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I redaksjonen: 

Redaktør: Ludvik Ervik                     

Stoff til Kiwanisnytt sendes til:   

kiwanisnytt@kiwanis.no 

 

 

 

  

 

Hei alle kiwanis medlemmer! 
 

Nå nærmer sommeren seg for fullt og vi alle ser frem til en tid med nye opplevelser, temperaturer og ny energi 
for å bygge opp til høsten med prosjekter og aktiviteter. 

Hittil i år har klubbene hatt stort fokus på aktiviteter som har bidratt til glede for barn og unge. 

En stor takk til klubbene som har organisert den store dukke dagen med gode resultater. 

Dette prosjektet viste hvor dyktige vi er i et felles mål om å nå ut til publikum. Synliggjøring og promotering av 
vårt signatur prosjekt er fokuset og nye medlemmer som mål. 

De siste medlemstallene viser en nedgang samtidig som nye kommer til slik at det er ikke så håpløst. Optimis-
men råder selv om vi må se realistisk på situasjonen.. 

Husk at det er vi medlemmer og klubbene som til syvende og sist skal jobbe for å rekruttere. 

Guvernøren har med glede reist rundt til klubber for å promotere og prøve å motivere. 

En gjestfrihet og interesse fra medlemmene har bidratt til at jeg føler at det råder en god stemning i klubbene. 
Nok en gang takk. Jeg er fortsatt ledig for besøk hvor vi kan utveksle tanker om fremtiden etter sommerferien. 

Guvernøren deltok på Europa Konventet i Wien. Et givende møte hvor tema også var medlemsutvikling. Tallene 
i Europa viser at den samme situasjonen råder som i Norden, men med lyspunkter. Videre ble kommunikasjon 
diskutert internasjonalt. Her er det en jobb å gjøre. Det jobbes også med prosjekter hvor bl.a. kiwa-
nisdukken skal fokuseres på med hjelp av en app. Alt i alt er Kiwanis på hugget. 

Tilslutt vil jeg oppfordre klubbene som ikke har meldt seg på til konventet å gjøre det. 

Konventkomiteen jobber friskt med program og opplegg. 

God sommer ønsker jeg alle og ser frem til nye opplevelser for barn og unge. 

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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  Husk  3-4 september 

Vellykket jazz-kveld med Odeon Jazz Quintet 

Kiwanis Club Oslo arrangerte igjen en av sine tradisjonelle jazzkvelder på Frogner Seniorsenter torsdag 

28. april. 

Odeon Jazz Quintet skapte stor stemning, og et 40 talls gjester koste seg med tradisjonell jazz, denne gangen 

også med inspirasjon og innslag fra Sør-Amerika.  

Konserten er åpen og gratis for beboere i Frogner-området og brukere av Frogner Seniorsenter, og Kiwanis 

Club Oslo selger vafler og kaffe + et glass vin for dem som ønsker dette. 

I tillegg til informasjon om Kiwanis og prosjektene våre arrangerer vi et populært lotteri, der den populære ho-

vedgevinsten er en stor matkurv, sponset fra Rema1000. Den heldige vinneren får, ved behov, gratis skyss 

hjem. Og vinneren denne kvelden var veldig overrasket og glad for denne servicen fra Kiwanis, da han ikke 

hadde bil med seg – og bodde i Asker! 
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Vårens vakreste eventyr i Åsgårdstrand. 

Barna sto i sentrum, da KIWANIS arrangerte årets dukkedag med dukketeater og 

salg av dukkepins på Paletten i Åsgårdstrand. 

KIWANIS ønsket å lage gøy og sprell for både den unge garde og alle innbyggerne i 

Åsgårdstrand. 

Dukketeateret fra «Kattas» figurteater Ensemble AS i Tønsberg var hyret inn med 

forestillingen «BOSS STJELER SHOWET», og for et flott show. Stor takk til Cecilie 

Schilling for topp innsats. 

KIWANIS hadde satt seg fore å skape liv og røre for å engasjere hele Åsgårdstrand, 

etter pandemien, og det klarte de til gangs. 

På forhånd var forstillingen  annonsert med plakater rundt i byen, og KIWANIS med-

lemmene delte ut pamfletter til alle på Paletten  

torsdag, fredag og lørdag. 19 Kiwanis-gutter var i aksjon.  
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3 forestillinger ble gjennomført til stor applaus og stormende jubel. 

