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I redaksjonen: 

Redaktør: Ludvik Ervik                     

Stoff til Kiwanisnytt sendes til:   

kiwanisnytt@kiwanis.no 

 

  

 

 

Kjære Kiwanisvenner 

Håper at dere har det bra, og at vi nå ser et lys i tunellen for en åpning av  

samfunnet igjen. Endelig kommer også sommer og sol, og vi skal kose oss sammen 

med familie og gode venner.  

Nå har Kiwanis også hatt sitt 3. distriktsstyremøte på nett, og det var et godt møte, 

der viktige saker ble tatt opp. 

Når det gjelder endringer i vår organisasjon ble dette enstemmig vedtatt at vi skal 

jobbe med dette i 2021-22 slik at alt ligger klart til 2022-23. 

Når klubbene starter opp igjen kommer Ressursgruppen ut til klubbene for å for-

klare tydelig grunnen til hvorfor dette må gjøres, og på hvilken måte. 

Vi blir mindre medlemmer, og mindre inntekter. 

Derfor er det viktig at vi alle jobber for vekst fremover. Dette kommer vi tilbake til. 

Det finnes noen muligheter. Så vi må være positive. 

Nå gleder jeg meg til å få besøkt noen av dere etter sommerferien. 

Da håper jeg at klubbene kommer fort i gang etter å ha ligget ned over en lang tid. 

Jeg tror vi ser frem til dette alle sammen.   

Husk å meld dere på konventet.  Velkommen til dere alle. Vi trenger å komme 

sammen igjen og ha det hyggelig.  

 Jeg ser frem til å treffe dere igjen.  

Hilsen fra 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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Saker til årsmøtet 05. september 2021. 

Hei alle Kiwanis-venner! 

  

Vi er på vei mot sommer, sol og ferie, men; 

  

Vi må allikevel minne våre klubber og tillitsvalgte om tidsfrist for 

innlevering av SAKER til årsmøtet i september. 
  

Saker/ forslag som dere ønsker å legge frem, sendes til distriktssekre-

tær senest: 

  

Søndag 04. juli, 2021. 
  

Sakspapirer vil bli sendt ut til klubbene, 30 dager før årsmøtet. 

  

Har dere spørsmål, så send meg gjerne en mail, så skal jeg forsøke å 

svare dere ;-) 

  

På forhånd takk! 

  

 

Hilsen 
Steinar Birkeland 
Distriktssekretær. 



5 

Påskeprosjektet 2021 i divisjon Viken:  
200 000 kr til Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum.  
 
Tekst og foto: Helge Bagøien VG Viken 2020-2021 

I likhet med påsken 2020 samlet også i år de fire Kiwanis-klubbene i Viken seg om 

et felles påskeprosjekt.  

Etter ide og forslag fra sekretæren i KC Byrgin, Karen Margrete Iversen, ble klubbe-

ne enige om å støtte arbeidet til lokalavdelingen i Oslo, Asker og Bærum av Norske 

Redningshunder (NRH).  

Dette ble en realitet ikke minst pga at lederen i Frivillige Organisasjoner Rednings-

faglige Forum, Bente Asphaug, tidligere hadde holdt et foredrag i KC Byrgin og for-

talt om den flotte og viktige samfunnsinnsatsen som bl.a. redningshunder og deres 

hundeførere utfører.  

Noen av aktørene samlet i forbindelse med undertegning av "samarbeidsavtale" mellom Kiwanis divisjon 

Viken og NRH/FORF. Fra venstre Gunnhild Hauglund president i KC Byrgin, Bente Asplund leder av FORF og 

Lasse Bjørn Rossing distriktsleder NRH. 
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Norske Redningshunder (NRH) er en humanitær organisasjon (ca. 1600 medlem-

mer) som trener opp redningshunder og hundeførere til innsats i den frivillige red-

ningstjenesten i Norge. Organisasjonens lokalavdeling i vårt distrikt (ca. 125 med-

lemmer) støtter redningstjenesten i Oslo politidistrikt med ekvipasjer av høyest 

mulig kvalitet. Organisasjonen skal også bistå nabodistriktene med ressurser når 

de har behov for dette og organisasjonens ressurser er disponible.  

