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I redaksjonen: 

Redaktør: Ludvik Ervik                     

Stoff til Kiwanisnytt sendes til:   

kiwanisnytt@kiwanis.no 

 

 

 

  

 

Hei alle kiwanis medlemmer! 
 

Takk til alle medlemmer som  bidrar for barn 
og unge først og fremst. 

Guvernøren føler at vi endelig er igang med innsamlinger både i Norden og ellers 
 internasjonalt. 

Antall medlemmer er pr. februar 758. Samme antall som for 6 måneder siden. Fortsatt  
40 klubber. 

Siden sist har vi i disse dager etablert en ny satellitt klubb KC Ypsilon Drammen. 

Med KC Svelvik som vertsklubb, kan dette være en spore til andre klubber med nyetableringer 
rundt i Norden. 

 

UKRAINA 

Det tragiske har skjedd. Krig i deler av Europa. 

Uskyldige lider i en krig hvor det er en taper. Barn og unge pluss pårørende. 

En følelsesmessig sterk opplevelse. 

Dette har engasjert Kiwanis Medlemmer i tillegg til Nordens befolkning. 

Vi ønsker å bidra så godt vi kan ut fra de midler vi har til rådighet. 

Bidragene har strømmet inn og er pr. i dag på kr.472.000.- pluss fra fondet kr. 128000.- 

Totalt på kr. 600.000.-  TUSEN TAKK 

Pengene blir sendt fra Fondets konto til rette mottakere omgående. 

Denne gangen er det bestemt at Kiwanis ønsker å gjøre jobben selv uten samarbeid med andre. 
Vi tenker synliggjøring og samtidig vite hvor vårt bidrag havner. 

Innsamlingsaksjonen avsluttes fredag 18 mars. 
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Kiwanisdukke foredrag. 

Ellers har vi hatt foredrag for sykepleierstudenter innunder Universitet i Sør Norge på  
Bakkenteigen og i Drammen. (Viser til egen sak i Kiwanisnytt) Et vellykket prosjekt. 

 

Konvent 2022 i Drammen 

Guvernøren ber alle klubbene å stille på Konventet i september 2022 i Drammen. 

Et konvent som tradisjonen tro er spekket med fag (årsmøte) og sosialt. Det å møtes for å ut-
veksle erfaring og ytre seg i saker er givende og hyggelig. Ekstra viktig er det å ha med ledsa-
gere som vil oppleve en klubb som lever. Anbefales på det sterkeste. 

Ser at påmelding er i gang og regner med god pågang utover. 

 

Kiwanisdukkedagen.  

 

Tilslutt vil jeg minne om Kiwanis dukke dagen lørdag 23 april. Da forventes det at alle gjør en 
innsats for vårt signatur prosjekt Kiwanisdukken. Jeg vet at det jobbes lokalt med dette pro-
sjektet mange steder. La oss vise at vi går i takt og at sluttresultatet blir positivt. 

P.v.a Leder av Humanitærkomiteen må dere bestille nok dukke pins, dukker til å legge frem på 
stands, dukke info og Roll Ups som  bakvegg.Dette skaper et flott blikkfang. 

Tilslutt vil jeg ønske alle en fin vår. 

Guvernørens motto:                   

 

  Vår innsats  Andres glede 

 

-- 

Mvh  Best regards  

Nicolay Grøndahl  

Guvernør Kiwanis  
Norden                                                                               

guvernor@kiwanis.no 

mailto:guvernor@kiwanis.no
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 Kiwanis Club Ringerikes ærespris til Tonny Kristiansen. 

 

 

 

 

 
I en enkel sammenkomst på Tony’s Matglede i Hønengaten den 20. desember ble årets ærespris fra Kiwanis 

Club Ringerike overrakt Tonny Kristiansen. Normalt vil overrekkelsen skje i mer høytidelige former, men så 

var det pandemien og smittevernreglene da - -. 

Tonny Kristiansen er en ivrig supporter av Hønefoss Ballklubb, til tross for at han bor i Ås. Han er redaktør for 

HBKs hjemmesider, ivaretar HBKs interesser i diverse sosiale medier, og fungerer som journalist på seriekam-

pene for begge A-lagene. Det er derfor ikke noen overraskelse at det kommer frem at han opprinnelig er Høne-

foss-gutt, som spilte fotball for Fossekallen i sin ungdom. 