Ballonger og underholdning underveis var med på å skape en god ramme. 

KIWANIS takker Meny og alle de andre forretningene på Paletten for all støtte til 

arrangementet. Vi solgte 202 dukkepins som blir til 202  

Kiwanis-dukker, som vi leverer gratis til sykehus, legekontor, helse- 

 stasjoner og ambulansetjenesten. Vi takker for all støtte til barn og unge som 

trenger bistand. 

Vel blåst og takk til alle. 

Tekst : Jan Bredo Mathiesen 

 

 Foto: Roar Hansen 
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Ressurs- og organisasjonsgruppen består av fra venstre: Harald Bårdsen, Åge Amundsen, 
Kjetil N. Grønning og Steinar Johansen. 

Slanking av styret i Kiwanis Distrikt Norden. 

Forrige guvernør, Kari Rasmussen, innledet og fortalte litt om nødvendighet for endring. Det er 

en generell mening ute hos klubbene at nåværende styresammensetting er meget «topptungt». 

Leder av komiteen, Harald Bårdsen, ga ordet til Steinar Johnsen, medlem av komiteen og han 

kunne informere om at kiwanisklubbene nå foreslås inndelt i 6 divisjoner, mot tidligere 9. 

 

Leder presiserte nødvendigheten av en slanking/endring og effektivisering av distriktsstyret.. 

 

Komiteens medlem, Kjetil Grønning, viste historiske tall/grafer vedr. KIDN’s negative utvikling 

de senere år. 

 

Neste guvernør, Terje Ringsby, viste frem sitt alternative forslag på 7 divisjoner og argumenterte 

om hvorfor han ville ha det slik.   

 

Da alle deltakere som ønsket å ta ordet var ferdig med sine innlegg ble det foretatt en avstem-

ming, om hvor vidt denne endring av fremtidig organisering av KIDN’s styre og divisjoner  

skulle gjennomføres . 

Redigert utdrag fra møtereferat DS3 
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Ny organisasjons struktur: 
Resultatet ble som følger: (15 stemmeberettigede). 

9 for endring til 6 divisjoner og 6 for endring til 

 7 divisjoner. 

 

Styret vil i fremtiden bestå av følgende personer: 

Guvernør 

Neste guvernør 

Forrige guvernør 

Fremtidig guvernør 

6 Viseguvernører. 

I alt 10 stemmeberettigede i fremtiden. 

 

Distriktskasserer og distriktssekretær mister sine stemmer i styret. 

Disse verv ansees i fremtiden, med start i kiwanisåret 2022-2023, som stabsfunksjoner. 
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Karl Petter Nylén og Halvard Ellefsen i Kiwanis Club Risør. Foto: Kiwanis Club Risør  

Dette er Kiwanis Club Risør først 
med i Norge. 

 

 Tekst: Tore Myrberg 

Årets store båtlotteri fra Kiwanis Club Risør er heldigitalt. Dermed er klubben først i Norge av 
lag og foreninger med et så stort lotteri på nett. 

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Kiwanis Club Risør 

Visst nok har Norsk Tipping og Postkodelotteriet større løsninger, men da er det snakk om en 
helt annen kategori. Når det gjelder vanlige lag og foreninger, er Risørs lokale kiwanisklubb 
med på å bane vei. 

– Vi er den første i Norge som har fått godkjent denne type stort lotteri (over kr 200 000,-) av 

lotteritilsynet. Det kreves presis og god dokumentasjon og sikre betalingsløsninger for å få det-

te godkjent, og vi har fått lagt inn godkjente betalingsordninger som bankkort, forteller Karl 

Petter Nylén i Kiwanis Club Risør. 

https://www.irisor.no/author/tore/
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Skal være enkelt å kjøpe lodd 

Men, nå er alt på plass, og det er mulig å få kjøpt de første loddene. Det er lokale krefter 
som står bak programmeringen av det hele, noe Nylén synes er ekstra morsomt. 

– Programmering er gjort av en lokal helt som heter Mark Stivensen, og applikasjonen kan 
brukes på alle plattformer (PC, nettbrett, telefon og MAC). For de som ønsker å kjøpe lodd, 
er det bare å gå inn på https://kiwanisrisor.club å følge instruksjonene som kommer opp på 
skjermen. 

