

hjelper Røde Kors med å fylle sine vakter.  Med ett folketall på 27000, og 2 doser pr. person, så 

blir det mange som skal vaksineres. Gutta stiller med 3 vakter hver onsdag. Vaktene starter fra 

kl. 1500 og kan varer til kl. 2000 avhengig av hvor mange doser som er tilgjengelig.  

Vi blir fordelt på forskjellige poster.  

De vaksinerte blir sluset inn gjennom 3 innganger. Her har vi stått og krysset de av etter hvert 

som «pasientene» har kommet.  Etter temperaturmåling og stikk i armen, har de frivillige vist 

dem til nye registreringsposter og organisert hvile området. Etter vaksineringen  må de bli 

sittende fra 20 min til en time. 

Kommunen stiller med mat og drikke til de frivillige. En veldig hyggelig dugnad, og fornøyde 

brukere. Penger i kassa gir det også.   
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 Hei alle Kiwanisvenner!  

I år er det første gangen vi 

skal arrangere et 2 dagers 

konvent, dette blir spen-

nende.  

Scandic Ambassadeur 

Drammen er valgt som kon-

venthotell for noen år framover!  

Som dere er kjent med så har tidligere konvent blitt arrangert teknisk av klubber eller en  

divisjon.  

I denne sammenheng er det teknisk arrangør som har fått inn forslag fra sitt nærmiljø om 

hvem som bør få æresprisen. Teknisk arrangør har så vurdert og bestemt hvem som skal 

motta prisen! De senere år har det i tillegg til kløvhesten fulgt med en pengegave på ulike 

størrelser.  

I år er det teknisk sett Distrikt Norden med Konventleder Tore Vågsmyr i spissen med sine 

hjelpere som er teknisk arrangør. Derfor kjære Kiwanis venner, ber vi alle klubbene om å 

komme med forslag på kandidater til Kiwanis ærespris for året 2020-2021. Det må følge 

med en begrunnelse på hvorfor denne personen/organisasjon skal motta æresprisen!  

Samtidig ber vi dere om å bidra med en pengegave som skal følge kløvhesten og som blir 

høytidelig overrekt mottakeren på banketten.  

Vi har et ønske og et håp om at din klubb kan bidra med inntil kr. 2 000,00 til pengegaven. 

Pengene kan settes inn på Kiwanis Distrikt Nordens bankkontonummer som er: 6138 06 

38583  

Forslag på kandidat/er sendes senest 31.03.2021 til e-post: konvent2021@kiwanis.no  

Håper på mange gode forslag!  

På forhånd takk!  

MVH  

For konventkomiteen  

Steinar Johnsen prosjektleder  
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Fra Humanitærkomiteen 

Hei alle klubbene i Distrikt Norden 

Håper alle er ved godt mot selv i disse vanskelige tidene vi har vært gjennom alle sammen det 

siste året. 

Dere vet jo alle sammen at vi har inngått samarbeidsavtaler med Burn camp og Mental helse 

ungdom om å støtte deres sommerleirer.  

Derfor er jeg nå ute for å minne dere på dette. Det er opp til hver klubb hvor mye de kan og vil 

bidra med av beløp til dette, da vi vet at noen klubber har bedre økonomi enn andre. Her tenker 

jeg at det er opp til hver enkelt klubb å bestemme hvor mye som skal gis.  

I disse vanskelige tider som har vært det siste året, så er det kanskje ekstra viktig å støtte opp 

om disse tiltakene, da det har vært begrenset tilgang med treff for alle pga pandemien som har 

rammet oss alle. Det gjør nok at mange ser fram til å kunne møtes på leir igjen til sommeren en-

ten det er i regi av MHU eller Burncamp. 

Dersom det ikke skulle bli noen leir til sommeren pga smittesituasjonen, så vil bare pengene bli 

stående på konto til det blir anledning til å gjennomføre. 

Pengebeløpet dere ønsker å bidra med kan betales inn til konto nr 6138 06 38583 og merkes i 

forhold til MHU og Burncamp. 

Så håper vi alle på bedre tider etter hvert som vaksinen blir mer og mer tilgjengelig for de fleste. 

Ha en flott vinterferie alle sammen og bare ta kontakt dersom dere lurer på noe i forhold til det 

humanitære. 

Tlf 41651773 eller mail humanitær@kiwanis.no 
Ser fram til å møte dere igjen alle dere flotte Kiwanianere der ute. 

Mvh 

Anne Kari Mølmen 

Leder humanitærkomiteen Kiwanis distrikt Norden 

mailto:humanitær@kiwanis.no
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Kiwanis Club Ringerike hjelper de eldre. 