Imidlertid er Tonny ildsjelen som driver aktiviteten «fotball for funksjonshemmede» (FFU) for HBK. FFU ble 

startet 13. april 2013 med syv spillere og ett lag, men har vært helt oppe i 32 spillere og tre lag. Det kunne bli 

opptil 30 kamper i året. For tiden er det en 16-17 spillere, men det er alltid syv spillere i laget. Alderen på spil-

lerne har variert fra 10 til 50 år. Tonny har vært med på dette siden begynnelsen, han har hatt ansvaret for og 

drevet denne aktiviteten for barn, unge og voksne funksjonshemmede hele tiden. Tonny er svært fokusert på å 

få frem at han har verdifull hjelp av foreldrene. Han pendler fra Ås til Hønefoss noen dager i uken for å gjen-

nomføre treningen, organisering av reiser til bortekamper og gjennomføring av kamper både hjemme og borte. 

Bortekampene kan være hvor som helst på Østlandet. 

Ved sesongavslutningen står han for utdeling av premier og diplomer, samt serveringen. Han bruker mye tid på 

å opprettholde en god kommunikasjon med spillere og foresatte. Som alle kan tenke seg, så går det også med 

mye tid for å holde orden på og vedlikeholde utstyr: Fotballer, kjegler og drakter. Og ikke minst: Ta seg av den 

enkelte spiller. 

Tonny forteller at det hele startet med at han ble bedt om å legge inn en forespørsel om hjelp på HBKs hjemme-

sider, og så endte han opp med å ta jobben selv. Han har forskjellige ideer om utvidelse av aktivitetene, og noe 

han vet ville glede spillerne enormt var om de kunne få til en årlig «kamp» mot A-laget. Til slutt tilføyer han at 

de tar gjerne imot nye spillere. 

Tonny er i sannhet en ekte ildsjel som har drevet dette viktige arbeidet i ni år nå i regi av HBK. Vi gratulerer 
med prisen! 

Tonny Kristiansen mottar sjekken 

som følger med æresprisen av 

Sigurd Hamborg, som er leder av 

KC Ringerikes humanitærkomite  
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 Jula varer helt til påske…. 

  Klubbene i divisjon Viken gjennomførte også i 2021 et felles juleprosjekt.   

 

 

 

 

Klubbene i Viken hadde sist jul et juleprosjekt i likhet med julen 2020 til tross for at antallet klubber har 
blitt redusert fra fire til to. Prosjekt- og innsatsvilje var imidlertid minst like stor nå som forrige gang.  

KC Oslo Syd: 
25 000 kr til matkort m.m. til vanskeligstilte familier. 
 
Julehjelpen fra Kiwanis Oslo Syd i bydel BSN ble vellykket også i 2021. Vi samarbeidet med 
Holmlia nærmiljø Frivilligsentral. Vi kjøpte 25 gavekort a kr1000,- på Kiwi Holmlia senter vei. 
Samme butikk sponset oss med kg hvetemel og like mye farin. Dette ble lagt i våre fine gjen-
bruksnett sammen med et skriv om Kiwanis og våre aktiviteter. Frivilligsentralen hadde også en 
del gaver som dels ble lagt i vår poser, dels i egne poser. Litt leker, men også klær. Noe ble spesi-
fikt lagt til barnerike familier. Det meste ble delt ut ved via Oslohjelpa bydel Søndre Nordstrand. 
De hentet og brakte ut til aktuelle familier. En del ble hentet direkte hos Frivilligsentralen mens 
en håndfull ble levert av en av våre Kiwanianere. To av disse mottagerne var valgt fra Finn.no. 
Det ble interessante møter med to familier. Typiske situasjoner som rammer en stor del unge 
familier i dagens samfunn. Den ene ville gjerne bli fulgt opp via bestefarrollen og tar kontakt om 
det igjen utpå nyåret.   
Åge Breiby 
President KC Oslo Syd 
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KC Oslo: 
 
225 nye olabukser til fattighuset og for 10 000 kroner i matkort  
til vanskeligstilte familier i Oslo.  

 
Kiwanis Club Oslo hadde bestemt at jule prosjektet i år skulle gå til Fattighuset i Oslo, samt utde-
ling av innkjøpte matkort på kr 10 000 tusen til svært trengende, til foreldre med barn og Frel-
sesarmeen. Klubben hadde i år kommet over et stort parti med nye, ubrukte olabukser som de 
hadde fått gratis av et tidligere medlem i Kiwanis Club Oslo St.Hallvard, Svein Erik Syversen.  
 
