
1 

  Kiwanisnytt 
       Nr. 06  2015—2016            September 2016 

 

    

 

 



2 

 

 

I redaksjonen: 

Redaktør: Ludvik Ervik  

Bjørn Vold 

Stoff til Kiwanisnytt sendes til:   

kiwanisnytt@kiwanis.no 

 

 

 

 
Guvernørens Gnist. 

 
 

Da er tiden kommet for at denne guvernøren takker for seg. Det har vært fantastisk å jobbe sammen med 
årets distriktsstyre. Så jeg vil først og fremst takke styret for vel gjennomført arbeid. Deretter må jeg takke 
distrikts komiteer. Dere har alle hatt nok å gjøre dette året.  
Og sist, men ikke minst alle klubber og medlemmer. Det dere gjør lokalt, nasjonalt og internasjonalt er det 
som bringer Kiwanis videre. 
Gjennomføringen av årets konvent må vi få takke den lokale konvent-komite for, takk for å ha lagt alt til 
rette for en hyggelig helg. Så takk til Akershus/Viken-Konventet 2016.  
Og takk til alle delegater som gjorde at årsmøtet ble gjennomført med gode diskusjoner og gode avgjørel-
ser. Slik at vi har gode styringsverktøy også for kommende Kiwanis-år.  
 
Vi vil i det kommende året se store endringer i Kiwanis Europa. Det at vi er delaktige i det som skjer, betyr at 
vi kan være med på å forme morgendagens Kiwanis. Dette er en jobb som er startet, og jeg vet at neste dis-
triktsstyre med neste Guvernør Terje samt komiteer er “på ballen”. 
Derfor ønsker jeg neste års distriktsstyre og Guvernør Terje lykke til med jobbene som skal gjøres i 2016-17. 
 
Vi har i to år nå jobbet aktivt med synliggjøring. Det vil nok neste års distriktsstyre også gjøre, men nå kom-
mer vi også inn i en ny fase. Der vi skal begynne å høste frukter. Det betyr at fortsettelsen av 5-årsplanen, nå 
går over i fasen for aktivt å høste det vi har sådd med synliggjøring. 
 
Tusen takk for at jeg fikk være 
Deres guvernør i 2015-16. Og takk 
alle, for all støtte i denne  
oppgaven. 
 
 
Eivind 
Stolt Kiwanianer 
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Mastemyrkonventet i bilder. 

Fra paneldebatten. 

 

På Viken/Akershus-Konventet 2016 solgte vi 
lodder, nøkkelbånd, Norden-pins og Kiwanis 
bilstreamer for Kr 24275,00. 

Det kommer flere merker på Risørfana... 

Guvernørens tale forberedes…. 
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Eivinds kvinner og menn. Avtroppende distriktsstyre for kiwanisåret 2015-2016 

«Guvernørfruene Sandnes og Birkeland» 

KIWAN..IS var populært... 

 

Guvernørfrue-ring... 
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Påtroppende 

Guvernør Terje med 

fru Nina Christensen 

blir foreviget med  

Lance M. Incitti. 

Rene julekvelden for Eivind og frue… 

Christina Jacob delte ut rundhåndet. 

Kosttilskudd for menn fra Josef Peter 

Schachermayr. 

Gunnsteinn Bjørnson brakte med seg 

gaver fra Island.  
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Klipp fra Årsmøteprotokollen… 

 

4 verdige kandidater stilte opp, og etter et spennende valg ble Steinar Birkeland fra KC Åsgårdstrand valgt til fremtidig Guvernør. 
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Kiwanis Ærespris gikk denne gang til Frambu kompetansesenter. 
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Konventkomiteen med 

Kari Bergqvist i front 

kan konstatere at 

årets konvent har vært 

meget vellykket.. 

Gutta i Kiwanis Albaniahjelpen kan være stolt 

over jobben de har gjort for lokalsamfunnet i 

Albania. 
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Distriktstyret i fri 

utfoldelse…. 
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Good friends…. 
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Kiwanis Albaniahjelpen (KA) er nå inne i sitt 25. driftsår. Med solid støtte fra Kiwanisklubbene har vi fått gjort en betydelig humanitær 

innsats, med fokus på barnefamilier i spesiell nød og familier med funksjonshemmede. Vår viktigste samarbeidspartner er fortsatt Norsk 

Nødhjelp. 

