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I redaksjonen: 

Redaktør: Ludvik Ervik                     

Stoff til Kiwanisnytt sendes til:   
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Kjære Kiwanianere. 

Jeg vil benytte muligheten til å takke  
dere alle for den innsatsen dere gjør, og 
har gjort. Det er utrolig hva vi får til der-
som vi løfter i flokk. Vi er med på å gjøre 
en forskjell for mange av de som har  
behov ekstra hjelp, og jeg håper dere  
føler at deres innsats også gir noe tilbake 
til dere i form av glede.  
Behovet for Kiwanis har aldri vært større 
enn det vi opplever i disse dager.  
La oss være i førstelinje for de som  
strever med å få hverdagen til å henge 
sammen i de utfordrende tidene som er 
nå. 
 
Med ønske om en riktig god adventstid, 
en god jul, og et riktig godt nytt år. 
Husk å ta vare på hverandre slik at vi er 
klare til ny innsats i de kommende  
månedene. 
 
Med takknemlig hilsen 
 
Terje Ringsby 
Guvernør 
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 Distriktsstyret 2022-2023: 
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Lars Hvardal og Terje Ulsrud, begge KC Oslo, en sjekk på 100 000 kr til Torshovkorpset.   

Kiwanis deltakelse i Torshovkorpset Oslo sitt 50-årsjubilem. 

Kiwanis Club Oslo har i mange år hatt god kontakt med Torshovkorpset, og det var med stor glede vi fikk invita-
sjon til 50-års jubileet deres. 
Kiwanis Club Oslo ble opptatt av hva vi kunne hjelpe korpset med. Økonomisk støtte var naturlig. Arbeidet ble 
satt i gang, og en sjekk på kr. 50.000 ble et bra resultat. 
Da også Kiwanis Norden ville gi det samme beløpet – ble det en bra sjekk. 
  
Det største arrangementet i forbindelse med jubileet, var konsert m.m. på Rådhuset i Oslo. 
Det var planlagt at Kiwanis med 2 representanter, skulle overlevere sjekk på kr. 100.000 på festkonserten i Stor-
salen i Oslo Rådhus, lørdag 18. juni. 
Imidlertid ble det Kiwanis Club Oslo sin president, Lars N. Hvardal som fikk æren av å si noen pene ord, og un-
der stor jubel, overlevere sjekken på kr. 100.000 til Torshovkorpset. 
Jeg takker for denne oppgaven som ble så godt mottatt. 
 

Lars Hvardal  

President KC Oslo 2021-2022 
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Fint om dere vil melde dere på før jul 
 
Deltakeravgiften er satt til kr 1000 pr. deltaker. Inkludert seminar, overnatting, 
middag lørdag og lunsj lørdag og søndag. 
Vi ønsker selvfølgelig at så mange som mulig av fjorårets deltakere også kommer 
i år. 
  
Meld deg på her: https://forms.office.com/r/d1Ez8uBYaj 

https://forms.office.com/r/d1Ez8uBYaj
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Minneord Kjell Bakka. 

 
Det er rart og svært trist å vite at Kjell har forlatt oss for alltid.  

Kjell har vært et spesiell godt og engasjert Kiwanis-medlem gjennom mange år – helt fra 1991. Vi mener og tror at Kiwanis var en svært 

viktig del av livet til Kjell gjennom disse 31 årene. Det var faktisk Kjell som fikk under-tegnede tilbake som medlem etter mange års  

fravær.  

Kjell var født og vokste opp i Hovin i Telemark. Han var utdannet ingeniør og var i mange år ansatt i IBM. Han jobbet også for A-etat de 

siste årene av sitt yrkesaktive liv. Han og familien kom til Drøbak i 1986.  

