
Velkommen !! 
 

 

Til motivasjons konferanse. 

DREAMTEAM 102,  

sammen med alle tillitsvalgte i  

den store Kiwanis familen året 2016/17 
 

Energize the Dream… 

that every child is happy,  

healthy, safe and loved! 



Terje Kristian Thørring Christensen 

 
• 40 år ung ! 

• Lykkelig gift med Nina. 

• Stolte foreldre til to gutter på 8 og 10 år. 

• Selvstendignæringsdrivende, eier og driver egen taxi. 

• Medlem av Kiwanis siden september 2008. 

• Medlem av Vekstkomiteen og Humanitærkomiteen siden 2009. 

• Leder av Humanitærkomiteen 

• Viseguvernør divisjon Sørlandet.  

• President i Kiwanis Club Risør.  



Kiwanis International/ KI President 2016-17 

• Utvikle og lansere distriktets strategisk retning og mål. 

• Hjelp hver klubb utvikle og lansere sin egen strategiske planer  

• Øke medlemskap gjennom nye klubber og styrking av klubbene 

• Fullfør våre løfter til Eliminate Prosjektet 

• Jane M. Erickson 

• Medlem av Kiwanis 24 år 

• Rådgiver K-Kids 16 år 

• Årets Kiwianer 200-08 

• Trustee KI Foundation 2002-05 

• Flere Kiwanis Ærespriser 

• Flere verv i Kiwanis på alle plan 

• Hjerte i Kiwanis Familien 

• Skolert og jobbet i utdanning og læring 

• Gift med Gus, Kiwanianer og tidligere Guvernør 

• 5 barn og 7 barnebarn 

Mål  2016 / 2017: 



Facta, non verba 
(NO WORDS, BUT DEEDS). 

Europa/ KIEF President 2016 / 2017: 

Slag ord: 

 

- Sjoerd Timmermans 

- Leiden i Nederland. 

- Kiwanis, Reise, Lese, Seile. 

- Pensjonist, arbeid i reiselivsbransjen 

- Kiwanis ClubThe Hague i Nederland 

- Kiwanis medlem siden 1991 

- Livsvarig medlemskap i Kiwanis,  

- Diamond Walter Zeller Fellow 

• Mer åpenhet 

• God troverdighet 

• Godt forhold til nasjoner, distrikter og KI. 

• Forbedre kommunikasjon 

• Støtte opplæring og utdanning (innenfor økonomiske rammer) 

• TEAM WORK! 

• Snu trenden med negative tall på antall klubber! 

Mål 2016-17: 
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Mål KIDN Dreamteam 102 2016 / 2017: 

Opplyse og Utvikle! 

Ønsker å motivere til å øke folks kunnskap om Kiwanis i Norden og hva vi gjør. 

 

For lettere å rekruttere nye medlemmer. 

Hjelpe eksisterende medlemmer til å bli enda mer stolt av sitt Kiwanis medlemskap. 

 

Medlem av DS siden 2009. 

Involvert i arbeidet med Strategiplan 2013-18 og 5 års pam 2015-2020. 

  

Gjøre det jeg kan for å fylle de oppgaver og mål som er i planene. 



Mål KIDN Dreamteam 102 2016 / 2017: 

Opplyse og Utvikle! 
 

Starte «høstingen» av den jobben som er gjort på synlighet i distriktet på alle nivåer. 
 

Mål fra KI-presidenten og KI-EF president og våre planer gir meg: 

Ønske – Håp - Mål: 

«3-4 nye klubber i Norge» 

«1-2 nye klubber i Sverige» 

«+ 150 medlemmer» 

Sverige har stort potensial for nye klubber. 

+150 medlemmer   

2 nye medlemmer netto, i hver eksisterende klubb.  



Energize the Dream… 

that every child is happy,  

healthy, safe and loved! 

Sammen kan vi utføre store ting. 
 

Sammen er vi sterke.  
 

Medlemmer i klubben, tillitsvalgte i divisjonen og distriktet 

besvarer mer enn gjerne dine spørsmål. 
 

Vi er til sammen veldig kunnskapsrik. 


