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Guvernørens Gnist September 2015! 

Vi vil….Vi Kan….Og vi gjorde det…! 

Et spesielt år i Kiwanis–historien går mot slutten. 

100 år i service for verdens barn! 50 år i service for Nordens barn! 

Vi har bidratt til mange positive forskjeller. Det står det respekt av. 

Vi vil så gjerne hjelpe mange fler . Ha flere hender  med på å gjøre en forskjell. 

Da må vi fortelle hvem vi er, og hva vi gjør 

Vi kan! Det viste vår  SMS–aksjon for Eliminate til morsdagen. Vi samlet inn 683.000,- kr. 

Det er den største enkeltstående innsamlingsaksjonen på verdens basis i Eliminate-prosjektet.  

Vi gjorde det! Vi bestemte oss for  å gjøre noe vi ikke hadde gjort før, noe annerledes. 

Vi ble synlige!  

Vi brukte penger på synliggjøring – Vi fikk TV–tid 2 ganger på God Morgen Norge. 

Vi bygget stolthet i organisasjonen vår! 

Alle våre aksjoner og aktiviteter, gir grunnlag for stolthet. 

Vi snudde negative holdninger til positive! 

Motivasjon var gjennomgangstonen på alle plan, ved alle anledninger. 

Vi valgte å se fremover! 

Vi startet Barnas Dag i forbindelse med konventet i Drammen. 

Jubileumsåret har vært en super feiring med fokus på synliggjøring og motivasjon. 

En fantastisk reise i Kiwanisåret 2014-15, med alt vi har gjort av positive forskjeller. 

TUSEN TAKK for at dere har bidratt til alt vi har fått til i år! 

TUSEN TAKK for at jeg fikk være med på reisen som deres Guvernør i et spesielt år. 

TUSEN TAKK for alle flotte inntrykk og opplevelser. 

JEG ER STOLT AV DERE! 

Vær stolt Kiwanianer, og våg å si det. Snakk med Kiwanis–hjertet. 

Jeg er stolt av å være Kiwanianer og ser med glede frem til fortsettelsen. 

Hilde Elisabeth Meyer 

Guvernør 2014-15 

Kiwanis District Norden  
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Drammens-konventet i bilder... 

Guvernør Hilde Meyer 

ønsker velkommen til   

KI-president John Button 

m/frue, KI-EF president  

Vincent Salembier, 

Counsellor Bruce 

Berven, samt guvernør 

Island/Færøyene 

Gunnlaugur 

Gunnlaugsson m/frue. 

Konventdeltagerne følger med når vår Verdenspresident 

John Button sier noen velvalgte ord. 

 
Statsminister Erna Solberg sendte hilsninger 

til Konventet og gratulerte oss med 

dagen. 

Ordføreren i Drammen 

Tore Opdal Hansen ønsket oss 

velkommen til Drammen 
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Er det noen som 

kjenner seg igjen? 

Taler hører med! 

Friskoband fikk fart i salen. 
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Vellykket Barnas Dag i Drammen. 

Tross noe småsurt vær, var det 

mange som tok turen innom 

Bragernes Torg og fikk se både 

dansere, sang fra scenen og 

akrobatiske sykkeløvelser. De 

minste fikk prøve seg på NAFs 

minibiler, men Unicef/Eliminate–

teltet bød på en virituell reise i en 

flykningeleir. Våre venner i 

Mental Helse ungdom og 

Burncamp stilte også med egne 

stands. Alt i alt et meget vellykket 

arrangement, som kanskje blir en 

tradisjon på fremtidige 

Konventer. 
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Barnas dag…. 

Store og små koste seg på 

Bragenes Torg i Drammen. 
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Drammen 

flagget for 

Kiwanis. 
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Mye fart og moro…. 
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Konventkomiteen kunne konstatere at 

årets Konvent og Barnas dag var en 

suksess. 

Vaffelmannen var meget 

populær og effektiv. 

