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Hei alle kiwanis medlemmer!
Guvernørens år går mot slutten. Et år med mange inntrykk. Et år med mange positive erfaringer og noen utfordringer.
Jeg vil takke medlemmene som har bidratt til å dra Kiwanis Norden videre. Mange flotte prosjekter og aktiviteter som har skapt glede for først og fremst barn og unge.
Videre viser innsatsen at det fortsatt er liv i vår organisasjon. Vi leverer lokalt og internasjonalt.
Samtidig må vi se realistisk på vår situasjon i forhold til nedgang i antall medlemmer.
Tallenes tale er reell men samtidig ser vi nye medlemmer komme til. Det er yngre medlemmer som ønsker å
bidra til å skape en ny retning som er moderne men samtidig gå i takt med vår historie. .

Vår prioritet er å bli bedre på å synliggjøre oss ute i felten.
Vi må skape en trygg og fin atmosfære lokalt i klubbene. Det er lokalt slaget står.
Ellers vil jeg takke konventkomiteen for vel gjennomført konvent i Drammen.
Et konvent som inneholdt mye spennende.
Distriktsstyremøte nr.4, Årsmøte. ledsagertur, Kiwanis Ærespris og bankett. Vi hadde internasjonale gjester som
ifølge tilbakemeldinger var meget fornøyd med oppholdet.
På årsmøte ble gledelig Sverre Hauger valgt til guvernør 2024/25. Det vil si at vi har på plass guvernører for de neste 3 årene. Samlet sett så er guvernøren for 2021/22 en forsiktig optimist.
Jeg vil takke komiteledere, viseguvernører og guvernørkollegiet og ikke minst alle medlemmene for
2021/22.

Samtidig vil jeg slå et slag for neste års Guvernør Terje Ringsby. Han fortjener all den støtten han kan få. La hans
år bli positivt og givende.
Tilslutt
Guvernørens motto for 2021/22
"VÅR INNSATS ANDRES GLEDE"
Tusen takk for meg
Mvh Best regards
Nicolay Grøndahl
Guvernør Kiwanis Norden
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Smakebiter fra Guvernørens årsrapport….
Distriktsstyret 2021-2022 bestått av følgende personer:

Guvernør
Forrige guvernør
Neste guvernør
Fremtidig guvernør
Distriktskasserer
Distriktssekretær
Viseguvernør Akershus
Viseguvernør Buskerud
Viseguvernør Sverige
Viseguvernør Sørlandet
Viseguvernør Telemark
Viseguvernør Vestfold
Viseguvernør Vestlandet
Viseguvernør Viken
Viseguvernør Østfold

Nicolay Grøndahl
Kari Rasmussen
Terje Ringsby
Svein Gunnar Aanerud
Bård Ekeberg Nilsen
Steinar Birkeland
Jan-Erik Gullheim
Tore Brynslund
Mona Hurtig
Karl Petter Nylén
Steinar Johnsen
Per Ole Bjønnes
Dagfinn Bergkvist
Helge Bagøien
Trond Søhagen
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Komiteledere for perioden 2021-2022:
Finanskomiteen
Humanitærkomiteen
Konventkomiteen
Lovkomiteen
Ressurs og organisasjonskomiteen

Bård Ekeberg Nilsen
KC Skien
Thorbjørn Hultstrand Hauge KC Lier
Tore Vågsmyr
KC Svelvik
Eivind Sandnes
KC Risør
Harald Bårdsen
KC Kristiansand

Andre verv for perioden 2021-2022:
KiwanisNytt
Økonomiske prosjekter
Webmaster / Nettsider
Medlemsansvarlig
Kontaktperson KI Foundation
SKI DNF Fond
Kiwanis Butikken
Diplomer / materiell

Ludvik Ervik
Morten Nygaard
Asbjørn Schjølberg
Mari Mosand
Carl-Eric Thielemann
Carl-Eric Thielemann
Sigbjørn Rimehaug
Roar Hansen
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KC Horten
KC Oslo Syd
KS Elverum
KC Oslo
KC Nedre Eiker
KC Nedre Eiker
KC Oslo St. Hallvard
KC Åsgårdstrand

