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I redaksjonen: 

Redaktør: Ludvik Ervik                     

Stoff til Kiwanisnytt sendes til:   

kiwanisnytt@kiwanis.no 

 

 

 

  

 

Kjære Kiwanis venner!                                                           Åsgårdstrand 16.9.21 

Først vil jeg takke for tilliten som nyvalgt guvernør for 2021/22 

En oppgave som jeg har dyp respekt for. En oppgave som vil bli utfordrende men samtidig full 

av opplevelser og glede. Jeg ønsker å tenke positivt og offensivt. 

Når vi nå starter det nye året med mindre Korona restriksjoner, kan vi begynne å tenke på den 

jobben vi er satt til å utføre. 

Barn og unge først og fremst. 

Guvernøren sitt motto er:  «VÅR INNSATS  ANDRES GLEDE» 

Det er vår innsats som legger føringer for andres glede. Det er allerede klubber som er godt i 

gang med sine gjøremål. 

Fine prosjekter og aktiviteter finnes der ute. La oss bruke erfaring og samarbeid mellom klub-

bene som en mulighet for å skape nye verdier. Her kommer en idebank med prosjekter som vi 

kan plukke fra. 

Vi må holde på eksiterende medlemmer, skape en klubbstruktur som gir oss en glede av å gå 

på møtene og la medlemmene ha oppgaver som man føler seg trygge på. Kjør på med fore-

drag som mulig nye medlemmer kan inviteres til. 

Vi må synliggjøre oss mer, dette ved fortsatt å satse på vår merkevare nr.1 Kiwanis dokka. Dok-

ka er fortsatt et etterspurt hjelpemiddel på sykehus og på legekontor. Det blir en dokkedag i 

april med stands og markeringer rundt om i Norden. 

 



3 

 

Tenk positivt, offensivt og ha tro på den 

klubben vi er i. 

Jeg ønsker alle medlemmene i Kiwanis 

Norden lykke til i 2021/22 

«VI BYGGER» 

Med Kiwanis hilsen 

Nicolay Grøndahl 

Guvernør 2021/22 

Vi satser på en ny komite, markedskomite som spesialiserer seg på fremtiden med nyoppussing 

av vår webside, satse mer på sosiale medier, se på og gjøre noe med materiell som skal brukes 

aktivt blant klubbene. Her satser vi på yngre medlemmer som sitter inne med nytenking som vi 

godt voksne bør være nysgjerrige på.  

Hva gjør vi for å kapre nye medlemmer? 

Et av tiltakene er et rekrutterings seminar. Et seminar som tar opp medlemsutvikling,  

prosjekter som arbeidsverktøy, unge i Kiwanis, motivasjon og ideveksling til konkrete tiltak. 

Vi satser på å få tilbake momskompensasjonen og se på kontingenten for å sikre vår drift i 

fremtiden. Videre er det satt ned en Ressurs og  organisasjonsgruppe som ser på ny organise-

ring av Kiwanis Norden, regioninndeling, kostnadskutt og legger en fremdriftsplan. Dette blir 

informert til klubbene for endelig å stemmes over i løpet av året. 

Jeg håper at vi i Sverige kan skape nye klubber. Her må samarbeid over grensene økes. 

Internasjonalt ønsker Europa en mer selvstendig rolle, Norden vil satse på prosjekter og  

aktiviteter som vi kjenner og er trygge på. 

I bunnen ligger et ansvar og et medlemskap som forplikter oss til å følge visse regler som ligger 

inn under en internasjonal organisasjon. 

Guvernøren ønsker å besøke klubbene med en toveis kommunikasjon. Bruk guvernøren slik at 

vi kan styrke hverandre. Jeg vil også 

takke medlemmene i styret som tar 

fatt på utfordrende men samtidig gi-

vende oppgaver . 
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Kiwanisklubbene i Bamble 

gir bort 16 nye sykler. 
Det har blitt en tradisjon for Kiwnisklubbene i Bamble å gi bort sykler til barn og 

unge der foreldrene ellers ikke har muligheten for å la sine barn få egen sykkel.  

