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Kjære kiwanis venner!  

Julen nærmer seg med stormskritt og det er tid for å komme med noen betraktninger. 

Felles for klubbene er at vi er inne i en positiv trend. Prosjekter som vi kjenner, og nye prosjekter som vi er nysgjerrige på. 

Etter at jeg har besøkt en del klubber så føler jeg at optimismen regjerer. Medlemmene ønsker å bidra til at kiwanis snur den  

negative trenden i.f.t medlemsnedgang. Vi har arrangert rekrutteringsseminar i Drammen. Ressurs og organisasjons gruppen er 
rundt og orienterer, konventkomiteen er igang og markedskomiteen har begynt og virke. Samtidig er viseguvernørene på hugget. 

Samarbeid er stikkordet for at vi skal komme videre i prosessen for å lede klubben i riktig retning. 

Fokus fremover er å lage en handlingsplan for hvordan vi kan rekruttere flere medlemmer, starte nye klubber og å drive prosjekter 
som vi føler oss trygge på. 

Alt dette kan kun skapes ved at vi har en god struktur i klubbene og et godt kameratskap. 

Husk også allerede nå å ha fokus på kiwanisdukken og å forberede dukke dagen i april. Flere klubber har fokus på dukken på stands 
sammen med andre prosjekter. 

Dette viser at det går an å ha flere prosjekter samtidig. 

Internasjonalt er det også fokus på flere medlemmer og klubber. Kort fortalt så snakker vi samme språk. 

La oss håpe at vi får kontroll på viruset som fortsatt er i verden og at vi får den roen som må til for å bringe oss fremover. 

Ta kontakt med undertegnede for klubbesøk hvor vi kan utveksle synspunkter begge veier. 

Da ønsker jeg alle en god jul og et godt nytt år og ta vare på hverandre. 

Mitt motto er: 

Vår innsats  Andres glede 

   

Mvh  Best regards  

Nicolay Grøndahl  

Guvernør Kiwanis Norden                                                                               
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Flott «Kiwanis Festkonsert 2021» i Horten 

Lørdag 13. november 2021 arrangerte de tre Kiwanisklubbene i Horten (KC Horten, KC Horten 

Freia og KC Åsgårdstrand) for 21. gang Kiwanis Festkonsert med Kongelige Norske Marines mu-

sikkorps. Konserten er en gave fra klubbene til eldre, uføre og utviklingshemmede i lokalområdet 

samt ledsagere.  

I likhet med i de senere år fant konserten også i år sted i storsalen i Bakkenteigen kulturhus på 

Universitetet i Horten. Selv i disse koronatider var salen relativt bra fylt med et forventningsfullt 

publikum. Blant publikumet var det en del lokale Kiwanianere, bl.a. årets guvernør Nicolay Grøn-

dahl, KC Åsgårdstrand. Også noen mer «langveisfarende» var der, som to representanter fra KC 

Oslo - Gunnhild Hauglund og Helge Bagøien. 

 

På vei inn i salen fikk vi alle et lite norsk flagg spesielt til bruk under den avsluttende sekvensen 

av konserten – bl.a. Radetzky marsj og Auld lang syne. Mange publikummere hadde pyntet seg 

med flotte hatter. Disse brukte de til stemningsskapende vifting under konserten!  

Tekst: Helge Bagøien 
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Kongelige Norske Marines musikkorps startet opp konserten med å spille Kiwanishymnen. Herli-

ge, velkjente toner i en litt ny innpakning. Fremføringen fortalte oss at korpset består av meget 

dyktige musikere.  

 

Hymnen ble etterfulgt av en feiende flott fremføring av Bernsteins «On the town suite». Så fulg-

te på rekke og rad det ene fengende musikkstykket etter det andre. Sjostakovitsj sin «Galop» 

vakte stor begeistring i salen. Det var en fryd å høre korpsets egne solister utfolde seg i flere 

musikkstykker. Kveldens dirigent, Trond Husebø, var en dyktig og virkelig engasjert dirigent. 

 

Konsertkvelden ble avrundet nesten i tråd med godt engelsk konsertmønster – flagg- og hatte-

vifting, mens velkjente engelske sanger ble sunget.  