Buskerud–klubbene stilte med egne 

stands. Her med blide gutter fra 

KC Øvre Eiker. 
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Våre sammarbeidspartnere Unicef;  

Mental helse ungdom og Burncamp var 

hjertelig tilstede på Barnas dag. 
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Presseklipp Byavisa Drammen….. 
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Minneord for Jan Erik Røed 

 

Jan Erik Røed ble medlem i Kiwanis Club Tønsberg allerede i 1981 og ble snart 

en meget og engasjert kiwanianer. Han var aldri redd for å ta fatt på 

forskjellige oppdrag. Med en oppvekst i landlige omgivelser var han fortrolig 

med omgang med dyr. Det var derfor naturlig at han med liv og lyst gikk inn 

for og ble leder for klubbens program for terapiridning for barn og unge. 

Gjennom en lang rekke år gledet han terapirytterne ved sesongavslutninger 

når han arrangerte pølsefester ved St. Hans-tider og opp under jul, med seg 

selv og sine medhjelpere tilbørlig kledd som julenisser. 
 

Han var klubbens kontaktmann med kommunens fysioterapeut da klubben 

etter hvert har bekostet fem egnede hester til terapiridningen. Klubbens 

grunnlag for dette ligger blant annet i salg av Kiwanis adventskalendere. Her 

gjorde Jan Erik en helhjertet innsats ved salg på stands og ved husbesøk 

hjemme i bygda, som han sa. 
 

Jan Erik hadde omtanke for sine venner. Han forespurte seg ofte om 

familiemedlemmers ve og vel og sendte hilsener. Han var alltid takknemlig og 

raus med ros i plenum når noen hadde hjulpet ham med gjennomføringen av 

hans forskjellige prosjekter. 

Han var behagelig å samarbeide med og tok gjerne andre med på råd. 

Jan Erik ble i 2006 påskjønnet med Øyen-Medaljen for sin innsats i Kiwanis 

Club Tønsberg. 

Våre tanker går til Marit og familien. 

Vi lyser fred over Jan Eriks’ minne. 

Kiwanis Club Tønsberg 
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Et meget populært innslag på barnas dag var 

utdelingen av Kiwanis ærespris til Søndre Vego 

gård ved Firezo og Harald Vego.  

Hele storfamilien gjestet oss på Konventet og 

holdt et inspirerende foredrag om livet på 

Søndre Vego gård. 

Når de i tillegg kom på God Morgen Norge 

mandagen etter sammen med vår Guvernør 

Hilde, så må en si det har vært en særdeles 

verdig vinner komiteen hadde plukket ut 

denne gangen. 

En verdig vinner av 

Kiwanis Ærespris. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOyu6-PZ-ccCFYWNcgodLmkLMg&url=http%3A%2F%2Fwww.blomster-levering.no%2Findex.php%3Fmact%3DNews%2Ccntnt01%2Cdefault&psig=AFQjCNELADE138kDMrcmsIYVU96fM2SA_Q&ust
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"Promenade-konsert" 
m/ Kongelig Norske Marines Musikkorps 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag 14.11.15 kl. 1700 på Bakkenteigen, Horten 
 

Kiwanis–klubbene i Horten og Åsgårdstrand har også i år kjøpt hele forestillingen. Vi har 

ca. 100 billetter som Kiwianis–klubbene utenom kommunen kan få kjøpt til kr. 100 pr. stk.   
Dette er et arrangement som er beregnet på eldre, handicappede eller de som kanskje ikke har 
råd, og trenger en oppmuntring i hverdagen. Ønsker din Kiwanis–klubb å ta med noen som 
fortjener en oppmuntring i hverdagen, så send en mail til: 

kiwanisnytt@kiwanis.no, eller Redaktøren 90927750, så skal vi nok holde av noen billetter 
til dere. 
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 DEN STORE SOMMERDUGNADEN 
 
I mange, mange år har det vært en årviss foreteelse i 
Kiwanis Club Elverum, i slutten av juli og første del av 
august, å arbeide på Skogmuseet i Elverum med å sette 
opp og rive ned igjen boder for bruk under Jakt– og 
Fiskedagene. Under selve dagene driver klubben 
Kiwanisgrillen. 
I år startet vi 22. juli med ”Vi bygger”, ”Vi griller” 6.-8.august 
og ”Vi river” 10.-11.august. 
Stort fremmøte og god hjelp fra de unge i Unified fotball 
gjorde at jobben gikk som en lek, og de tyngste løftene 
delte vi på. Resultatet er at vi blir bedre kjent, styrker 
samfølelsen og så er det innbringende slik at vi har midler 
til vårt humanitære arbeid resten av året. Det ble flere 
hundre arbeidstimer, ganske mange kroner, noen 
skrammer og sår, noen utslitte 
arbeidshansker og noen såre rygger, men 
det er nå moro også da.  
Ekstra moro var det at Neste guvernør 
besøkte oss over to dager, og jammen tok 
han i et tak med å selge vafler og kaffe da 
det var som travlest; slik et bilde viser. 