Det er Kiwanis Club Bamble Konvalen og Kiwanis Club Langesund som i en årrekke har skaffet 

midler til dette sykkelkjøpet. Takket være godt samarbeid og gode tilbud fra Intersport  

Brotorvet, rekker pengene langt. - Vi er svært godt fornøyd med samarbeidet med Jan Rune 

Moum som nå er ansatt ved Intersport Brotorvet. Ikke bare får vi god pris, vi får også med hjelm 

og sykkellås samt fem års garanti, sier Astrid Nestaas som er leder i Humanitærkomiteen i  

Konvalen. - Kiwanis har et stort fokus på arbeid for barn og unge. Vi hjelper de som kanskje  

faller mellom flere stoler.  

Vi støtter alt fra drømmereise til Teknisk museum til konfimasjonsdress og altså også sykler.  

 Vi får vanligvis ikke kjennskap til navnet p de som søker, men får behovsmeldinger fra  

helsesykepleierne og skoleassistentene. Så vurderer vi søknadene og lar de som melder inn  

behov kontakte de aktuelle familiene for utdeling, forteller Anne Kari Mølmen som er leder av 

Humanitærkomiteen i Kiwanis distrikt Norden. På bildet er medhjelperne klare til å kjøre ut  

syklene.  

 

Fra venstre; Harald Eriksen, Steinar Johnsen, Astrid Nestaas, Jan Rune Moum fra Intersport, An-

ne Kari Mølmen og Thorbjørn Lillemoen 
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Sommeravslutning hos KC Risør med utdeling av to Øien-medaljer. 

Til tross for få eller ingen klubbmøter dette kiwanisåret, hadde KC Risør sommeravslutning 18.6.2021 med godt 

oppmøte. Det ble servert eksellent gourmetmat og godt drikke. Det ble en vellykket fest og medlemmene syn-

tes det var fint å treffes igjen etter lang tids korona tørke. Da håper vi at koronaen er på retur og satser på nor-

mal møtevirksomhet etter sommerferien 

Guvernør Kari og Steinar var invitert og møtte som avtalt. Guvernør Kari holdt en tale og hadde gleden av å 

dele ut hedersbevisningen Øien-medaljen til to medlemmer som ble svært overrasket. De som fikk hedersbe-

visningen, var Halvard Ellefsen som har vært sekretær i klubben i mange år og Sven Ordahl som er kasserer og 

har vært dette i over 25 år. Med stor applaus mottok de medaljen. 

Øien-medaljen, eller Ivar Øiens minnemedalje som den egentlig heter, er den høyeste utmerkelsen man kan få 

i Kiwanis Distrikt Norden. Hver hedersbevisning utløser kr 5 000 som går til et fond i distriktet. 

Tekst og foto: Karl Petter Nylén 
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Viseguvernør Trond Søhagen 

 

 

 
Hei : Dette er bildet jeg snakket om på konventet. Det er div. Østfold som 
sponser dette.  
Det er 30 barn i alder 8 til 12 år som får et gratis opphold. Barn som stort 
sett ikke har noen annen ferie enn denne uka. 
 
Vi gir kr. 35 000 pluss 1 dag med utendørs lekeapparater,  
bl.a hoppeborg. 
 
Vi henter også varer vi får gratis hos Mills og Bama 

Fra Viseguvernør Trond Søhagen fikk vi 

denne meldingen 

Sommerleir i Østfold... 
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Årsmøtet på 5 minutter... 

Åpning… 
Guvernør Kari Rasmussen ønsket alle gjester og delegater velkommen og erklærte Kiwanis 

District Nordens 55. årsmøte for offisielt åpnet.  

Møtedirigent… 

Ikke ett konvent uten...Tore Vågsmyr ledet årsmøtet på en verdig 

måte.  

 

Årsregnskapet… 

Brukte litt mere penger enn vi fikk inn  i 2019-2020. Egenkapital  på 

kr. 826185.-  Så vi har til salt i grøten… 

 

Fondet…. 

Calle har kontroll.. Kr. 1118044.– på bok. 
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VALG…. 

Guvernør 2021-2022: NICOLAY GRØNDAHL.  

KC Åsgårdstrand (Valgt ved akklamasjon).  

Neste guvernør 2021-2022: TERJE RINGSBY.  

KC Horten (Valgt ved akklamasjon)  

 

Fremtidig Guvernør ble en triller. 2 meget gode og verdige kandidater. 

Valget falt på: Svein Erik Aanerud, som fremtidig guvernør 2021-2022  

KC Haugesund  

 

 

Fondet: 

Leder: Carl-Erik Thielemann (KC-Nedre Eiker), (Valgt ved  

akklamasjon)  

 

Samarbeid…. 