Årsrapporten…
Klubbene er endelig tilbake til normalen etter pandemien. Medlemmene ser behovet av å treffes for å
gjennomføre klubbmøter med mål om å støtte barn og unge i Kiwanis Norden.
Det råder en optimisme og kreativitet i klubbene.
Guvernøren har besøkt 16 klubber i Kiwanis Norden. Takk til disse for gjestfrihet og ikke minst å kunne kommunisere for å utveksle synspunkter og ideer. På møtene har guvernøren lagt frem sine vyer på powerpoint.
Guvernørens år både innen KIDN og internasjonalt. Føler at presentasjonen ble godt mottatt.
HUSK: DET ER LOKALT MAN FINNER NYE MEDLEMMER
Guvernøren har deltatt internasjonalt i Gent Belgia, Europa Konventet i Wien, Verdens Konventet i Indianapolis
og Sveits/Lichtenstein sitt Konvent i September. Et helhetsinntrykk fra møtene er at synliggjøring er et stikkord.
Vi i Kiwanis Norden har en litt annen tilnærming til dette. Profilering og promotering kan og må vi bli flinkere til.
Flott å møte kollegaer fra hele verden for å utveksle erfaringer og noen ideer.
Hovedpoenget er å representere 744 medlemmer p.v.a Kiwanis District Norden.
Guvernøren har også hatt rapporteringsmøter på zoom hver måned med Verdenspresidenten og
Europa Presidenten.

Klubber /medlemmer:
KIDN har pr.1.8.22 43 klubber og 744 medlemmer mot september 2021 43 klubber og 759 medlemmer, en
minus på 15 medlemmer.
Internasjonalt er trenden noe i nedgang
Østerrike - 2 medlemmer
Belgia Lux. -19 medlemmer
Island Færøyene - 10 medlemmer
Sveits Liechtenstein + 37 medlemmer
Italia - San Marino -174 medlemmer
Nederland - 15 medlemmer
Tyskland - 42 medlemmer
Frankrike Monaco - 296 medlemmer

Det finnes noen klubber i Kiwanis Norden som gjør spennende trekk.
Disse klubbene anbefaler Guvernøren å se nærmere på med gode ideer for vekst.
Hyggelig er det at Kiwanis Norden har fått en ny satellitt klubb.
KC Ypsilon Drammen med KC Svelvik som vertsklubb Kontrakt inngått 19.3.22
Lykke til med arbeidet fremover for barn og unge først og fremst.
Litt trist er det at vår satellitt klubb på Rena la ned nylig p.g.a diverse årsaker.
I klubben var det medlemmer som skulle jobbe i Markedskomiteen. derfor har vi ikke kommet igang med enkelte prosjekter, men regner med at dette tas opp igjen neste år.
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Aktiviteter og prosjekter:
Noen eksempler:
Rekrutteringsseminar i Drammen i oktober 2021.
Ressurs og organisasjons gruppen har jobbet med å se på
Distriktsstyret når det gjelder besparelser og bemanning .
Foredrag for sykepleiestudenter på Bakkenteigen og i Drammen.
Beredskapsplan for krisehåndtering er på plass.
Kiwanis Gjenbruk på Fagerstrand Nesodden Salg av varer for gjenbruk. En suksesshistorie

Kiwanis Festkonsert med Kongelig Norske Marines Musikkorps 13.11.21 på Bakkenteigen.

Utlånssentralen BUA i Horten Samarbeid mellom Kiwanis, Horten kommune og
Horten Frivilligsentral.
Gratis utlån av utstyr til sommer og vinter

Kiwanisdukken Vårt signatur prosjekt.
Kiwanis Dukke Dagen april 2022 En promotering av Kiwanisdukken. Et vellykket arrangement med mange
fine stands.
Kiwanisnytt er fortsatt spennende lesning.
Konventet i Drammen 2022 med DS og årsmøte
Gjester fra inn og utland
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Giverglede….
Til Ukraina ca. kr 700000.- fra klubbene og fondet. Takk for innsatsen.
Internasjonalt er det kommet inn ca.10 mill. kr.