Bakgrunnen for at klubben gjør lotteriet om til å bli digitalt, er som så mange andre ting den 
pandemien som har preget oss de siste to årene. 

– Vi var klar til å starte vårt tradisjonelle båtlotteri våren 2020. Alle forberedelsene ble gjort. 
Søknader ble sendt og loddbøker ble trykt, premier kjøpt inn, men som alle vet dukket koro-
naen opp. Dette satte en effektiv stopper for lotteriet det året. Når dette så ut til å fortsette i 
2021, var det noen av oss som var kreative nok til å finne nye løsninger. 

Håper på økt salg 

Når Kiwanis Club Risør nå har fått på plass det hele, ser Karl Petter Nylén mulighetene som 
ligger i at man kanskje kan få solgt flere lodd enn man har fått gjort ved de siste lotteriene. 

– Loddsalget krever sitt av en liten klubb, der også våre medlemmer ønsker litt sommerferie. 
Det vi gjør nå håper vi skal føre til at vi kan selge flere lodd med litt mindre innsats. 

I tiden framover har kiwanisklubben tenkt å markedsføre båtlotteriet aktivt, slikt at det skal 
være enkelt for folk å kjøpe lodd. 

– Vi kommer til å promotere oss i forskjellige sosiale medier, og skal i tillegg annonser i avi-
ser slik og blant annet på iRisør. Det kommer også til å dukke opp plakater med QR-kode 
som vil guide deg inn på rett sted. 

Dropper ikke torvet 

Totalt sett vil Kiwanis Club Risør kunne selge 8000 lodd á 50 kroner pr. lodd. Det å gjøre lot-
teriet digitalt, håper de skal være med til å påvirke at det selges flere lodd raskere. 

– Det igjen vil jo generere mer inntekter som vi kan dele ut lokalt til de som trenger det. Og 
da spesielt til barn først og fremst, sier Nylén. 

For de som har har gjort det til en vane å stikke innom blide kiwanismedlemmer sittende 
foran hovedpremien på torvet i Risør, kan Karl Petter komme med beroligende ord. 

– Vi skal dukke opp på torvet i år også. Vi har søkt om plass på torvet og vi skal om mu-

lig være enda blidere. Vi skal være der for å promotere båtsalget, og kommer til å stille ut 

båten, henge opp flyers og hjelpe folk som trenger hjelp for å kjøpe lodd. 

https://kiwanisrisor.club/
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Hver lørdag møtes de ved kanonene i Drøbak – og drar inn opp til 

22.000 kroner. 

– Mottoet vårt er «barn først og fremst», understreker Per Lie og Tor Kristian Hansen. – Vi har noen damer med i klubben, men vil gjer-

ne ha fler, inviterer de. Foto: Ann-Turi Ford 

DRØBAK: Hver lørdag fra påske og til ut i oktober, mellom klokka elleve og tre, holder idealistene i Kiwanis bruktsalget åpent i Veisving-

batteriet. 

– Det betyr at alle kundene kommer fem på tre, ler Per Lie. Han er webredaktør og presseansvarlig for Kiwanis Drøbak – en av landets 

40 Kiwanis-klubber. 

– Jeg har jobbet i bruktbutikk i 18 år, det var nok derfor de ville ha meg med, pluss at de vil ha friskt blod, forklarer Jack Borgen. Med 

sin erfaring fra bransjen vurderer han det ukentlige bruktsalget til Kiwanis Drøbak som meget bra. 

– Utsalget er veldig populært, forteller Tor Kristian Hansen. Han har sin første vakt i bruktsalget denne lørdagen – og har allerede 

falt for fristelsen til å kjøpe noe selv. 

 

 

Akershus Amtstidende 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=2ef4173f1029739c77f3319735ea77290586a0821a9ae933f29df7b88201009fJmltdHM9MTY1NTMxNzY2MSZpZ3VpZD00ZGE4MjU4ZC1kMTZiLTQ5MjgtYTNhMS0yYzEwMDM3MjVjYjYmaW5zaWQ9NTE4NQ&ptn=3&fclid=d72f97ff-ecd8-11ec-ba4c-2b5c97456678&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cu
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• Masse folk går tur forbi og stikker innom, og vi har også faste kunder, fortsetter Hansen som begynte i  

Kiwanis ved årsskiftet. 