Beboer Svein Arnfinn Halvorsen får overrakt nettbrett fra leder av vår humanitærkomite, Sigurd 

Hamborg, under streng overvåkning av president Leif Aspevold. De ansatte ved Hønefoss Syke-

hjem er glade for gaven: Nina Øhren, Lill Madelene Haugen, Irene Skille Langvandsbråten og 

Rita Dalen. 

Da koronaen rammet i fjor var det mange gamle som hadde problemer med å få kontakt med fa-

milie og venner. Vi så bilder på fjernsynet av folk som sto på utsiden av institusjonene og vinket 

til sine på innsiden. Da kom ideen om å spandere nettbrett på de gamle, slik at de kunne få en 

bedre mulighet til kommunikasjon med familie og venner. Kommunen reagerte positivt på vår 

henvendelse, så da satset vi på å få dette til. 
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Tom Morten Bomstad Nilsen i Ringerike Kommune var glad for at vi ville samarbeide med dem 

om dette, for – som han sa – «- - - vi har sett flere eksempler på gaver som blir brukt en liten 

stund, før de legges bort.» Han har arbeidet med å få til en mer avansert løsning, blant annet au-

tomatisk oppdatering av programvaren, og med et høyt sikkerhetsnivå. Alle beboere på institu-

sjonene har tilgang til trådløst nettverk, og om nødvendig kan brettene utstyres med SIM-kort, 

slik at de kan brukes også andre steder. De kan også brukes til kommunikasjon mellom beboere 

og legen deres. Tjenesten er standardisert, slik at det er helt likt på alle sykehjemmene. Det er 

seks omsorgsinstitusjoner i Ringerike, og Kiwanis Club Ringerike kjøpte inn ett nettbrett til hver 

institusjon. Det man håper er å få i stand en systematisk bruk av brettene, og at man etter hvert 

kan utvide med flere brett. 

Det har tatt tid å få i stand en tilpasset løsning som tilfredsstiller alle krav til sikkerhet og fleksi-

bilitet, derfor har det gått et år fra ideen ble unnfanget til overrekkelsen kunne finne sted. Det var 

noe mer en vi hadde tenkt oss, men nå har man en løsning som er mye mer anvendelig, og har 

mange egenskaper vi opprinnelig ikke hadde tenkt oss. Vi håper det fører til at gaven kan bli 

brukt «mer enn en stund». Beboerne har uttrykt stor interesse for dette, for vanligvis er det de på-

rørende som har måttet ta initiativet til kommunikasjon – nå kan de gamle selv gjøre det,  

eventuelt med litt hjelp av staben på sykehjemmet. 

Leif Aspevold og Sigurd Hamborg fra Kiwanis Club Ringerike viser frem nettbrettene som 

vil komme institusjoner i hele Ringerike til gode. Glade mottagere er Eva Jeanette Flåten, 

Ruth Opsahl og Tom Morten Bomstad Nilsen. 
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Minneord om John Engh Landsverk 1936 – 2021 

En god venn og klubbkamerat har forlatt oss !  

John, en av de mest markante pilarene i  Kiwanis Club Porsgrunn og medlem i over 40 år. 

Han døde etter et kort sykeleie 21.januar . 

Utallige er aktivitetene og  dugnadene,  av humanitære, inntektsbringende  og sosiale slag, som John var driv-

kraften bak.   

Hans stilling som driftssjef for Andelsslakteriet på Kjørbekk ga oss anledning til å benytte fasilitetene der til dug-

nader, produksjon av fuglemat og kasser og andre inntektsbringende aktiviteter.  

De fleste av oss i klubben vil også huske juletrefestene med barn og barnebarn som vi fikk anledning til å avhol-

de i bedriftens kantine. 

Gjennom sin tid i KC Porsgrunn, bekledde han de fleste styreverv som president, sekretær , kasserer og for-

mann i flere komiteer. Og ikke minst, han var Divisjonens Viseguvernør i en periode.  

Hans referater som sekretær var ganske så underholdende, noe medlemmene så fram til og viste å sette pris 

på !   

Nærmiljøet var Johns arena, og med hans rause bidrag  er det fra klubben vår blitt bevilget store beløp til ulike 

organisasjoner i  nettopp nærmiljøet her i Grenland ! 

På klubbhuset vårt i Assuransegata bidro John også med mye hygge gjennom sine bidrag på kjøkkenet ! Vi kom-

mer til å savne hans Eisbein-kvelder, Johns specialkjøttkaker og stormsuppa, bare for å nevne noen. 

John hadde hytte ved Naverfjorden  i Vestfold. Den ble brukt til klubbens sommerarrangementer ved flere an-

ledninger. 

 John var et raust menneske på alle måter og var alltid på pletten når noen var syke eller slet med andre proble-

mer. Han var alltid interessert i klubbens aktiviteter og hadde meninger man lyttet til. 