Det var snakk om ca 225 bukser, som var avskrevet av han og som ble hentet på Sesini i  
Liertoppen Storsenter. 27 bukser ble levert av Gunhild Hauglund og Helge Bagøien til  
frelsesarmeen i Sandvika. 20 kjøpte matkort a kr 500.- fra Rema 1000, samt Kiwanis handlenett 
og info om Kiwanis ble fordelt i 20 konvolutter.. En del ble sendt ut med post gjennom annonse 
på Finn. Resten av disse og 200 bukser ble delt ut ved fattighuset i Oslo. 
 Fattighuset var meget glad for gaven og at buksene var nye, ubrukte og mente at de kommer til 
å hjelpe mange som har det meget vanskelig i Oslo 
 

 På bildet ser vi Øistein Klemp fra KC Oslo og Peter fra Fattighuset tar imot gaven  
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1:    Det kom en melding fra Guvernøren.. 

 

Hei alle Kiwanis medlemmer! 
Vedlagt informasjon om støtte til lidende i Ukraina. 
Slik som krigen i Ukraina har utartet seg er det nærliggende at vi 
som en humanitær organisasjon bidrar først og fremst til barn og 
unge. Som det står i vedlegget sendes bidraget til  
kontonummeret  Kiwanis Children's Fund Norden som  
videresender et totalt beløp til 
UNICEF.  
Håper på god respons. 
 
Nicolay Grøndahl  
Guvernør Kiwanis Norden         

2: Kiwanis samarbeid i Europa. 

 Etter å ha diskutert 

med Kiwanis  

Europa, ble det  

besluttet at  

Kiwanis gjør hele 

jobben selv. 

 

Kiwanis mobiliserer... 
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3: Pengene begynner å strømme inn. 

Pr. 21.mars 

Fra klubbene  kr. 472000.- 

Fra Fondet      kr. 128000.- 

Totalt       Kr. 600.000.-  Fra Kiwanis  Norden 
og flere penger skal være på vei fra klubbene. 

 

4: Kiwanis Foundation i Luxenbourg tar imot pengene. 

Dette blir omgjort til varer som fraktes til Romania. 
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5: Kiwanis Romania tar ballen videre. 
Kiwanis Cluber i Romania distribuerer og deler ut nødvendige varer til flyktningene fra  

Ukraina i Romania. 
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 JUBILEUMSGAVE TIL ØVRE EIKER SKOLEKORPS  

I helgen hadde Øvre Eiker Skolekorps og Øvre Eiker Musikkorps fellesøvelser. Helgen 
ble avsluttet søndag 13 mars med en felles konsert i Kultursalen på Hokksund  
Ungdomsskole, kalt «Happy.» Og happy var musikanter og publikum.  
Vi fikk oppleve ett fyrverkeri av en konsert full av spilleglede og sprelske innslag fra 
musikantene – og ett publikum i stor stemning; med trampeklapp og var sporadisk 
med og sang. 
 
All ære til dirigentene; Ida Fuglerud for Skolekorpset's rekrutter og aspiranter; Mari 
Skogly for de eldre i samme og Petter Anthon Næss for Øvre Eiker Musikkorps. 
 
Underveis ble det også en liten overraskelse til Øvre Eiker Skolekorps. Kiwanis Club  
Øvre Eiker var 45 år i 2021; men markerer det først i år som 45 + 1 år. De hadde med en 
sjekk på kr. 20.000.- som jubileumsgave fra seg. Gaven ble overlevert til korpset ved korp-
sleder Kay Robert Forsbom og kasserer Irene Firing.  

Fra venstre, korpsleder Kay Robert Forsbom, kasserer Irene Firing, Tore Hoen og Tor Flesche  
fra Kiwanis Club  Øvre Eiker. 

Gaven, en sjekk på kr 
20.000 blir her tildelt Øvre 
Eiker Skolekorps. 
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Foredrag for sykepleierstudenter. 

Etter initiativ fra vår nye satellitt klubb KC Ypsilon i Drammen ble det 
opprettet kontakt med Universitetet i Sørøst- Norge i Drammen. 

Kontakten dreide seg om å forelese om Kiwanis og Kiwanisdukken 
først og fremst. 

Universitetslektor Kirsten Røland Byermoen responderte positivt og 
ordnet tid og lokaler for vårt bidrag. Emne for studentene var Syke-
pleie til pasienter med akutt, kritisk og langvarig sykdom.Her følte vi at 
kiwanisdukken ville passe inn. 

Over 100 sykepleiestudenter fikk oppleve en godt forberedt Torbjørn 
Hauge, vår Humanitære Komiteleder utfolde seg i plenum.En stand 
hadde vi utenfor auditoriet med Rollups og info om dukken og Kiwanis 
generelt. 