• Jeg ble pensjonist nå i sommer. Dette er en kjempefin sak å jobbe for. Vi er 25 stykker som deler på å 

jobbe her, så det blir bare jobbing omtrent hver fjerde lørdag, sier han. 

• Jack Borgen, som har havnet i Drøbak gjennom kona, er glad for å få være med og bidra med sin Kompe-

tanse.  

 

 Til nå har jeg vært med å datere ting og sånt, sier han. 

– Vi har et veldig fint samarbeid både med kommunen og med Forsvarsbygg, opplyser Per Lie. 

• Dermed kan vi bruke alle disse lagrene til å oppbevare varene våre. 

• Den buede bygningen rett innen for undergangen er for eksempel fylt av koppestell,  

lamper, bøker og masse annet. 

 

I mer enn tjue år 

Bruktsalget på Veisvingbatteriet har holdt det gående i over tjue år. Det gir Kiwanis Drøbak en solid inntekt. 

– Hvor mye penger kan det komme inn på en vanlig lørdag her? 

– Det finnes ingen vanlig lørdag, ler Kiwanis-gjengen. 

– Ytterpunktene er fra 22.000 og ned til 4.000 kroner – et gjennomsnitt på rundt 10.000 kroner, anslår de – 

altså omtrent 40.000 kroner i måneden. 

– Hva går pengene til? 

– Inntektene går først og fremst til barn, opplyser Tor Kristian Hansen. 
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 Jack Borgen ble medlem i Kiwanis samme dag som Amta var på besøk, mens Sverre Hauger har 

vært med i 54 år. Foto: Ann-Turi Ford 

– Til barn og unge 

Alt fra treningsavgift til ulike idretter for barn i DFI, til kirkens ungdomsarbeid og støtte til utstyr 

til Ressurssenteret blir betalt av Kiwanis gjennom bruktbutikken. 

– Vi støtter også utdelingen av den såkalte Kiwanisdukken, en tøydokke som skal lette kommu-

nikasjonen mellom barn og helsepersonell. Barna tegner selv på dukken og uttrykker sine følel-

ser og viser hvor de har vondt, sier Lie. 

I tillegg gir foreningen nå en del hjelp til flyktningene fra Ukraina. 

– Vi samlet for eksempel inn diverse kjøkkenutstyr, hadde dugnad hvor vi vasket og renset 

det og delte det opp i elleve komplette sett. I dag ga vi en sykkel til en seksåring og noen kjøk-

kenstoler og -bord til en annen familie, forteller Lie. 

– Hvordan er det å være her når det høljer ned vår og høst? 

– Det regner aldri når vi har bruktsalg disse lørdagene. 
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 Sirkus workshop på Nesodden. 

 

 

 

Kiwanis Club Nesodden arrangerte i februar en workshop for barn i klubbens loka-

ler på Sandvang. 18 barn i alderen 6 – 9 år møtte opp til lek og moro.  

Clownberry teaterkompani med Elena Oittinen og Sigmund Lillefjære ledet det 

hele. Elena er utdannet på sirkusskole i Spania og Sigmund har skuespillerutdannel-

se. De møttes på klovneskolen Ecol Philippe Gaulier i Frankrike og har siden jobbet 

sammen med forestillinger og workshops for barn og voksne.  

Alle fikk prøvd seg på sjonglering med baller og tallerkener, svingt seg med rokke-

ringer, akrobatikk, improvisasjoner og klovning. Hørtes lang vei at barnene hadde 

det moro. 

Arrangementet ble avsluttet med en oppvisning for foredlere og søsken. Alle fikk 

masse applaus og hadde lært hvordan man takket og bukket som ekte artister. 
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Innsendt av: 

Lennart Carlsson 
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Minneord Einar Staff 

Einar Staff ble medlem i kiwanis Club Horten i 1972.  Klubben var da 5 år gammel. Året 

etter (73) ble Einar sekretær i klubben. Einar var President i klubben under 10 års jubileet. 

77/78 Årets Jubileumsgave var en kombinert ambulanse/handicap bil som ble gitt i gave til 

Horten Røde Kors Hjelpekorps. 

I Gjengangeren kunne vi lese overskriften: «Kiwanis markerte 15-årsjubileet med gave-

dryss». Avbildet er en blid formann i Jubileumskomiteen Einar Staff. 