Selv om høsten har banket på, så tar vi med en overligger fra de dype skoger i Elverum….. 

Tekst og foto: Asbjørn Schjølberg. 
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Mye fint folk samlet under Barnas dag i Drammen. 

Snart Past Guvernør Hilde Meyer, KI-president John Button 

og påtroppende Guvernør Eivind Sandnes. 

Det er noe med Vestfold og kvinnelige Guvernører. 

Heidie Ringsbye fra KC Larvik Bøken ble valgt som 

Guvernør for Kiwanisåret 2017-2018. 

Når sola skinner og Stella polaris var der, så 

måtte det bare bli helt topp på Ups & Downs– 

helga på Gurvika. 

Kiwanis Club Karlskoga fortsetter å dela ut 
dokker. Det er upskattad, meldes det fra 
Sverige. 
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Kiwanis Albaniahjelpen. 
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Nytt Prosjekt. 
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Klipp fra "Fredrikstad Blad" 18. september. 

Kiwanis utlån stilte kurssykler til disposisjon, fikk vi vite 
av Gunnar Henry Olsen, president i KC Fredrikstad. 
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Fra Akers Avis... 

Vellykket Ups & 

Downs–helg i 

Gurvika. 

 

Disse blide Kiwianere 

fra Vestfold , sørget 

for at helga ble fylt 

med både mat og 

glede på Gurvika 

utenfor Larvik. 
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 Håper du kan bruke vedlagte klipp fra "Demokraten" torsdag 
17. september, med Kiwanishilsen   

Gunnar Henry Olsen  

President KC Fredrikstad. 

 

Joda...det tar vi gjerne med…. 

Fra Demokraten. 
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Tanken er å få med de riktige samarbeidspartnerne slik at man får gitt en hjelpende hånd til de barna som trenger 
det.– Så langt har vi fått tre søknader til Kiwanismodellen i Gjerstad, og alle ble godkjent. Vi trenger at alle får vite 
om at vi finnes, og vi trenger et godt samarbeid med dem som er i kontakt med barn og barnefamilier som trenger 
støte, sier Solheim. I tillegg håper hun det også kommer noen damer som kunne tenke seg å være med i arbeidet 
med å hjelpe.– Vi er åtte damer, men skulle gjerne vært 15. Da ble det flere som kunne dele arbeidet, og vi ville vært 
mange nok til å bli egen klubb, sier Solheim. 

Fra AUST AGDER BLAD 

Det nærmer seg trekning på 

Kiwanisbåten 2015. Vi er tilstede 

med båten på Torvet i dag under 

Risør Festuke. Mye spennende 

idrettsglede i byen i dag så stikk 

innom å kjøp lodd før det er for 

sent. Trekning er til lørdag 3. 

oktober kl. 15.00 på Torvet. Da 

trekker vi i tillegg til båten 2 

reisegavekort på 10.000,- og 

15.000,- og tre stk. Garmin GPS. 

 

Hjelp Kiwanis å hjelpe lokalt!  

Spenningen stiger i Risør. 
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Siste side... 

< . 

 

I helgen 4. - 6. september 2015 deltok Elverum Fotball Unified på Landsturneringen for fotball og håndball på Lillehammer. Lagleder 

Bjørnar Pedersen beretter dette fra turneringen: «En flott Landsturnering på Lillehammer er over. Strålende vær tross dystre 

spådommer.  

Vi er kjempefornøyd med vår innsats. Vi stilte med 2 lag og vant både Gruppe 7’er C og Gruppe 5’er D. Alle sammen gjorde en  

To flotte karer ble feiret på KC Åsgårdstrands årsfest. 

Meget fortjent kan redaksjonen tilføye. 

Gratulerer til Roar Hansen og Roger Berg. 

Pølser var populært på Ups & Downs–helga. 