I løpet av de siste 10 årene har vår innsats gradvis dreid seg fra å være ren nødhjelp (klær, sko, husgeråd, opprusting av brann- og red-

ningsvesen osv.) til det å bygge opp og drifte aktiviteter som kan stå som rollemodeller for videre oppbygging av organiserte fritidstilbud 

i Albania, med fokus på barn og unge fra spesielt fattige familier og sårbare miljøer. 

Støtte til OPEN SCHOOL-prosjektet er fortsatt vår 1.prioritet. Under OPEN SCHOOL ligger: 
TRUPA MUZIKORE. Korpset som i dag består av 22 utviklingshemmede musikanter. Korpset får stadig mye mediamessig og offentlig 

oppmerksomhet, har deltatt i et ti-talls TV programmer og har stadig offentlige spilleoppdrag. 
Korpset er viktig  når det gjelder å høyne funksjonshemmedes status og aksept i Albania.  
 
LIRIA DANSETROPP består av 12 jenter fra familier som bor i sigøynerghettoen i utkanten av Shkoder. Det eneste fritidstilbudet og 

sosiale fellesskapet de har. Troppen har mange opptredener både i og utenfor Shkoder. Dermed er de med på å sette fokus på 
minoritets-grupper og å høyne deres status i samfunnet. Et viktig bidrag til sosial inkludering. 

Skolen i sigøynerghettoen heter Liria Skole (Liria betyr Frihet). Her har vi rustet opp skolegården for kr. 50.000 slik at den nå egner 
seg for lek og ballspill. Videre har vi fått etablert en SFO-ordning som er åpen etter skoletid tre dager i uken. Vi lønner fritidsle-
deren.  

Vi opplever at fremmøtet til undervisningen har økt betraktelig etter at vi fikk rustet opp skoleplassen og etablert SFO.   
          
  DRIFTEN AV KORPSET, DANSEGRUPPEN OG SFO-ORDNINGEN KOSTER CA. KR. 60.000 PR. ÅR. 
 
Under Konventet på Mastemyr vedtok Årsmøtet opphør av hjelpearbeidet i Albania i løpet av våren 2018, med sluttrapport til konventet 
høsten 2018. Dette etter forslag fra KA. Tidsperspektivet er valgt ut fra at våre bistandsmottakere skal få tid til å knytte til seg andre 
samarbeidspartnere. 
I mellomtiden håper vi at din klubb fortsatt vil være med å støtte våre aktiviteter i Albania «helt fram», slik at vi kan opprettholde disse 
viktige tilbudene. Ikke bare for de som deltar (Kiwanis-modellen), men først og fremst fordi de er viktige rollemodeller, og setter fokus 
på inkludering  og sosial status for funksjonshemmede og etniske minoriteter i Albania. 
 

NB: STØTTE TIL ALBANIAHJELPEN SKAL KANALISERES GJENNOM HUMANITÆRKOMITEENS KONTO NR. 
6138.06.38583. HUSK Å MERKE INNBETALINGEN «STØTTE TIL ALBANIAHJELPEN»     
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Hello my friends, wishing that you are fine. I 
send to you some pictures of the school "Liria" 
how it was and how it is. Also i attach  the  

pictures of the "After School" project. 

Thank you for your support. 

I wish to you have a nice day.  

Best regards Delfina! 

  

The Door- Albania  
Delfina Puka    
Social-Inclusion, Sports Officer  
Lagjia: Naim Gjylbegu    
Rr. Bujar Bishanaku  
Ap.799   

 

Før... 

Etter….. 

Glimt fra After School prosjektet hvor 

Kiwanis Albaniahjelpen har bidratt.. 
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Takk til Kiwanis Albaniahjelpen for et 

enestående prosjekt. 

Tusen takk... 



14 

 

Divisjon Vestfold 

Fakta: DIVISJON VESTFOLD 

Viseguvernør 2015 – 2016 Steinar Birkeland 

250 medlemmer. 

Klubber i divisjonen: 
KC Holmestrand 
KC Horten Freia 
KC Horten 
KC Åsgårdstrand 
KC Tønsberg Blanca 
KC Tønsberg 
KC Sandefjord Hvalen 
KC Sandefjord 
KC Larvik Bøken 
KC Brunlanes 
 
Vestfold er Norges minste fylke men likevel «Nordens» største i Kiwanis-sammenheng. 

10 driftige klubber med 250 medlemmer er aktive og målrettet innen sitt Kiwanis-arbeid. 

Guvernøren har besøkt alle klubbene igjennom året og alle klubber fremstår som dynamiske og aktive innen sine forskjellig sats-

ningsområder. 