Organisasjonen hadde pr. siste årsskifte 25 hundeekvipasjer for ettersøkning i ope-

rativ tjeneste samt 2 lavineekvipasjer og 3 katastrofeekvipasjer.  I 2020 deltok de i 

26 oppdrag i sitt beredskapsområde. Den største mengden oppdrag var å lete etter 

demente og suicidale. Denne kategori oppdrag har gått ned, mens søk etter  

turgåere og mentalt syke har vist økning.  
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Klubbenes bevilgede beløp på i alt 200 000 kr skal dekke foreningens årlige utgift på 

50 000 kr i fireårsperioden 2021-2024 til hundeførersamling som arrangeres i sep-

tember måned. KC Oslo, KC Oslo St. Hallvard og KC Oslo Syd har gitt til sammen 

50 000 kr. til dekning av utgiftene for hundeførersamlingen i år. KC Byrgin har gitt 

150 000 kr som dekker utgiftene for samlingene de tre etterfølgende år.  

Hundeførersamlingen er den viktigste samlingen for kompetanseheving og vedlike-
hold av hundeekvipasjenes ferdigheter som organisasjonen har. Her samles alle 
godkjente hundeførere sammen med instruktører og beredskaps-/operativ ledelse 
og representanter for politiet i distriktet. Fokus er bl.a. på hva de er gode på, hva 
som må trenes mere på og hva de må lære av nye ting for å bli enda bedre. Her 
inngår det også mental trening. Dette bl.a. fordi de fleste av leteaksjonene foregår 
på kveld eller natt, og hundeførerne går som regel alene med hunden sin og må 
derfor stole på seg selv og de beslutninger hun/han gjør.  
 
Hundeførersamlingen får nå navnet Kiwanis hundeførersamling så lenge Kiwa-

nisklubber sponser den. Representanter for Kiwanisklubbene får anledning til å 

være til stede på samlingene og kan da ha mulighet til å fortelle om Kiwanis. Kiwa-

nis vil også bli omtalt på NRHs hjemmesider på nettet og på deres Facebooksider.   

 

Mange vil på hovedkurs i sommer, og kabalen legges nå. Foto: Aud Ingebjørg Barstad  

Bildet er hentet fra  

hjemmesiden til: 
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Markerte flystyrten på Vegårshei 

Personen på bildet er Magne I. Madsen fra HV 08, Jan Cato Vold 
(HV 08), Magnus Rugnes (HVU), Lars Espeland (HV 08), Sven Ordahl 
(Kiwanis), John Eriksen (Kiwanis) og Vegårshei-ordfører Kjetil Torp.  

 

Foto: Halvard Ellefsen  
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Tradisjonen tro så holdt Kiwanis Club Risør og HV 08 en 
minnemarkering ved bautaen på Vierli på Vegårshei 8. 
mai, hvor et britisk bombefly styrtet etter å ha blitt 
skudd ned av tyske jagerfly natt til 31. mars 1945. 

– Dette har vi markert hver 8. mai siden 1983. På grunn 
av koronapandemien ble det et lukket arrangement, 
opplyser Hallvard Ellefsen. 

Ifølge Wikipedia så ble det britiske Royal Air Force-flyet 
skutt i brann av to tyske nattjagere over Sørfjorden, og 
styrtet på Vierli, like over fylkesgrensen fra gamle Søn-
deled kommune. Alle de seks britene om bord i flyet 
omkom. 

Vegårshei-ordfører Kjetil Torp la ned krans ved minnes-

tøtta under markeringen. 

 

 Kiwanis Club Risør og HV 08 la ned krans ved  
minnestøtta over seks britiske soldater på 8. mai.  

Tekst: 

Trond Nøstvold Tou  

 

mailto:trond@austagderblad.no
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Ungene måtte nærmest holdes fast da de  
mottok overraskelsen: – Rørende 

Det var flere av elevene som helst ville hoppe rett på de nye syklene fra  
Kiwanis Svelvik.  
 

Foto: Ine-Elise Høiby                       Fra...Svelvikposten. 

Kiwanis Svelvik hadde torsdag med en overraskelse til barna 
på SPA Tømmerås. 
 
Torsdag formiddag kom organisasjonen Kiwanis Svelvik på besøk til spesial-
pedagogisk avdeling (SPA) på Tømmerås skole. Årsaken var en gave de 
hadde med seg til de totalt 13 barna som til vanlig går på avdelingen. 
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Denne dagen var det sju elever som tok imot Kiwanis som kom gående med tre 
«ambulanse»-trehjulssykler. 

Og det var ingen tvil om at gaven ble godt tatt imot. For da syklene kom inn i om-
rådet elevene holder til på i skolegården, var det flere av dem som nærmest måtte 
holdes fast av lærerne for å ikke «stikke av» med syklene med en gang. 