1250 Kiwanisdukker er delt ut.
Torshovkorpsets Festival 2022 Sitt 50 års jubileum kr.100000.Norske Redningshunder kr.200000.Sponsor til Burn Camp.
Sponsor til Mental Helse Ungdoms sommerleir.
Kiwanis CESIS ransel prosjekt i Latvia.
Bergen Håndballturnering kr.20000.Kiwanis Ærespris på konventet i Drammen 2022.
Fra DAM stiftelsen :

til SAREPTA MKK og Der Du Bor kr.700000.-til hver
Podcasten Hemma kr.30000.7

Skoleransel
prosjektet:

P.g.a pandemien og diverse andre omstendigheter kom utsendelsen om støtte til skoleransel
prosjektet i Cesis sent i gang. 11 klubber i distriktet bidro med kr. 54.331.-, inkludert det som
sto på KEP kontoen fra før. Det viste seg å holde, da klubben i Cesis ba om kr. 51.590.- som
dekket utgiftene til ransler både for jenter og gutter. Restbeløp kr. 2740.- står på kto. for senere bruk.
President Hanne hilste fra klubben i Cesis da hun møtte representanter derfra på årets
konvent. Bilder av ranslene, m innhold har Antra Gabronova sendt, og hun takker
KC Fredrikstad og Distrikt Norden for bidraget.

Fredrikstad, 15.09.22
Tor Ellefsen
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Frivillighetens dag:

Kiwanis Club Fredrikstad deltok
på Frivillighetens dag
10. september på Stortorget
sammen med 20 andre
organisasjoner.
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Mental Helse Ungdom sommerleir 2022.

I juni arrangerte Mental Helse Ungdom hele to sommerleirer for våre medlemmer på Bjerkely Folkehøyskole! Leirene var i
år delt inn i aldersgruppene 16 – 19 år og 20 – 30 år. På sommerleirene tilbragte deltakerne mye tid på verksted. Utenom
verkstedene var det mange sosiale aktiviteter man kunne delta på hvis man ønsket det – alt fra fotballkamper, kubb og
bading til karaoke, brettspill og bålkos m.m.
Som alltid ble begge leirene avsluttet med et storslagent avslutningsshow, med fremvisning av hva de ulike gruppene hadde arbeidet med i løpet av uken.
Nye bekjentskap ble knyttet, latter og kunnskap ble delt, og vi er veldig, veldig glade for at så mange fine folk ønsket å
være del av sommerleirene våre i år!
Takk for en fantastisk sommerleir! Vi gleder oss til neste år!

Med vennlig hilsen,

Eline H. Lorentzen
Organisasjonsrådgiver
Mental Helse Ungdom
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Sponsor

Fotograf: Trude Telle
Sted: Bjerkely Folkehøyskole på Flisa i Hedmark
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Prisutdeling i Drøbak
2. juni 2022

President i Kiwanis, Jan Erik Wilhelmsen, delte ut pris tirsdag kveld. Vidar Færgestad og
DFI fotball fikk denne.
Maria Sandum Bergh

