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Siden starten i 1976 har Kiwanis Club Øvre Eiker delt ut 2,85 millioner kroner til humanitære formål. 
En sammensveiset gjeng, med en god gjennomsnittsalder, holder fast ved en ting; Den største 
gleden er å glede andre. 

 

40 år i Kiwanisuniform: Denne gjengen har vært med fra starten i Kiwanis Club Øvre Eiker. Fra 
venstre Svein Wold (86), Reidar Brattensborg (88), Hans Kristofersen (80), Martin Hølen (76), Jørgen 
Hole (78) og Arne Bråten (86).  

I dag feirer begge Kiwanisklubbene i Øvre og Nedre Eiker fire tiår med dugnadsånd og arbeidsvilje 
for at andre skal få det bra. 

For seks karer i Øvre Eiker; Svein Wold (86), Reidar Brattensborg (88), Hans Kristofersen (80), 
Martin Hølen (76), Jørgen Hole (78) og Arne Bråten (86) har det vært en selvfølge å stille, enten det 
er hageaksjon, fylling av sandsekker, tulipanaksjon eller blomstringsturer med beboere på Eikertun. 

Av de nåværende 24 medlemmer i klubben har de seks karene vært med siden oppstarten i 1976. 

– De eldste er nok mest aktive, sier Svein. 

Ikke rike onkler 
Norge har tidligere fått tittelen verdensmester i frivillighet. I 2012 var det 48 prosent av befolkningen 
som drev med frivillig innsats. Det sies at dugnadsviljen går i motsatt vei av gjennomsnittsalderen til 
de frivillige. 



Hva er drivkraften og motivasjonen? 

– Vi er en flokk som drar lasset sammen. Jobben vi har gjort og gjør er å kanalisere midlene videre ut 
til de som trenger det. Vi er ikke noen rike onkler. Det er takket være det lokale næringslivet, 
handelsstanden, lag- og foreninger og alle enkeltpersonene i Øvre Eiker som har sørget for at vi kan 
bidra, forteller karene. 

De retter en stor takk til alle som har bidratt opp igjennom årene. 

Arne Bråten tror oppveksten er årsaken til at dugnadsviljen er så sterk. 

– Det er noe som heter nød skaper samhold. Da jeg vokste opp i Bingen, var det ingen selvfølge å ha 
en sykkel. Vi kom fra små kår, sier han og husker enda gleden ved å få nye sko til 17. mai. 

– Det er gleden av å hjelpe andre. Frivillighet betyr det lille ekstra som det offentlige ikke kan gi, sier 
Jørgen Hole. 

– Det er jo ikke slik at folk skal se hvor flinke vi er. Det er heller det at det gir oss noe. Alle er så 
takknemlige, er karene enige om. 

– Den største gleden min er å kunne glede andre, påpeker Svein Wold. 

Milliongaver 

Siden starten i 1976 har klubben i Øvre Eiker delt ut kr 2.850.000 til humanitære formål. Det første 
året delte de ut 4.500 kr, i fjor ble 90.000 kroner fordelt til humanitære formål. 

Gjennom 40 år er historiene mange. 

– Det aller første bidraget var en påhengsmotor til Skarud barnehjem i 1976. Der bodde det gutter, og 
på den måten fikk de kommet seg litt rundt. Det er en fin erindring, minnes Arne. 

I arkivet finnes det alt fra takkebrev fra Fiskumlia som fikk en sykkel som ble flittig brukt på slutten av 
70-tallet til notater fra en større innsamling. 

– Jeg husker vi var ansvarlig for kreftaksjonen i 1980. Jeg tror søren meg at det ikke har kommet inn 
så mye under en slik aksjon, siden den gang. Vi brukte er rodesystem og det var veldig mye 
forberedelser, forteller Hans Kristofersen. 

– Så hadde vi jevnlige besøk på Lerbergtunet, også kalt asylet på folkemunne. Damene der hadde jo 
til og med vært hos frisør for å være klare for når vi bød opp til dans, husker Martin Hølen. 

Kiwanis Club Øvre Eiker har vært sterkt involvert i store og små prosjekter, spesielt på Eikertun. 
Medlemmene i klubben kommer tett inn på livene til ulike mennesker, i alle aldre. 

Kreftsyke barn 

– Nå driver vi mest med trivselstiltak til syke barn. Det er veldig givende, forteller Svein. 

Hvert år arrangere de en utflukt for kreftsyke barn med familier. 

– For 23. året på rad skal vi lodde ut lekestue. Overskuddet går til dette, forteller Arne. 

Medlemmer, med en gjennomsnittsalder på 70–80 år, står vinterstid og fyller sandsekker som de 
kjører ut til blant annet bensinstasjoner. 50 tonn med sand blir sponset av Burud Pukkverk. 



– På et godt år var vi oppe i nesten 100.000 kroner i overskudd, sier Arne. 

– Ja, det var det året det var så glatt, sier Svein og ler. 

Tror dere Kiwanis i Øvre Eiker vil overleve i fremtiden? 

– Det er ikke bare vi som har problemer med rekruttering. 

–Jeg er redd for at når velstanden øker så synker dugnadsviljen, sier Martin. 

– En løsning kunne jo vært å hentet inn damene. Men de er jo like gamle som oss, sier Arne og 
humrer. 

Kommunesammenslåing er jo aktuelt tema i disse dager, men det er ikke noe tema for 40-års 
jubilantene, selv om naboklubbene feirer sammen på lørdag. 

– Nei, det blir ikke aktuelt. Øvre – og Nedre Eiker er helt for selg selv, mener Jørgen. 

– Tanken er at vi skal støtte nærmiljøet og hovedsakelig de berørte i Øvre Eiker, sier Martin. 

Meldingen fra den eldre dugnadsgarden blir derfor: 

– Vi oppfordrer de yngre til å se seg rundt omkring. Da ser du at andre ikke har det så bra. 

– Den største gleden man kan ha, er å gjøre andre glad. Det går an å prøve å leve i den retningen, 
sier karene. 

 

Nykommer´n: En av de «yngre» rekruttene; Bjørn Jakobsen (71) er mer enn velkommen inn i klubben 
av 40-års jubilantene Reidar Brattensborg, Svein Wold, Hans Kristofersen, Martin Hølen, Jørgen 
Hole og Arne Bråten.  

 