Avtalen med Mental Helse Ungdom ble fornyet ved akklamasjon, ganske kraftig 

sådann. 

 

Økning av kontingent… 

Ingen vinnersak. 

 

Ett usedvanlig rolig og hyggelig årsmøte kunne rundes av med: 

Vi bygger. 
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 Ledsagerturen…. 

 

 

 

 

Jeg hadde med 23 personer til Egge Gård. Ligger i nabokommunen Lier, så kort vei fra  
Drammen. 
Fikk fantastisk omvisning av en flott guide, som fortalte om området fra steinalderen og til i 
dag. Egge Gård har vært i samme familien siden 1702. De er Norges største produsent in-
nen frukt og grønt. Produserer 250 tonn jordbær og 1,5 millioner jordbærplanter i året. 
30.000 epletrær gir 100 tonn med epler hver høst. Dessuten 1000 vinranker. 
Flott omvisning om gårdens drift. 
Lager bl.a eplesider, eplebrennevin, viner, snaps og whisky single malt. Vunnet 13 gull og 8 
sølv som mestvinnende produsent i verden fra 2016 til 2020. 
Etter omvisning var det smaksprøver av forskjellige flasker med ulike alkohol, noe alle koste 
seg med. Ble også handlet litt i deres butikk. Så det var en lystig gjeng i bussen tilbake til  
hotellet . 

 

Lager bl.a eplesider, eplebrennevin, viner, snaps og whisky single malt. Vunnet 13 gull og 8 sølv som mestvinnende produsent 
verden fra 2016 til 2020. 

Tekst og bilder:  

Coonie Vejlgarard 
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Mye spennende å se og  

smake på…. 
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Populær vinner av Kiwanis Ærespris. 
 

Kiwanis District Norden har årlig, helt siden 1985, delt ut Kiwanis Ærespris og hedret personer utenom  
Kiwanis som har gjort seg bemerket gjennom sitt liv og virke i Kiwanis ånd. 

Valget falt i år på INKLUDERINGSDAGEN v/Bjørn Gunnar Andersen. 

Sammen med vår nå så godt kjente trehest, fikk prisvinneren en sjekk på: Kr. 50.000,- donert av Kiwanis. 

En meget verdig vinner! 
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Ivar Øyen medaljen til Bård Ekeberg Nilsen. 

Vår høyt verdsatte Distriktskasserer Bård Ekeberg Nilsen fikk Ivar Øyen medaljen under 

Festmiddagen på Konventet.  Europa President Jon Fadri Huder delte ut  

hedersbevisningen til ellevill jubel fra salen. 

 

En meget velfortjent pris. Vi gratulerer.  
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KC Byrgin:  

Etter at kvinner fikk lov til å delta i Kiwanis i 1987 ble KC Byrgin organisert 27.06. 1988 som den 2. Kiwanis kvinne-

klubb i Norden. Da hadde klubben 20 kvinnelige medlemmer. Før klubben ble organisert, var storparten av dem 

medlemmer av en «ulovlig» Kiwanisklubb som de kalte Kiwanianneklubb!  

KC Byrgin har helt fra starten av og frem til klubben nå legges ned (30.10.2021) leid møtelokaler i Ekeberg Senior-

senter i Bærum. I de fleste av disse årene har klubben hatt møter to ganger i måneden ofte med foredrag, men 

alltid med hjemmebakte kaker og kaffe.   

Klubbens inntekter har kommet gjennom div. lotterier, kransekakesalg, mannekengopp-visninger, julemarked i 

Sandvika, distribusjon av reklamemateriell, bingo, søppelplukking langs stier og veier i Bærum i oppdrag fra kom-

munen, steking og salg av vafler på løpsdagene på Øvrevold galoppbane og dansekvelder på Skui Grendehus i 

Bærum. På dansekveldene var det bl.a. instruksjon i gammeldans og salg av kaffe og hjemmelagde kaker. Alle dis-

se aktivitetene ga også god PR for Kiwanis.  