Det var alltid hyggelig å være sammen med Einar på adventskalendersalg. Han kjente mye 

folk- godt salg. Det var  god stemning og ikke minst at han hadde med seg en termos kaffe 

med 2 kopper. 

 Einar var fotogen og alltid blid. Vi minnes Einar med hatt og flagg på Kiwanis festkonsert.  I 

Borgertoget med roser i hånda, og ikke minst ivrig på veddugnader.  I 2017 tok Einar over 

stafettpinnen etter Willi Berge, og ble klubbens kasserer fram til denne dag. Han er der-

med den eneste i klubbens historie som har vært både sekretær, president og kasserer. 

Einar tok også på seg klubbens viktigste verv. Leder av Kjøkkenkomiteen. 

For sin innsats fikk Einar Kiwanis Nordens høyeste utmerkelse IVAR ØIENs minnemedalje. 

Det siste året tok Einar sine vakter på BUA utlånssentral og vaksinevaktene.  

Einar ble født fredsvåren 45,  Einar var medlem i Kiwanis i 50 år, og hans siste 

dugnadstime ble gjennomført bare dager før han sovnet inn. Da overførte han  på vegne 

av Kiwanis penger til Ukraina flyktningene. 

Til Einar vil jeg si:  Takk for hjelpen- og hvil i fred.  

 

Ludvik Ervik 
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Raus Jubileumsgave fra 

Kiwanis Club Skien  !!! 

Tekst og foto: Roar Hushagen 
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SKIEN: Kiwanis Club Skien fyller 50 år, og griper sjansen til å gi hele 400 000 
kroner i gave til sju skolekorps og til barneavdelingen på Sykehuset Telemark. – 
Dere snakker om en liten pengegave. Det er ikke det. Det er mye penger. 
 
 
Det slår Øyvind Strand i Skien musikkråd fast etter at skolemusikkorpsene Gjerpen, Gimsøy, 
Menstad, Gulset, Klyve, Skotfoss og Skien har fått hver sin sjekk på 50 000 kroner. Det sam-
me beløpet ble gitt til barneavdelingen på sykehuset. 
– Gleder oss til å spille 
Musikkrådet er en paraplyorganisasjon for alle korpsene. 
Som idretten og speiderbevegelsen har korpsene slitt under koronaen. Derfor er det kjær-
komment med en pengesjekk som kan brukes helt fritt. 
– Det er ikke en liten pengegave, det er mye penger, understreker Strand og takker for gaven. 
– Nå gleder vi oss til å komme ut og spille på 17. mai, sier Øyvind Strand og selv klar for sin 
44. feiring av nasjonaldagen i gatene. 
– En uvurderlig hjelp 
Leder Bo Lilledal Andersen i Menstad skolekorps sparte heller ikke på godordene etter utde-
lingen. 
– Nå har vi vært gjennom en koronaperiode med opp- og nedturer. Dette er en fantastisk på-
skjønnelse, og en inspirasjon. Disse er pengene er en uvurderlig hjelp til å gi ungene noe mer. 
Det hjelper å gi en oppmuntring og en lønn for øve mer, sier Lilledal Andersen som mange 
kjenner fra NRK Telemark. 
Han startet sin korpskarriere i Jar, til han ble for gammel. 
– Etter det får jeg en klump i halsen når jeg hører korpsmusikk. 
Han er ikke alene om det, og forteller om mange som blir rørt når små musikanter spiller på 
instrumenter som er like store som dem selv. 
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Spanderte mat 
 
I tillegg til gaveoverrekkelsen vanket det også mat. 
– Vi skal spandere god mat. Det er derfor vi er her på Mathuset, innledet president Finn Gis-
holt i Kiwanis Club Skien. 
Klubben har nå fylt 50 år, og det var på den bakgrunnen gavene ble delt ut denne uka. 
– Vi har holdt til i Skien i 50 år, og vi har en paragraf om at vi skal hjelpe barn og unge i nær-
miljøet. Det har vært hovedfokuset, selv om vi har hjulpet til andre steder. Dette er en liten 
pengegave, som jeg håper vil glede. 
Begrunnelsen er enkel. 
• Vi er glade i korpsmusikk og de sju korpsene er gode representanter for ungdommen. 