Etter rundt 30 sekunders venting fikk de endelig kaste seg på og sykle rundt: 

Endelig fikk elevene kaste seg på syklene. Foto: Ine-Elise Høiby 

Kjempefint 

Oddveig Engen Birkeland, en av lærerne på SPA, kunne fortelle at de har 
hatt to lignende sykler, men at det nå kun er én som fungerer. Disse sykle-
ne har avdelingen arvet fra en av barnehagene i Svelvik. 

– Disse nye syklene kommer veldig godt med. Det var veldig midt i blinken. 
På disse syklene kan man ha både ting og passasjerer bakpå, forteller  
Birkeland mens hun følger med på elevene som tester de nye syklene  
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Inne på lekeområdet sitt har avdelingen et bord. Dette blir ofte brukt som stoppe-
sted, forteller Birkeland, og elevene later gjerne som at de er bussen på vei til 
Drammen. 

• Disse syklene kan de leke mye med, det er ikke bare sykling.  

 

Barna byttet på i tur og orden med hvem 
som skulle få prøve de nye syklene.  
Foto: Ine-Elise Høiby 

Visste det manglet 

Ingen av elevene visste noe som helst om syklene som skulle komme, og reaksjonen 
over å motta de nye syklene var spontan. 

– Dette er kjempefint. Det er veldig rørende. Den mottakelsen med en gang, det var 
morsomt at de ikke visste noe, sier Birkeland. 

Wenche Halvorsen og Anita Kittelsen fra Kiwanis Svelvik synes også det var veldig fint 
at elevene ble så glade for de nye syklene. 

•  
 
 
Jeg er bestemor til 
en av barna her, og 
jeg visste at dette 
manglet. Alle på  
møtet var enige om 
at barna skulle få  
disse syklene, sier  
Halvorsen stolt. 
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Frivillig innsats viktig for håndteringen av 
koronakrisen 

Mange frivillige organisasjoner har mobilisert for å bidra under koronakrisen. Foto: Frivillighet Norge, Hedvig Kolboholen.  

I dag kom rapporten fra regjeringens ekspertgruppe som har sett på psykisk helse 
under koronapandemien. Utvalget slår fast at frivillig innsats har vært viktig og 
foreslår flere tiltak for å styrke frivillige organisasjoners arbeid fremover.  

 

Vi er veldig stolte av den jobben frivillige organisasjoner gjør i lokalsamfunn over 
hele landet. Samtidig peker rapporten på viktige utfordringer frivilligheten møter i 
hverdagen, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen. 
Styrke fritidstilbud for barn og unge. 
 
 
Utvalget foreslår blant annet å etablere flere midlertidige tilskuddsordninger for 
frivillige aktører for å raskt få på plass et tilbud. På lengre sikt foreslås det at det 
etableres faste ordninger som kan gi forutsigbare rammer for frivillige organisa-
sjoner. De mener også at noen kommuner må utarbeide hurtigplaner med midler-
tidige tiltak på vei ut av pandemien, hvor blant annet samarbeid med frivilligheten 
og informasjon om aktuelle fritidstilbud skal inngå. 
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Bedre samarbeid 
 
Rapporten er veldig tydelig på hvor stor ressurs frivilligheten er og har vært i pan-
demien. Samtidig peker den på potensiale ved økt samarbeid mellom det  
frivillige og det offentlige. 

 

• Frivilligheten har stor evne til mobilisering i kriser og er en viktig del av bered-
skapen. En sterk og uavhengig frivillighet gir trygghet og tillit i samfunnet. 
Samtidig er det viktig at vi er tydelige på hva som er vår rolle og hva som er 
offentlige oppgaver. Det er bra at utvalget er så klare på behovet for bedre 
samarbeid, avslutter Slotterøy Johnsen. 

Ikke en vår uten…. 

Endelig kunne gutta i KC Horten møtes igjen til en liten ved-dugnad.  Dette er en 

tradisjon som har pågått i ett titalls år. Når det går mot kaldere tider, så deles den 

ut til bl.a. Blå kors. En trivelig stund i skogen.  
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16 

Hva skjer hos….. 



17 

 

Kiwanis Utlånssentral har byttet navn til BUA Horten. 
Fredag 18 juni klippes snoren, og da kan alle få låne fritids utstyr av Kiwanis og  

Frivilligsentralen i Horten. Mange dugnadstimer er loggført av Kiwanis Club Horten Freia og 

Kiwanis Club Horten.  Utstyr for rundt kr. 800.000 ligger nå klar for utlån.   

 Primus motor  Cathrine Eriksen fra Frivilligsentralen og  

Sigurd Berger i Kiwanis Club Horten, kan ta på seg æren for at vi nå har 

en BUA utlånssentral i Horten. President Harald Ringås  og politikerne i 

Horten kommune skal også få sin del av æren. 
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Mye fint å låne i ... 