 

Tusen takk for at vi fikk anledning til å være til stede på Bakkenteigen og nyte en strålende gjen-

nomført konsert av «Marinemusikken». All ære både til musikere, dirigent og de tre arrangør-

klubbene!  

Alle foto. Roar Hansen 



6 

Kiwanis festkonsert i bilder…. 
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Divisjon Viken på besøk hos Norske Redningshunder  

 Kiwanis Hundeførersamling. 

Tommy Henriksen, Helge Bagøien og Gunnhild Hauglund med sjefen i front. 
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Tekst og foto: Helge Bagøien 

 

Kiwanis Hundeførersamling 09.10.-10.10. 2021 på Kongsberg 

Kiwanisklubbene i Viken hadde også i år et felles påskeprosjekt. Klubbene ga da 
200 000 kr i støtte til arbeidet som lokalavdelingen i Oslo, Asker og Bærum av 
Norske Redningshunder (NRH) utfører. Pengene skal dekke deres utgifter til 
årlige hundeførersamlinger i fireårsperioden 2021-2024. De er de viktigste 
samlingene som NRHs lokalavdeling gjennomfører for kompetanseheving og 
vedlikehold av hundeekvipasjenes ferdigheter. Den har nå fått navnet Kiwanis 
Hundeførersamling pga pengestøtten fra divisjon Viken. 
Norske Redningshunder (NRH) er en humanitær organisasjon (ca. 1600 med-
lemmer) som trener opp redningshunder og hundeførere til innsats i den frivil-
lige redningstjenesten i Norge. Lokalavdelingen i Oslo, Asker og Bærum had-
de pr. siste årsskifte 25 hundeekvipasjer for ettersøkning i operativ tjeneste 
samt 2 lavine-ekvipasjer og 3 katastrofeekvipasjer.  I 2020 deltok de i 26 opp-
drag i sitt beredskaps-område. Oppdrag kan spenne over alt fra f.eks. søk et-
ter barn og voksne turgåere, mentalt syke og suicidale til redningsoppdrag 
ifm. katastrofer.  
Representanter for klubbene i Viken ble invitert til årets Kiwanis Hundefører-
samling som fant sted 09.10.-10.10.2021 i Kongsberg. Undertegnede og pre-
sidenten i tidligere KC Byrgin, Gunnhild Hauglund, deltok 09.10.2021.  
Selve basen for samlingen var Søstrene Storaas hotell i Jondalen. Her ble 
første del av samlingen gjennomført med bl.a. teorigjennomgang og oppfris-
king av tidligere lærdom. Før selve den faglige delen fikk undertegnede en 
halvtime til å fortelle de 26 hundeførerne som var til stede, om Kiwanis og vårt 
arbeide og innsats. Det var en meget lydhør og interessert forsamling som ik-
ke minst ville høre mest mulig om Kiwanisdukken! Det var veldig hyggelig og 
ansporer til oppfølging. Vi fikk også solgt noen dukkepins.  
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Etter lunsj dro vi ned til Berg-
verksmuseet i Kongsberg. Her 
ble vi presentert for en veltrent 
rednings-hund og hans eier, 
Tommy Henriksen, som skulle 
vise hundens ferdigheter. Om vi 
ble imponert? Ja, det skal være 
visst! Helt utrolig å se hvor raskt 
og effektivt hunden løste søke-
oppdraget sin.  
Han skulle først finne to ting som tilhørte en «bortkommet», for deretter å 
lete etter den bortkom-mende. Et lite lommetørkle som tilhørte vedkom-
mende, var alt han fikk å lukte på før han satte i gang. Det ble en systema-
tisk leting i et høyt tempo over et stort gressområde med masse små, lave 
busker og høye trær. Etter kort tid var tingen funnet – en liten flettet kurv. 
Ting nummer to, en ytterjakke, fant han like raskt. 
Å finne den bortkomne var en større utfordring. Han lå gjemt i en liten 
krattskog inntil en murbygning hvor luft innenfra bygget strømmet ut over 
ham fra ventilasjonsanlegget i bygget. Her ble det mange lukter for hun-
den. Men hunden hadde tydelig en meget god luktesans, for det tok ikke 
mange minuttene før han hadde funnet den bortkomne!  
Vi to representantene for divisjon Viken hadde en meget hyggelig dag i 
Kongsberg sammen med redningshundene og deres eiere og fikk et godt 
innblikk i alt arbeidet som ligger bak at en hund blir godkjent som red-
ningshund. Og dessuten det daglige vedlikeholdet som skal til både for 
hund og eier for at ekvipasjen skal være godt skikket til operativt rednings-
arbeid til enhver tid.  
Det er et flott arbeide disse hundeeierne utfører på frivillig basis og som 
kan komme oss alle til gode, uansett alder og fysikk. De er derfor vel verdt 
å støtte!  
 