Kjell har i alle år hatt en sentral rolle i Kiwanis og påtatt seg mange viktige oppgaver med stort engasjement i vår organisasjon. Han  

hadde administrativ erfaring fra ledende jobb i IBM og senere A-etat. Denne erfaringen, og ikke minst hans praktiske sans, kom godt til 

nytte hos oss i Kiwanis. I vår lokale klubb var Kjell kunnskapsrik teoretisk og praktisk. Han var lugn, traust og seriøs, og likte å ha «ting 

på stell». Han var en solid bauta i klubben vår.  

Kjell var President i Kiwanis Club Drøbak i en periode, og i svært mange år var han «primus motor» for vårt lokale bruktutsalg, samt 

årlige loppemarkeder. Her kom det godt med at han var «handyman» og fikset det meste. Bruktsalget var og er vårt viktigste redskap til 

å skaffe midler for vår veldedige virksomhet. Takket være denne virksomheten har vi kunnet donere betydelige beløp til dem som 

trenger det – spesielt i vårt nærområde.  

Kjell var en positiv deltager og bidragsyter både med klubbsaker og kåserier. Thora og Kjell var også flinke til å bidra med god stemning 

på utflukter og hyggelige sammenkomster. På fester var han den suverene danseløve med sin Thora. Apropos dans, så var mange i 

Kiwanis også med i «Frogndansen». Der var han og Thora svært aktive i mange år. Vi har mange gode minner i sosialt samvær med Kjell 

og Thora.  

Regionalt var Kjell vise-guvernør tre perioder, som leder av divisjon Akershus. Han var også medlem i Kiwanis Norden sitt Fond i en  

periode. Thora og Kjell har deltatt og representert oss på svært mange års-konventer/års-møter i Kiwanis District Norden (trolig de  

fleste). Han insisterte alltid på å betale selv – ikke klubben.  

Kjell fikk i fjor Kiwanis Club Drøbak sin Hederspris - for særdeles aktiv deltakelse i Kiwanis Drøbak og Kiwanis Norden gjennom sine 30 

år som medlem. Beløpet som fulgte med donerte Kjell til en gruppe i nærsamfunnet som trengte en håndsrekning.  

Vi takker for at Kjell og familie nå åpnet for at en kunne gi en minnegave til barn og ungdom i Frogn med spesielle behov via vår klubb. 

Ikke minst også stor takk til alle bidragsytere til minnegaven.  

Så … Kjære Kjell! Vi tror du følger med oss der ute: Vi i Kiwanis gir også en minnegave til gavekontoen som videreføres til det valgte 

formålet, med en hilsen fra deg. Men noen roser får du med deg, som takk og kjærlig hilsen fra dine venner i Kiwanis Club Drøbak. Vi 

var fire representanter fra klubben som etter minneord la ned en rose hver på kisten.  

Vi takker Thora Bakka og familien for en verdig og fin begravelse i Drøbak kirke med etterfølgende minnestund på Sjøstjernen. Båren 

ble satt ned ved Hovin kirke i Telemark. Vi lyser fred over ditt minne, Kjell.  

For Kiwanis Club Drøbak, Øystein Haalan 
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Giverglede i Tønsberg. 

Innsendt av Bjørg Køhn, Kiwanis Club Tønsberg Blanca. 

Kiwanis Club Tønsberg Blanca har fått flere gavekort av «herreklubben» tidligere Kiwanis Tøns-

berg for å gi bort til Ukrainske Flyktninger. 

I dag har Torstein Anholt, tidligere medlem av Kiwanis Club Tønsberg og jeg vært å levert gave-

kortene på det Ukrainske senter i Tønsberg som er en møteplass for ukrainske flyktninger. Ose-

berg Vikingarv, Tønsberg og Færder kommune, lokalt næringsliv og - ikke minst- ukrainere selv 

har gått sammen og etablert Norges første norsk- ukrainske møteplass, midt i Storgaten i Tøns-

berg. Initiativtager er Anastasia Smyk som er fra Ukraina og bosatt i Norge. Navnet på senteret 

er «Vi Sammen» 

Senteret ønsker å bidra til integrering, og vise at ukrainerne ønsker å være en ressurs i lokalmil-

jøet. 