Telt , hengekøyer og lavoer ……. 

Sykler og hjelmer….. 

Redningsvester... 

Kanoer og mye, mye mer…... 
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Hva skjer hos….. 

Burn Camp Familie 

Lever ditt barn med en brannskade? Har du og din familie lyst til å 
treffe andre i samme situasjon? 

Avdeling for Plastikk-, hånd-, rekonstruktiv kirurgi og nasjonalt 
brannskadesenter (Brannskadeavdelingen) i samarbeider med 
Norsk Forening For Brannskadde (NFFB) inviterer til «Mestring av 
brannskade, Burn Camp Familie». 

Dette er er tilbud til brannskadde og deres familier. Primært er det 
tenkt for brannskadde barn mellom 0 og 9 år og deres familie 
(søsken, foreldre, men det kan også være besteforeldre, tante eller 
onkel). Leiren inneholder aktiviteter, fellesskap, samtaler, lek, ut-
fordringer og mestring. På leiren vil dere også få muligheten til å bli 
kjent med andre familier i samme situasjon som dere. Det vil bli 
mye lek og litt alvor. Sammen skal vi skape gode opplevelser gjen-
nom ulike aktiviteter (vannkrig, teambuilding, fotball, sisten, bading 
o.l.), foredrag, samtaler, min historie og sosialt samvær. Vi gjør noe 
samlet og innimellom i grupper.  

Syntes du dette høres ut som noe for dere, ta kontakt og meld dere 
på. 

Når og hvor: 

29.06.21 til 02.07.21  

Gurvika, Oddaneveien 59, 3296 NEVLUNGHAVN. Sjekk 
ut www.gurvika.no   

For hvem: For barn med brannskader og deres familier 
(søsken, foreldre, besteforeldre o.l.) 

Ankomst: Mandag 28.juni etter klokken 12:00 

Vi begynner tidlig på tirsdag, så det er fint hvis dere kan 
komme på mandagen. 

Oppstart: Tirsdag 29.juni klokken 10:00 

Avreise: Fredag 2.juli etter klokken 12:00. 

http://www.gurvika.no/
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     All My Thanks

     Francesco Valenti 

Dear Kiwanis Members all, 

  

In the past, we were always again approached by Kiwanis members to initiate a European relief action. Said, done!  

Now, in 2021, we can look with pride on a jointly arranged relief action, warm winter shoes in favor of the less in need 

children of Romania. With a little bit of goodwill from everyone of us and an additional small shot of motivation, we will 

surely reach by the end of September this year, our goal of purchase 3.000 pairs of shoes or even have more. 

This solidarity shown in our KIWANIS community distinguishes us and drives us to look into the future. 

So that, in the new calendar year 2022 KCF in Europe intends to start again a joint relief action for Europe. We appeal 

to you in the respective Districts, the Divisions and above all in the individual Clubs together with your members to sub-

mit us by your District Chair an elaborated proposal of your District. We know, that we can rely on your vision, that you 
know well enough the needs of the children, the general population in each region, but also the needs in our latitudes or 

even of the world population. 

Let's only think about the following: 

Healthy Brain and Nutrition 

-         deficiency of the basic food 
-         actual pandemic  
-         Iodine deficiency – according to the latest statistics, about 50% of new-born children in Europe suffer                          
from this deficiency 
-         the various cancer diseases  

Literacy  

-         learning difficulties for kids 

disease patterns, personal problems, destinies of a life that can happen to us all! 

Give us your considerations to a possible next joint relief action to be planned by KCF in Europe. Submit your proposals 

by the end of July 2021, we will collect all and evaluate them within a special working group to be engaged. The final 

result, fixed by this special team, will, later on, be forwarded to all the Districts. The preparation of the selected project 

including its planning, organization, and responsibility should be taken over by the submitters (local clubs, Divisions, or 

the responsible District), KCF is available for support.  

It's up to you to accept this challenge and present us your ideas! 

So far we have received a proposal from the Netherlands  

 Cordially 
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 Fra Europa….. 
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Kvartalsrapporten... 

Tross Corona stengte Kiwanis klubber, så har det vært noe aktivitet… 

 

Nøkkeltall for 2 kvartal:  Jan-mars 2021: 

846 medlemmer. 

Donerte midler kr. 700 339.-  

3432 Dugnadstimer 

585 Kiwanisdukker delt ut. 

En av disse fikk Olivia. Bildet ble sendt til  

redaksjonen av en  stolt bestefar…….  
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Hipp, hipp….. 
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Siste side….. 

 

 

 

 

 

  