Helge Bagøien 
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KIWANIS CLUB FREDRIKSTAD HAR DELT UT NABOPRISEN. 

Kiwanis Club Fredrikstad deler hvert år ut sin nabopris til personer eller institusjoner som har vist seg som en 

god nabo i sitt lokalmiljø. Selv om vi i Norge lever i et land som sikrer innbyggerne mange sosiale goder, vil det 

alltid være nyttig å ha gode naboer som ser behov, og som tilbyr hjelp i hverdagen. Dette er viktig ikke minst for 

sårbare grupper i samfunnet. 

Utdelingen av naboprisen, som foregikk på Kiwanishuset på Gressvik 26. oktober, var egentlig for 2019, men har 

vært utsatt i snart 2 år pga. koronaen.  Det var Marit Bjelvin, som er primus motor for  "Østsiden Sykehjems ven-

ner", som fikk prisen. Begrunnelsen var hennes og foreningens virke på sykehjemmet med å bidra til et godt so-

sialt miljø der beboere og pårørende kan oppleve trivsel og livsglede. Musikk, sang og dans, kaffe og noe godt å 

spise er hovedinnholdet i aktivitetene. Hyggekvelder arrangeres en gang pr. måned i tillegg til kafekvelder og for-

middagsdans.  

Naboprisen utdeles med en plakett samt et pengebeløp på 10.000 kr. 

Kommunens nye ordfører, Siri Martinsen, deltok ved utdelingen av Naboprisen og takket prisvinneren med 

blomster og gode ord om samfunnets nytte og behov for at gode naboer stiller opp for hverandre.  

Bildet tatt ved ut-

delingen viser fra 

høyre prisvinneren 

Marit Bjelvin, leder 

av humanitærko-

miteen med 

"sjekken" Jon Hesla 

Halvorsen, presi-

dent Hanne Falleth 

og ordfører Siri 

Martinsen. 
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En Julehilsen fra Spania….. 

Hei alle Kiwanisvenner. 
  
Det har vært stille fra meg i noen måneder. Ting har bedret seg litt i Spania, men det er fortsatt 
et stort behov for hjelp til barn og unge i «vårt» område. 
  
Det er flere norske som bidrar der nede nå. Frivillighetssentralen som er opprettet av nordmenn 
gjør en veldig bra jobb. De er veldig aktive. Likeledes «din hjelper» er også aktive på flere plan. 
  
Vår klubb Kiwanis Club Alfas del Pi har nå bare 6 fullt betalende medlemmer. ( Derfor er jeg fort-
satt President)  Og så har vi en «hjelpegruppe» som vi kaller støtte medlemmer bestående av 10 
personer. Noen av oss bor i Spania men de fleste bor i Norge og har nettopp kommet hjem. Vi 
prøver å hjelpe så godt vi kan. Men med så få medlemmer så blir det litt begrenset – dessverre. 
Som alle andre klubber så har vi problemer med å rekruttere nye medlemmer. 
  
Men vi har greid å holde på i 20 år. Om ikke Covid 19 ødelegger for oss så er vår plan å avholde 
et 20 års jubileum den 25. mars 2022. Din klubb er herved invitert. Det kommer en mer detal-
jert invitasjon på nyåret. 
  
Vi har mange familier vi hjelper med mat og gaver til jul. Kan din klubb være med å hjelpe oss? 
  
Vår norske konto er: 2320 15 25713    Vi setter pris på alle bidrag . Store som små. 
  
Vi takker samtidig for alle som har hjulpet oss så langt i vårt arbeide! 
  
På forhånd takk for hjelpen. 
  
Vi ønsker deg og din klubb og deres familie en Riktig God Jul og Godt Nytt Kiwanis år. 
  