Det var ikke bare fotballkamp som utspilte seg på Seiersten Stadion tirsdag kveld.
DRØBAK: DFI fotball ved Vidar Færgestad mottok Kiwanis Drøbaks hederspris under kampen mellom DFI
og Østsiden på Seiersten Stadion. Kiwanis Fondet, eller Kiwanis Stipendet som de sier i fotballen, er en viktig
brikke i idretten, og på bakgrunn av dette ble prisen delt ut.
Prisen tildeles personer eller organisasjoner som har markert seg i lokalmiljøet, og i en pressemelding skriver
den frivillige organisasjonen at DFI fotball har gjort det mulig for barn og unge med anstrengt økonomi å
kunne delta på sportslige aktiviteter.
Da Amta snakket med Vidar Færgestad før utdelingen kan han fortelle at samarbeidet med Kiwanis er en viktig faktor i inkluderingen av barn og unge i idretten.– Det kanskje mest positive etter min personlige mening er
at vi gjennom Kiwanis-fondet har gjort det lettere å forhindre at noen slutter i det stille på grunn av økonomi.
DFI Fotball har alltid hatt som mål å forhindre dette, men etter opprettelsen av Kiwanis-fondet har dette blitt
enda tydeligere og lettere å kommunisere.
Et viktig samarbeid: Samarbeidet mellom Kiwanis Drøbak og DFI fotball startet allerede i 2019, da fikk fotballen utdelt hundre tusen av organisasjonen og de har siden fått flere midler til idretten øremerket for barn og
unge. President i Kiwanis Drøbak, Jan Erik Wilhelmsen, starter utdelingen med å rose DFI fotball.– DFI Fotball
har gjort det mulig for barn og unge med anstrengt økonomi å kunne delta på sportslige aktiviteter på like fot
med andre barn. DFI Fotballs stipendkonto er et lavterskeltilbud som fungerer best mulig for giver, Kiwanis Drøbak, barn og unge med anstrengt økonomi i familien, og administrator, DFI Fotball, forteller han.
Wilhelmsen opplyser om at som følge av hedersprisen vil DFI Fotball motta en donasjon på 50 000 kroner.
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Færgestad er stolt over samarbeidet med Kiwanis og kan fortelle at de så langt har hjulpet over femti barn
med økonomisk støtte. (f.v) President i Kiwanis Jan Erik Wilhelmsen og Vidar Færgestad. Foto: Maria S. Bergh

Det er en blid og takknemlig Vidar Færgestad som tar imot hedersprisen, og han legger ikke skjul på hvilken
betydning samarbeidet har for idretten i Frogn. Mest hyggelig med dette er giver gleden mot barn og unge, så
det passer oss i fotballen godt. Med støtten fra Kiwanis har vi et tydelig verktøy å kommunisere ut med, og vi
har en finansiell partner bak som stiller med midler til de familiene som trenger det. Et utrolig godt verktøy for
styret å ha, forteller han mens han mottar prisen.

Har stor betydning for deltakelsen
De øremerkede midlene som DFI fotball mottar fra Kiwanis er av stor betydning forteller Færgestad. Fondet
gjør at en enklere kan hjelpe de som kanskje hadde falt fra idretten av ulike årsaker.
– Vi bruker midlene fra fondet når vi får henvendelser fra trenere som ser at utøvere trenger økonomisk hjelp
for å kunne delta. Dette kan være for å dekke treningsavgift, eller at vi for eksempel støtter kjøp av et par nye
fotballsko eller en treningsdress.
Ikke minst er idrett, og kanskje spesielt fotball, en glimende arena for integrering og en trygg arena hvor man
treffer andre barn og tydelige voksenpersoner som er med på å forme trygge og gode oppvekstsvilkår, forklarer Vidar Færgestad.
Det at de tydelig kan flagge friplasser gjennom Kiwanis gjør at langt
flere tørr å spørre om hjelp enn tidligere.
– Dette gjør at langt flere barn får delta på våre aktiviteter – noe som
er veldig viktig for barn og unge i oppveksten. I idretten treffer man
nye venner, man lærer seg å samarbeide med andre barn og man opplever oppturer og nedturer i sammen med andre.
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Pressemelding...
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Da Kiwanis kom i
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Konventet i bilder...
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Minner fra Konventet….
Ett lokalt barnekor fra
Drammen, sang vakkert på
åpningen av Konventet.

Åpningen av årsmøtet:
Guvernør Nicolay Grøndahl ønsket alle gjester og delegater
velkommen og erklærte Kiwanis District Nordens 56. årsmøte for offisielt åpnet. Han håpet på et konstruktivt og verdig
årsmøte.

Forrige guvernør Kari Rasmussen foretok minnehøytideligheten over avdøde medlemmer.
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Det ble fremført hilsninger fra følgende personer: - KI Trustee for Norden, Kip Crain. - Guvernør Island/
Færøyene, Thomas Sveinsson.

Tore Vågsmyr startet med rømningsveier og loset
oss trygt gjennom årsmøtet som møtedirigent.