Helt fra klubben startet i 1988 har den hatt kontakt med og gitt økonomisk støtte til den lokale MS-foreningen i 

Bærum. Likeledes har den gitt økonomisk støtte hele tiden til Ekeberg Seniorsenter, bl.a. bidrag til ting/utstyr 

senteret hadde bruk for. Også kjørt brukere av sentret til og fra. Andre større lokale humanitære prosjekt har 

vært økonomisk støtte til sosiale aktiviteter for elever ved Haug spesialskole i Bærum, støtte til driften av lokal-

avdelingen av Norske Redningshunder og utdeling av Kiwanisdukker til sykehus, legesenter mf. Ideen til Kiwanis-

dukken fikk klubbens mangeårige president, Grete Hvardal, på en konferanse i Indianapolis fra en kollega fra Au-

stralia som igjen hadde fått den fra Canada. Slik kom Kiwanisdukken til Norden!  

Klubben har hatt ett betydelig utenlandaprosjekt gående i de siste 20 år. Det har dreid seg om økonomisk støtte 

direkte til et barnehjem på Sri Lanka. Søtten var øremerket helse og utdannelse. Bl.a. har en av jentene fra barne-

hjemmet fått en 3-årig bedriftsøkonomisk utdannelse takket være denne støtten!   

KC Byrgins medlem, Grete Hvardal, har hatt verv som viseguvernør i Viken, vært guvernør for Norden, vært Euro-

papresident og også Trustee (styremedlem i KI).  

På grunn av medlemmenes høye alder legges klubben nå ned. 

Inger Steine/Helge Bagøien 

Minneord... 
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KC Oslo St. Hallvard 
Klubben ble organisert 08.01 1974 og hadde i starten 30 medlemmer. Den har vært fadder for 
bl.a KC Lillestrøm, KC Oslo Syd samt en Kiwanis juniorklubb.  
Inntekter har klubben skaffet seg gjennom bl.a. vakter på bingospill, spilleautomater, pakking 
og levering av sekker med strøsand til  
bensinstasjoner som solgte de videre til bilister, levering av vedsekker, 
 levering av strøgjødsel, bark og blomsterjord mv. fra Felleskjøpet. 
 Opp gjennom årene har klubben hatt mange større og mindre humanitærprosjekt, bl.a.: - Jevn-
lige besøk på sykehjem i de nordlige og østlige deler av Oslo med servering av kaffe og kaker 
samt musikk og dans.  
- Støttet lokal ishockeykonkurranse i regi av Hasle/Løren Ishockey med premiegaver i 25 år. 
Konkurransen kalles i dag Kiwanis Cup.  
- På Furuset Skole i Oslo har klubben hvert år delt ut gave til årets beste elev ved avg. 7. klasse. 
Vedkommende har fått diplom og «Kiwanisklokke» eller «Kiwanissmykke».  
- Besøk på 4H-gården på Lindeberg gård i Oslo med stand med pølsesalg, kaffe, vaffelsalg, for-
skjellige aktiviteter for barn, ridning og utlodding med gratis lodd til sykkel.  
- Kjøp av ridehest til blinde Hege Norset. 
Klubben har i sine 47 år hatt en guvernør (Jan Cato Henriksen) og tre viseguvernører.  
Klubbens miljø har i alle år vært trivelig og godt og med mange hyggelig sosiale sammenkoms-
ter hvor også medlemmenes respektive har vært med.  
KC Oslo St. Hallvard har dessverre ikke vært flink nok til å rekruttere medlemmer. Alderen har 
«hentet inn» medlemmene. Derfor legges klubben nå ned.  
Kiwanis Club Oslo har påtatt seg å videreføre et par av klubbens prosjekter.  
 
Øistein Klemp/Helge Bagøien 

Minneord…... 
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Heder og Ære... 

Asbjørn Schjølberg fra KC Elverum 

fikk utdelt den høyt hengende 

Hixson prisen for 

sin mangeårige virke innenfor  

Kiwanis.  

På hans Faicebok side står det jobber 

for Kiwanis, og det har du virkelig 

gjort i alle dine verv. 

En meget velfortjent pris. 

Redaksjonen gratulerer til  

«Gamle- Redaktøren» og fruen som 

fikk en velfortjent blomsterhilsen fra 

Kiwanis som takk for lånet av  

Asbjørn. 
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Hva gjør en når har Vært Viseguvernør i 

10 år.?  Dagfinn Bergkvist ga ett bilde til  

Guvernøren. 

Dagfinn Bergkvist ble hyllet på kveldens fest 

bankett med Hixson nåla med diamant. 

Den første i Kiwanis Nordens historie. 

 

God stemning og trampeklapp… 

Vi gratulerer. 

 

Heder og ære ville ingen ende ta…... 
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 Konventet i  

bilder... 