John var stort sett alltid i godt humør, og vi kunne stole på at han kom med både saklige og usaklige innspill i 

debattene - de usaklige alltid med glimt i øyet. 

Klubben kjøpte hus i Assuransegata på åttitallet og alle var med på oppussing.  Og John var med fra første 

stund. 

Her kan vi sitere litt fra en prolog som «klubbens skald» skrev i anledning John`s 50 årsdag :  

I blant når han synes en sak var ekstrem, da hørtes hans røst : «Ikke mitt problem ! »  «Din tosk» kunne også 

høres fra John, men mest for moro – han er snill på bånn. 

Det er et stort savn at John nå er borte, vi vil minnes ham med glede og takknemlighet.  

Kiwanis Club Porsgrunn 



17 

 

Som kjent har ressurs- og organisasjonsgruppen i Kiwanis Distrikt Norden, lagt frem sin inn-
stilling om en enklere og mer kostnadseffektiv organisering av Kiwanis.   Innstillingen ble pre-
sentert som en del innstilling for Guvernørkollegiet og på DS02. 
 
Senere er en korrigert versjon presentert for Guvernørkollegiet i møte med ressurs- og organi-
sasjonsgruppen, 19. februar 2021 i Langesund.   Innstillingen samsvarer fullt ut med de føring-
er som er omhandlet i Guvernørens Mandat av 16. september 2020. 
 
Det legges opp til at Ny organisasjonsstruktur i Kiwanis Distrikt Norden gjøres gjeldende fra 
2021/2022 slik det ble enighet om i ovennevnte møter.   
 
Innstillingen vil i sin helhet bli behandlet på DS 3 møte i mai og fremlegges til endelig formelt 
vedtak på årsmøtet.  Innen den tid legges det opp til at innstillingen - slik den foreligger i  
power point versjon - skal presenteres til klubbene og ved det forankres blant medlemmene.   
 
Ny organisering av Kiwanis Distrikt Norden slik den er presentert, gir uttrykk for en nytenking 
hvor både medlemstall og disponible ressurser legges til grunn for våre planer fremover.  På 
den måten vil vi bli bedre rustet til å bygge vekst, øke medlemstallet og snu en negativ trend til 
en positiv forventning.  Det er et samlet styre i Kiwanis Distrikt Norden som må vise veien 
fremover og motivere til økt engasjement.   
 
Slik situasjonen er for øyeblikket, er det vanskelig å presentere innholdet ved direkte besøk i 
klubbene slik det var lagt opp til.  Skulle det bli lettelser i restriksjonene, vil ressurs- og organi-
sasjonsgruppen legge til rette for å besøke divisjonene/klubbene for nærmere å presentere den 
nye organisasjonsstrukturen.   I tillegg vil Lovkomiteen behandle innholdet, jfr. distriktets ved-
tekter. 
 
Viseguvernørene vil derfor måtte presentere innholdet for klubbene i divisjonen.  Enten ved en 
samling av presidentene, eller viseguvernøren avtaler med klubbene hvordan dette bør gjæres.  
Klubbenes svar oppsummeres av viseguvernørene og sendes Guvernøren senest innen 18. april 
2021.   
 
Sammen skal vi vise at Kiwanis fortsatt er og skal være en viktig samfunns aktør som  
representerer et alternativ. 
 
Viseguvernørene oppfordrer klubbene til å komme med innspill til organisasjonsgruppen på 
klubbutvikling og vekst. Dette kommer inn i fase 2. 
 
 
Kiwanis hilsen fra  
 
Guvernør Kari. 

Ny organisasjonsstruktur 

Kiwanis Distrikt Norden

2021

Innstilling til ny  

organisering av Kiwanis 

Distrikt Norden. 
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Ny organisasjonsstruktur 

Kiwanis Distrikt Norden

2021

Regioninndeling

Region 1
11 klubber

Region 2
10 klubber

Region 3
8 klubber

Region 4
9 klubber

Region 5
5 klubber

ØSTFOLD – AKERSHUS 
- SVERIGE

BUSKERUD OG VIKEN VESTFOLD TELEMARK -
SØRLANDET

VESTLANDET

231 medlemmer.  
I snitt 21 medlemmer 

pr klubb

177 medlemmer. 
I snitt 18 medlemmer 

pr klubb

188 medlemmer.  
I snitt 23 medlemmer 

på klubb

154 medlemmer.  
I snitt 17 medlemmer 

pr klubb

100 medlemmer 
I snitt  20 medlemmer 

pr klubb

Regioninndeling

Region 1/11 klubber Region 2/10 klubber Region 3/8 klubber Region 4/9 klubber Region 5/5 klubber