Det positive er at vi får innpass i fag som gir oss positive ringvirkninger. 

Studentene er de som i fremtiden vil være våre pådrivere når det gjelder kiwanisdukken på sykehus og legekontor. 

De sprer seg rundt i landet og med kunnskap om dukken kan de følge opp vårt signatur prosjekt. 

Som takk for oppmøte og positiv holdning fikk hver av studentene et Kiwanisnett fylt med en kiwanisdukke,boka Jo-
hannes og Stine og info om Kiwanisdukken. 

Ekstra hyggelig var det at vi tjuvstartet med et tilsvarende foredrag dagen før på Bakkenteigen, med samme forele-
ser og med god respons. Dette var i regi av Kiwanis Club Horten Freia. 

Spennende blir det å se ettervirkning og at dette konseptet kan spre seg til andre utdanningsarenaer. 

En spesiell takk til Carl Erik Thielemann som primus motor. 

 

Hilsen Nicolay 

En stolt guvernør 
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Torbjørn Hultstrand Hauge 
leder Humanitær 
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Små Nytt…. 

   

Tønsberg: 

 

Siste kveld meg gjengen 
Det var en hyggelig (samtidig vemodig) og fin kveld for Kiwanis Club Oslo St.Hallvard på Linne hotell i Oslo da 8 
av 10 møtte til avskjedsmiddag i desember og til tidligere vedtak av nedleggelse av klubben. Klubben hadde på 
lang sikt snakket om nedleggelse men hadde holdt motet oppe til det siste. Nå som pandemien herjer i landet 
vårt, hadde vi ikke sett hverandre på 1 1/2 år. Mange av medlemmene var engstelig for å bli smittet, en del had-
de blitt eldre, lite prosjekter og aktiviteter. Rekruttering av nye medlemmer ga heller ingen respons, tross iherdi-
ge forsøk. Medlemmene så dessverre ingen annen utvei en nedleggelse før det nye Kiwaniåret startet. Klub-
bens siste 3 gode prosjektene, som er omtalt i forrige Kiwanis nytt, blir nå videreført til Oslo klubben. Klubben 
hadde midler igjen og jeg som også var medlem i Oslo St.hallvard mente at vi fortsatt skal holde disse viktige 
prosjektene ved live. Det var ingen innvendinger imot det. 30 års medlemskap i en klubb gjør noe med deg, du 
legger det liksom ikke helt bort. 
 
 
Øistein Klemp 

OSLO 

Kiwanis Club Tønsberg er endelig i gang med sine møter etter en tid som 
vi alle har merket på mange måter. 

Før vi stengte ned i høst har vi hatt et medlem på gang, og endelig på 
vårt medlemsmøte den 8. februar kunne vi ønske Jorunn Kvalheim vel-
kommen i kiwanisfamilien. 

Vi har også delt ut penger på nyåret. På en konsert med The Mondays 8. 
mars kunne vi gi dem en gavesjekk på kr. 10.000,- til stor glede for oss 
og dem. 

De skal også spille for oss når vi skal arrangere Fjærholmen festivalen 9. 
juni. 

Bjørg Køhn, president. 

Her er hele The Mondays samlett sammen med 

leder Jan Heidenstrøm og President Bjørg Køhn 

Divisjon Viken sitt påskeprosjekt i 2022 –  

13 000 kr som hjelp til barn og unge i Ukraina.  

Også i forbindelse med påsken i år i likhet med de to foregående år, har klubbene i divisjon Viken  

gjennomført et felles påskeprosjekt.  

Pga krigssituasjonen i Ukraina bestemte klubbene denne gang seg for å hjelpe barn og unge i dette  

landet.  

Kiwanis Club Oslo og Kiwanis Club Oslo Syd har til sammen bevilget 13 000 kr som hjelp og støtte til  

formålet. Den humanitære situasjonen for befolkningen og ikke minst for de yngste slik vi ser den daglig 

gjennom massemedia, gjør ubeskrivelig vondt.  

Klubbenes bidrag er sendt Kiwanis District Nordens fond ((SKCFN).  
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Risør: 
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 Horten: 

Sandefjord: 
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Bare smil å spore etter andre dag med foredrag for sykepleierstudentene 

i Horten og Drammen. 

Siste side….. 

 

 

  

Kiwanis Club Tønsberg hadde gleden av å ta opp 

Jorunn Kvalheim som nytt medlem. Fadder Anne 

Marie Robert bivåner det hele. 

Velkommen til Kiwanis-familien. 