79 delegater. Av KIDN’s 40 klubber var 29 klubber
til stede. Årsforsamlingen var dermed beslutningsdyktig.
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Distriktskasserer Bård Ekeberg Nilsen, la frem en
regnskapsoversikt som var ajourført pr. 30.08.2021.
Regnskapsoversikten viste at DS 2021-2022 har god
økonomikontroll.

ÅRSREGNSKAP FOR KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN 2020-2021. Regnskapet var godkjent av distriktsstyret og
revisor og aktuelle årsmøtevedtak er kun en formalitet. Regnskapet viste et negativ resultat på Kr. 66713,-. Etter finanskostnader/inntekter

ÅRSREGNSKAP FOR STIFTELSEN KIWANIS CHILDRENS
FUND NORDEN (SKCFN), FOR ÅRET 2021 (SKCFN har
kalenderår som regnskapsår). Regnskapet viste et
negativt resultat på Kr. 44644,-. Etter finanskostnader/inntekter. Fondets egenkapital pr 31.12.2020 er
Kr. 1073400,-. Årsforsamlingen godkjente regnskapet
og årsberetningen.
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Det forelå følgende forslag fra nominasjonskomiteen: Guvernør 20222023: TERJE RINGSBY. KC Horten
Neste guvernør 2022-2023: SVEIN
GUNNAR AANERUD. KC Haugesund
Begge kandidatene ble valgt med
akklamasjon.

V
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Fremtidig guvernør 2022-2023: Nominasjonskomiteen la fram forslag
på: SVERRE HAUGER, KC Drøbak.
Sverre ble valgt ved akklamasjon.

Valget på nye styre medlemmer til STIFTELSEN KIWANIS CHILDRENS FUND NORDEN ble en
humørfylt seanse.
Benkeforslag på nytt styremedlem: Charlotte Warhus Kristiansen, (KC Nesodden). Hun ble
valgt sammen med Bård Ekeberg Nilsen .

INNKOMNE FORSLAG. LOVKOMITEEN: Endring av tekst i «Forskrifter og Almene Råd». Dette
forslaget ble utsatt til neste år hvor det nye styret fikk i oppgave å se nærmere på dette
punktet, sammen med ny organisering av Kiwanis.

KC ASKIM fremmet forslag om halv kontingent (50%) for husstandsmedlemmer. Dette forslaget ble nedstemt. Kiwanis International gir ikke KIDN kompensasjon for halv årskontingent.

EVALUERING AV SAMARBEIDSAVTALER. KIDNs SAMARBEIDSAVTALE MED BURN CAMP.
Årsforsamlingen vedtok å videreføre avtalen i to-2-år, frem til 31.12.2024.

KONTINGENT 2022-2023:
Det forelå følgende forslag: Medlemskontingenten for Kiwanisåret 2022-2023 økes med
kr. 200,- Årsforsamlingen godkjente forslaget med 2/3-dels flertall.
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Kiwanis Ærespris:

KIWANIS ÆRESPRIS gikk i år til foreningen God jul, lille venn. En flott forening
som har gledet mange barn med utdeling av julegaver. Gratulere med prisen til
Anniken Hjelde.
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Med denne symbolhandlingen kunne
Guvernør Nicolay overbringe
både sverd og Guvernørkjede til vår
nye Guvernør Terje Ringsby fra
KC Horten.
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Siste side…..

I helgen var klubben representert på årets
konvent og årsmøte for Kiwanis Distrikt
Norden! Klubben hadde invitert 4 damer fra
en klubb i Latvia, de overrakte gave til
KC Fredrikstad, som en takk for mange års
samarbeid (som fortsetter) med et «Gi en Skoleransel» prosjekt. KC Risør skal bidra til Latvia
og muligens lage et prosjekt til for å hjelpe
denne klubben for deres fantastiske jobb og
innsats! Den unge mannen i bakkant av bildet
er et av våre medlemmer som er fra Latvia.
Han bor nå i Risør og fungerte som tolk! Han
er også vår påtroppende president i Risør!
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