Det at vår klubb kan glede flere ukrainere på denne måten, spesielt barn med en gave til jul, be-

tyr veldig mye. Tusen takk til «herreklubben» i nedlagte Kc Tønsberg for at vi fikk anledning og 

gleden til å gjøre dette.  
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Vårt 100 års medlem har gått bort. 

 

Vårt medlem Martin Albert Eugen Andersen døde den 10. november.  Han ble 100 år og 10 
dager. Han fikk et langt liv.  Vi minnes han med takknemlighet i Kiwanis og for det gode 
 arbeide han gjorde. 
Han var en stor hedersmann. Han var innehaver av Kongens fortjenstmedalje i gull og Kiwanis 
medalje 
Vi i Kiwanis Club Bergen Fyllingsdalen lyser fred over hans minne. 
  
Dagfinn Bergkvist 
Viceguvenør 
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To år med pandemi har gitt oss noen gode og annerledes erfaringer med å kjøre hjem varm julemat og  
julepakker til folk. Så etter et rådslag, har vi havnet på at vi gjør det også i år, sier Rune Solberg fra Scandic City. 

– Tid og ressurser 

Sammen med Kiwanis Club Fredrikstad har de to samarbeidet i årevis om et juleselskap for de som er ensomme 

på julaften. Men for tredje året på rad blir det altså ikke noe av. 

 

– Tid og ressurser har gjort at vi har landet på denne beslutningen i år. Men målet er å få til begge deler i 2023, 
sier han. 

– Det aller viktigste her er at vi kan hjelpe så mange som mulig. Det er vårt hovedfokus. Så var det mange som 

likte å få julematen hjem, med en hyggelig eske med julegodt. Det gjør at vi altså vurderer en hybrid neste år. De 

som ønsker det skal få møtes og være sosiale, mens de som ønsker julematen hjem skal få det, forklarer Solberg. 
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Alle Foto: Jan Willi Talgø. 
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Foto: Jan Willi Talgø. 
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KC Oslo på «Kiwanis Festkonsert» i Horten. 

Tekst: Helge Bagøien Vicepresident KC Oslo. 

Fredag 18. november 2022 arrangerte de tre Kiwanisklubbene i Horten og Ågårdstrand nok en 

gang Kiwanis Festkonsert. Konserten er en gave fra klubbene til eldre, uføre og utviklings-

hemmede i lokalområdet samt ledsagere og familie. Den fant sted i storsalen i Bakkenteigen kul-

turhus på Universitetet i Horten. De 450 sitteplassene i salen var bra fylt opp av et meget for-

ventningsfullt publikum. Blant disse var det en del lokale Kiwanianere, men også noen  

Kiwanianere fra distriktet rundt. Årets guvernør var til stede sammen med sin kone. KC Oslo 

var nok en gang representert, nå med fem medlemmer.  

Kongelige Norske Marines musikkorps startet opp konserten med å spille Kiwanishymnen. Den 

var i en litt «ny», men flott innpakning.  

Konsertens konferansier var en yngre dame fra Horten – Marte Amalie Johnsrud Kaardahl. Hun 

satte virkelig standarden for kvelden med sitt smittende humør og elegante behandling av konfe-

ransierrollen. Det ble nesten som et lite teaterstykke i seg selv! Sjelden man opplever en så  

levende, fantasifull og engasjert konferansier.  

Ingunn Korsgård Hagen som var kveldens dirigent, ledet korpset trygt og godt gjennom hele 
programmet. Tross sin unge alder var dette en sikker dirigent som allerede har opparbeidet en 
god del erfaring.  



14 

Det er alltid herlig å høre marinemusikken spille. 