FREDRIKSTAD LIER HOLMESTRAND BAMBLE KONVALEN ASKØY

HALDEN NEDRE EIKER HORTEN LANGESUND BERGEN 
-FYLLINGSDALEN

KRÅKERØY RINGERIKE HORTEN FREIA PORSGRUNN HAUGESUND

ASKIM SVELVIK LARVIK BØKEN SKIEN HAUGESUND KAIA

STRÖMSTAD ØVRE EIKER SANDEFJ. HVALEN SKIEN NORA SOTRA

DRØBAK OSLO TØNSBERG ARENDAL

NESODDEN BYRGIN TØNSBERG BLANCA GJERSTAD

SIGGERUD OSLO HOLMLIA ÅSGÅRDSTRAND KRISTIANSAND

SKI O. ST HALLVARD RISØR

KARLSKOGA ELVERUM

KRISTINEHAMN
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Distriktsstyret

DISTRIKTSSTYRET Ansvar Styremedlemmer

Guvernør Innkalling/agenda Styreleder

Neste guvernør Planlegge sitt kiwanisår 
som Guvernør

Styremedlem

Forrige guvernør Opplæring/utdanning Styremedlem

VG region 1 Samhold og vekst styremedlem

VG region 2 Samhold og vekst Styremedlem

VG region 3 Samhold og vekst Styremedlem

VG region 4 Samhold og vekst Styremedlem

VG region 5 Samhold og vekst Styremedlem

Rådgivere

RÅDGIVERE Guvernørkollegiet Ansvar Medlemmer

Kompetanseorgan Guvernør
Forrige guvernør 
Neste guvernør
Fremtidig guvernør

Rådgivning. 
Forhandle sponsoravtaler med næringslivet. 
Merkevarebygging.  
PR og medlemsutvikling/vekst.                                     

4

Distriktssekretær Navn Alle sekretæroppgaver/arkiv

Distriktskasserer Navn Budsjett og regnskap. Fond - SKCFN + 2 

Lov og forskrift mv Navn Veiledning og ajourhold + 1 

Redaktør Kiwanisnytt Navn Redaktøransvar KC nytt.  Pressemeldinger + 1 

WEB-redaktør Navn Database for KIDN . Digitale plattformer. 
Ajourhold og oppdatering

+ 1 +
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Komiteer

KOMITEER Leder + Klubb/region Ansvar Medlem

Humanitærkomiteen Navn Humanitære- og 
økonomiske 
fellesprosjekter

Jfr. Prosjekter

Ressurs- og
organisasjonskomiteen

Navn Ny organisering 
KIDN

4

Konventkomiteen Navn Årsmøte/konvent 1 + 3 +

Prosjekter

PROSJEKTER Ansvarlig Klubb/region Ansvar Medlem

Signaturprosjektet Leder humanitær
komiteen

Humanitær

Kiwanismodellen Leder 
humanitærkomiteen

Humanitær

Mental Helse 
Ungdom

Leder 
humanitærkomiteen

Samarbeidsavtale +1 

Burn Camp Leder 
humanitærkomiteen

Samarbeidsavtale +1 

Tilskuddsportalen Leder Stiftelsen DAM mv 
(Fond)
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Andre verv

ANDRE VERV Ansvarlig + Klubb/region Ansvar Medlem

Medlemsregister Navn Ajourhold og 
oppfølgning

Kiwanisbutikken Navn Klubbservice og 
tilgjengelighet

Grafisk produksjon, 
trykk

Navn Diplomer, trykt 
infomateriale o.l.

+ 1 

Medaljer, priser o.l. Guvernørkollegiet Statutter og 
begrunnelse

+ 1

SEMINAR for 
medlemmer

Navn Presentasjon og 
gjennomføring iflg. 
program

+ 2

Fremdriftsplan

• Viseguvernørene kaller inn presidentene og presenterer 

innstillingen.  

• Presidenten orienterer sin klubb.  

• Tilbakemelding fra klubbene til viseguvernøren 

• Viseguvernøren sender oppsummert svar fra klubbene 

til Guvernøren, innen 18. april 2021. 

• Behandles på DS 3

• Implementeres i organisasjonsplanen for 2021/2022
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Siste side….. 

 

 

 

 

Siste Nytt….. 

Frivillighetens hus blir en realitet, etter at Kommunestyret snudde i en sak om dette.  

President Harald Ringås  i  Kiwanis Club Horten,  skrev ett brev  så vakkert og vent, at  

selveste kommunestyret så lyset. 

Ett sentrumsnært lokale er leid, Kiwanis har fått nøkler, og utlånssentralen flytter  

allerede til uka. 

Nå blir det utlån av  ski, skøyter og fritidsutstyr også til privatpersoner i Horten. 

Med denne hyggelige nyheten, så gjenstår det bare å si… 

Ha en riktig God Påske.                   

 

Foto:  