  
Mvh 
  
Stein Robert Halle 
President 
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Det har ikke vært så mye aktivitet som vanlig i Kiwanis Club Ringerike det siste året 

– av opplagte årsaker. Noe aktivitet har det imidlertid vært, stort sett i form av dug-

nader, hvorav noen har vært inntektsgivende, andre humanitære. Dugnadsinnsatsen 

har totalt sett vært bortimot 700 timer det siste året. Humanitærkomiteen har også 

opprettholdt en viss virksomhet, og det har vært delt ut ca. 135.000 kroner til diverse 

veldedige formål. 

Nå er imidlertid aktiviteten i ferd med å ta seg opp igjen, og fjerde oktober var det 

årsmøte. Rune Thorsen overtok presidentklubben etter Leif Aspevoll. På fotoet er det 

Rune som takker Leif for to års innsats som president ved å overrekke han en vakker 

blomsterbukett. 

Vi har fått ett nytt medlem i løpet av året, men dessverre er det også en som har gått 

bort. Vi vil fortsatt gjerne ha flere medlemmer, så det er bare å ta kontakt om du bor i 

Ringerike, Hole eller Jevnaker. Vi har møtene våre i Røde Kors huset i Soknedals-

veien første og tredje mandag hver måned. 

Det som det fokuseres på av aktiviteter nå er praktisk og økonomisk hjelp til Busse-

rullgjengen, dugnad på hytta i Ådal, se å få reparert og hengt opp julebelysningen i 

Hønefoss’ gater, tilrettelegging av «Opplevelseskortet» for 2022, samt å finne en ver-

dig mottager av vår ærespris for 2021. Den håper vi å kunne dele ut i forbindelse 

med vårt litt høytidelige møte like før jul. En vaskejobb vi gjennomfører annen hver 

uke har gått sin gang gjennom hele pandemien, og den fortsetter. 

Sven Alexander 

President skifte i Kiwanis Club Ringerike. 
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Små Nytt…. 

Fra Viseguvernøren på Vestlandet, Dagfinn Bergkvist får vi 

en melding at Kiwanis Bergen Fyllingsdalen har vært på 

Laksevåg Senter.. 

Her har det vært ett lotteri med en kake som  

premie. Kiwanis dukken og pins ble også markedsført. At 

Kiwanis posen er i bruk, er jo bare ett pluss.. 

Vi 

   

Bergen: 

Askøy: 

Trutshavn musikkkor, spilte under 

den store Øyen pris utdelingen hos 

Kiwanis Club Askøy. 
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Klubber kan heldigvis møtes igjen. I Svelvik har vi nettopp 
hatt en kveld med bowling og pizza i Drammen 
 
Veldig sosialt og godt å møte hverandre igjen. 
Ble kun 8 denne kvelden, noen ble syke. 
Men vi koste oss. Så blir ny bowling i januar, for dette kan 
alle være med på. 
Håper du kan bruke noen av bildene i neste Kiwanis nytt. 

 

 

Svelvik: 

Haugesund: 
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 Askim: 

Rena: 

 

Larvik 
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Heder og Ære... 

Den 28 oktober delte Askøy  
Kiwanis ut 3 Øyen medaljer.  
Det var Jostein Farestveit,  
Kåre Juvik og Knut Magne Bjørsvik 
som ble overrakt diplom og  
medalje av President Gunnar  
Teigland. 
 
Viseguvernør Dagfinn var tilstede. 
 
Redaksjonen Gratulerer 
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Foto: Ellen johannessen, Gjengangeren 

 

 

 

Det juler seg….. 

Da har Kiwanis Club Åsgårdstrand levert godteposer til alle beboere på sykehjemmet i 
Åsgårdstrand. 
Birgitte - Steinar Stenersen - Nissen Roar Hansen –og  Magne Wilhelm Sørensen 
 

Foto Roger Berg 
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 Klar for avgang…. 

 

Hektisk førjuls tid for gutta i KC Askim. 

Kiwanis toget har vært med på  

Julegateåpningen både i Askim og  

Mysen. 

Til glede for både store og små. 
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Foto: Roar Hansen 



23 

 

 

 

 



24 

 

Siste side….. 

 

 

 

 

  