Alt fra Kiwanis-dukker til vedhugst, julemarkeder og juletrefester, aktiviteter for funksjonshemmede, våraksjoner, utlånssentra-

ler, kakeutlodninger og St. Hans-arrangementer, bare for å nevne noe av det som skjer i vårt lille fylke. 

Og vi må ikke glemme det årlige julekalendersalget hvor alle klubber i divisjonen bidrar til en meget god inntekt som går videre til 

gode humanitære formål. 

Vår nye klubb, KC Brunlanes, er i full gang med sine aktiviteter og har i tillegg en ungdomsklubb på trappene. 

Dette vil vi få høre mer om utover høsten og helt sikkert i neste nummer av Kiwanisnytt! 

Det må også nevnes at vår divisjon er så heldig at vi har klubbutviklingskomiteen i vår midte. 

Roar og Roger fra KC Åsgårdstrand reiser land og strand rundt med sitt motivasjonsprogram, noe som blir godt mottatt av de 

klubbene de har besøkt. Så kjære Kiwanis-klubber som ikke har hatt dette «Radarparet» på besøk, sett det opp på deres agenda 
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Noen glimt fra Vestfold klubbene…. 

Holmestrand, Horten og Åsgårdstarnd 
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Flere Vestfold glimt…. 

Tønsberg. 

Sandefjord. 
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og enda flere… 

 

Larvik og Brunlanes 
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En avis i avisen... 
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Brannverndag i Sande. 

KIWANIS deltok lørdag 24.09 på brannvernsdag i Sande. 

Her solgte man vafler, saft og kaffe. Inntekt går til 

Burn Camp. Masse glade unger var til stede.  

 Velkommen…. 
Her har vi to nye medlemmer i Bamble Konvalen.  
Vi ønsker Elin Thommesen og Sidsel Forberg  
velkommen. 
 
Kiwanis hilsen 
 
 Kari Rasmussen 
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Bruktmarked hos gutta i KC Nedre Eiker: 
Klubbens medlemmer er klare for første gang å arrangere bruktmarked. Som alltid er det flest kunder når marke-
det åpnes. Klubben er fornøyd med inntekten av salget, som vil bli brukt til vårt humanitære arbeid. 

Gave overrekkelse: 

Johan Drabløs, et av Kiwanis Club 
Nedre Eikers charter-medlemmer 
døde 22. mai, og i forbindelse med 
begravelsen ble det gitt gaver til 
klubben.  
Kiwanis har "Barn først og fremst" 
som sitt motto. Gjennom sitt ar-
beid i skolen og Kiwanis, var Johan 
Drabløs opptatt av barn og unge. 
Han var en flittig bruker av Eknes 
svømmehall, og klubben fant der-
for Nedre Eiker Svømmeklubb som 
en verdig mottaker av gaven, og at 
den ble brukt til svømmeundervis-
ning for barn. 

Albin Storbakken ga en fin  
orientering om Svømmeklubben. 

Stine Nerland og Albin Storbakken mottok en sjekk fra Kjell Lange.  
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Nytt tilbud for Mental Helse Ungdom i Drammen. 

 

 

 

 

Mental helse Ungdom åpnet 15.09 nytt tilbud i Drammen. Dette er et møtested for Nedre Bus-

kerud og Vestfold for ungdommen  opp til 30 år. 

Psykisk helse kan ramme alle. For noen en kort periode, andre over lang tid. 

Kiwanis gir hvert år støtte til MHU. Dette går til deres sommerleir, hvor også ungdom fra 

Svelvik deltar. 

Denne kvelden kom ordføreren i Drammen for å klippe snoren, og Kiwanis  

Svelvik  kom på besøk, hvor vi overrakte en sjekk på kr 5.000. Møtestedet vil i første om-

gang ha åpent 1. og 3. torsdag kveld i måneden. 

Her skal man kunne komme og gå som det passer seg. Vil være forskjellige tilbud, bl.a. 

bordtennis, spill. Eller bare ta en kopp kaffe og prate. Vil bli arrangert  annet etter 

ønske. Huset er åpent for alle. 

Psykisk helse er medlemsbasert organisasjon som støtter ungdom med psykiske problemer, 

hjelper pårørende, gjør helseproblemer mer kjent.  

De har tre verdier de jobber mot og det er: mot - åpenhet - likeverd.  

Utrolig flotte lokaler, hvor all ungdom er velkommen. 

Richard Castellan 
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Siste side... 

< . 

  

 

 

 

 

 
 

Friends... 

Trening gjør mester. Gutta i KC Horten skal starte opp 

sykkelturer for beboere på sykehjem. 