Korpset består av dyktige og profesjonelle musi-

kere som også denne gang ledet oss gjennom et 

helt eventyr av herlig musikk. Fra Baccanale via 

Fra Hary Janos suite hvor konferansieren fikk 

vist sitt skuespillertalent og til Leroy Andersons 

klassiker The Typewriter med flotiljemester Jon 

Klavenæs fra korpset som solist på en virkelig 

gammel skrivemaskin. På slutten av nummeret 

byttet han imidlertid ut denne med mobiltelefo-

nen og klimpret gladelig på den! En ekstra at-

traksjon var det da korpset spilte fortløpende ca. 

50 bruddstykker av ulike melodier på ca. 6 ½ 

minutter! 

Konsertkvelden ble avrundet nesten i tråd med 

godt engelsk konsertmønster – flaggvifting, 

mens velkjente engelske sanger ble sunget.  

Tusen takk for at vi fikk anledning til å overvære 
denne flotte konserten på Bakkenteigen. All ære 
både til musikerne, dirigenten, konfransieren og 

ikke minst de tre arrangørklubbene! Kjente vi 
var stolte på vegne av Kiwanis.   

Foto: Jan Willi Talgø 
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Tilslutt var det Redaktøren som fikk  

oppdraget med å takke alle som hadde bidratt 

til denne festkonsert kvelden på  

Bakkenteigen i Horten. 
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Små nytt…. 

Åsgårdstrand: 

En hektisk høst for gutta i Åsgårdstrand.  Seniorkafe, julemarked, Organisering av Kiwanis 

Adventskalender, festkonsert og ikke minst den legendariske torskemiddagen.   

Lier: 



17 

Kristiansand: 
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Askim: 
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Fredrikstad: 

6.desember hadde Kiwanis Club Fredrikstad juleavslutning på Kiwanishuset. 

Det ble servert tradisjonell varm julemat og drikke. Marsipankaka og kaffen 

smakte også godt. Loddslaget gikk strykende, kunne President Gunnar Henry 

Olsen melde. I November hadde klubben besøk fra KC Strømstad. Ett interes-

sant kåseri om Fredrikstad i 1814 av historiker Trond Svandal, kunne presi-

denten melde. 

Horten: 

Ingen Jul uten…... 
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Larvik: 
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Ingen trenger å fryse. 

Foto. Jan Willi Talgø  

Dette var en overskrift i Gjengangeren fra 2003. Ved-aksjonen til Kiwanis Club Horten ruller videre, og litt varme 
spres fortsatt rundt i kommunen vår. Ved-aksjonen startet for over 35 år siden, med bl. rydding av trær langs 
jernbanelinjer. I våre dager kjøper Kiwanis inn ferdighogd ved. Det starter med salg av Kiwanis kalenderen. Uten 

salg av kalenderen, ingen ved 
innkjøp. Byens innbyggere har 
i alle år støttet opp og kjøpt 
Kiwaniskalenderen.  

Overskuddet av kalendersal-
get brukes til gode formål, 
deriblant innkjøp av ved. 
De siste årene har Kiwanis le-
vert ved til Blå Kors, kan ved-
sjef Jon Andresen fortelle. Blå 
Kors leverer den ut til sine 
brukere. Med høye strømpri-
ser vil en tro at årets ved kom-
mer godt med. Tusen takk for 
veden sier Bjørn Lindvig i Blå 
Kors.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=591820621&__cft__%5b0%5d=AZUSl8CQ6yPpFRpszrAYGA51FrntrwwKAeGzQ-9yeOVXps0_iQy5XIQFndGzJEHevMlLqMw55IDALzWOvYHJXmMzqsFxfxfzNyty89c35mjuMNzMr6urJOGUfFtxb_XhFpNjJl9Hb5c0bey3nCBbG1hXQIT132ROi9TMrzZzTmQMKFqHp2QF1ZG_XhT_bQNWnX
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Historisk dag.  
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Siste side….. 

 

 

  