Europa President Jon Fadri Huder og 

Guvernør Kari 

Linselusa Steinar 

Sverre Hauger 

Guvernør Petur fra Island/Færøyene koser seg  

på Konvent…. 
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Sandefjords jentene er klare for valg. Blide gutter fra Strømstad.. 

Guvernør Kari og Viseguvernørene for kiwanisåret 20-21 takkes av... 
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Skamløsprisen 2021 gikk til Ida og Marianne fra podkasten 

Hemma. 

"Norges viktigste pris" sa fjorårets vinner Morten Hegseth, om prisen som i år gikk til Marian-

ne Knudsen og Ida Hauge Dignes fra podkasten Hemma. Skamløsprisen 2021 ble delt ut på et 

storslått show på Riks scenen i Oslo den 3. september, ledet av Else Kåss Furuseth.  

Hei Ida og Marianne! 
Gratulerer med prisen som er fullt fortjent. Det arbeide dere 
gjør er veldig viktig, en jobb som må følges opp og som helt sik-
kert gir positive ringvirkninger til de som trenger dette talerø-
ret. 
Hyggelig at Kiwanis ble nevnt i takketalen. Kiwanis trenger all 
den omtale som det går an å få. Synliggjøring av klubben er et 
pri en, fremover. 
Når det gjelder støtte fremover skal vi ha et distriktsstyre møte i 
begynnelsen av oktober. 
Der vil jeg ta opp spørsmålet om støtte. Dere får svar rett etter 
møtet. 
Jeg ønsker dere lykke til videre i det viktige arbeide dere gjør. 
 
Mvh. 
Nicolay 
Kiwanis Norden 

Hei Nicolay! 
> 
> Igjen må vi takke for et fint samarbeid med Kiwanis Norden. Podcasten  
> Hemma hadde ikke kommet dit vi er i dag uten dere som våre  
> samarbeidspartnere. Som dere kanskje også har fått med dere vant vi  
> Skamløsprisen på fredag, det var en stor ære. Og den hadde vi ikke  
> hatt mulighet til å nå uten deres bidrag inn i kampen mot likestilling  
> for funksjonshemmede. Vi takket så klart dere i Kiwanis Norden for et  
> godt samarbeid i takketalen under Skamløspris-utdelingen. 
> 
> Vi håper at dere også er fornøyd med samarbeidet. Selv om vi har levd  
> oppi en koronapandemi har vi klart å levere en episode hver uke, og de  
> tre siste episodene hadde vi også gjester på besøk i Oslo. 
> Det var virkelig stor stas. Fremover ønsker vi å bli enda bedre. Og  
> levere enda bedre episoder. For å få til dette kommer vi også til å  
> korte ned på antall episoder, slik at vi har en episode i måneden  
> istedenfor en episode hver uke. Vi har troa på at dette vil øke  
> kvaliteten i hver episode. Vi håper at vi kan bryte ned enda flere  
> barrierer og fordommer om funksjonshemmede med neste sesong. Og ønsker  
> så klart å ha dere med på laget, som våre samarbeidspartnere. Kunne  
> dere tenke dere å fortsette samarbeide med oss, ut neste sesong? Det  
> håper vi virkelig!> 
> Hilsen Ida Hauge Dignes og Marianne Knudsen  
 Podkasten Hemma 
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Endelig……...  

Da blir det Kiwanis festkonsert.  

Her er fest komiteen fra Kiwanis Horten Freia , Åsgårdstrand og Horten samlet for  

planlegging av årets konsert.  Bakkenteigen, Horten er stedet, datoen er  

Lørdag 13 november kl. 1700.   

Marinemusikken er klar for nok en festkonsert. Tilbudet går også denne gangen til byens  

Institusjoner og sykehjem. Er det noen kiwanis medlemmer som ønsker billett, så er det bare 

å viske redaktøren ett ord i øret. 
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Stolt sponsor.. 
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Siste side….. 

 

 

 

Ja klubben Kiwanis Club Åsgårdstrand har nå våknet av  

Korona dvalen.  

I neste Kiwanisår stiller de med både  

Guvernør                      Nicolay Grøndahl 

Distriktssekretær            Steinar Birkeland 

Viseguvernør                  Per Ole Bjønnes 

 

I tillegg til Roar Hansen  som sørger for at  Kiwanianere får både 

diplomer og medaljer.å henge på vegger og bryst.  

 

  