Dere sees og høres i bybildet, forklarer han og er glad for å kunne være raus i disse tider. 
 
Delt ut fem millioner. 
 
Kiwanis Club Skien ble startet 20. mars 1972, og har siden starten delt ut fem millioner til 
gode formål. I løpet av disse årene har de gitt pengebidrag til speidere, handikapforeninger, 
skolekorps og mye annet. De fikk bygd Klosterskogen ridesenter, og har også delt ut hjerte-
startere. 
De har et samarbeid med Skien kommune der de støtter opp om kontingentkassa. Nyttårs-
fest og grillfest om sommeren for ungdom med lite ressurser er andre viktige bidrag. 
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Kiwanis på Norges gamle hovedflyplassområde – Fornebu! 

Lørdag 11.06.2022 var det igjen Fornebudag ute på 

Fornebulandet med full aktivitet i og rundt det 

store kjøpesentret Fornebu S. Fornebudagene 

strekker seg over en liten uke (tirsdag til søndag). 

Tidligere år har det vært over 16 000 mennesker 

innom arrangementene. Lørdagen markerer høyde-

punktet i Fornebudagene som er en årlig markering 

og feiring av livet på Fornebu. Her fremmes da 

mangfoldet av Fornebus natur, kunst og kulturliv, 

organisasjonsliv og næringsliv.  

 

Kiwanis Club Oslo fikk i år gleden av å delta på lør-

dagens arrangementer pga. klubbens kontakt med 

et styremedlem i Norske Redningshunder som også 

er medlem i arrangements-komiteen for Fornebu-

dagene.  
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Klubben fikk plass på torvet utenfor kjøpesentret sammen med ca. 40 andre forskjellige organisasjoner samt 

næringsdrivende. Alle vi hadde fått tildelt bestemte plasser for egne telt eller telt lånt ut av Bærum kommu-

ne. KC Oslo delte et lånt telt på 18 m2 med Norske Redningshunder og en organisasjon til. Teltet fikk vi satt 

opp i 08-tiden med hjelp fra bl.a. ansvarlig arrangør!  

Selve Fornebudagen startet offisielt kl. 10.00. Da ble strøm til vaffeljernet vårt slått på, og vaffelpressen satt i 

gang! Etterspørselen var upåklagelig helt fra starten. Til tider kø for å få kjøpt!  

I likhet med da klubben var med på Bygdøy allè dagene før Pandemien hadde vi også nå engasjert en 

«Ballonggutt». Han blåste opp ballonger og formet disse som f.eks. dyr, blomster, sverd og hjelmer etter øns-

ker fra barna! Barna fikk de gratis. Hele tiden mens han holdt på (ca. 2 timer) var det konstant kø på minst 20 

meter av forventningsfulle barn med foreldre.  

En annen av våre aktiviteter som også var populær, var spikerslag i stubbe. Her var det om å gjøre å slå en 

stor spiker helt ned i stubben på færrest mulige slag. I løpet av formiddagen hadde vi tre delkonkurranser og 

vinnerne av disse gikk til finalen. Premiene var bl.a. Flaxlodd og Kiwanis handlepose.  

Dessverre var ikke «Værgudene» hverken med oss eller arrangørene denne dagen. I 13-tiden begynte det så 

smått å blåse litt. Vi fikk da beskjed fra arrangøren om å pakke ned teltene med en gang for det var meldt 

vind på 18 m./sek. dvs. sterk kuling! Det var meget synd for nå var publikumstilstrømningen på topp!  

Vi hadde bare så vidt fått tatt ned teltet og pakket sakene våre, så kom også regnet. Da ble torvet raskt rela-

tivt folketomt både for deltakere og publikum. Resultatet var nok noen tusen færre publikummere denne 

lørdagen enn tilsvarende lørdager tidligere år. Aktivitet-ene på tovet skulle egentlig ha holdt på til i 18-tiden.  

Summa samariuma var det allikevel en trivelig dag med masse fornøyde mennesker som var innom vår stand 

og ble kjent med Kiwanis for første gang. Vi fikk også forsterket kontakten vår med Redningshundene. Dess-

uten ble det solgt noen dukkepins, delt ut info om Kiwanis, avholdt en liten spørre-konkurranse om Kiwanis 

og delt ut en del Kiwanis reklamemateriell.  

Tekst og foto: 

Helge Bagøien 
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