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I redaksjonen: 

Redaktør: Ludvik Ervik  

                   Bjørn Vold 

Stoff til Kiwanisnytt sendes til:   

kiwanisnytt@kiwanis.no 

 

 

 

Mens vi venter på neste innlegg fra vår Guvernør, så tillater redaksjonen å titte litt på årsrapporten for Kiwanis District Norden 

for Kiwanisåret 2015-2016. 1258 medlemmer har sørget for å gi bort kr. 2.488.318 til gode formål.  30246 dugnadstimer og  

3738 Kiwanisdukker er delt ut.  Det må man vel si er innafor.  De første kvartalsrapportene for Kiwanisåret 2016-2017 skal nå 

foreligge, og vi etter hvert komme på hjemmesiden vår og her i Kiwanisnytt. 

Lykke til med Kiwanisarbeidet. 

Med påholden penn. 

Redaksjonen  
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Husk……. 

SKJÆRGÅRDSKONVENTET 
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Jula varer helt til påske…. 

Årets juletrefest med Kiwanis Club Sotra. 

Det var god julestemning og glade gjester på årets juletrefest med Kiwanis Club Sotra. Både gjester og vertska-

pet hadde lenge gledet seg til denne dagen. Kiwanis har som tradisjon å invitere utviklingshemmede fra Fjell, 

Sund og Øygarden til juletrefest. Ca 60 feststemte gjester var med på juletrefesten på Straume bu- og service-

senter 13. desember 2016.                                                                                                                            Klubbens Pre-

sident, Kjell Lilletvedt, ønsket velkommen og videre ble festen ledet av vår utmerkede festleder Nils Harald Lie.               

Mange av deltakerne var i aktivitet, bl.a. med opplesing av juleevangeliet, fortellinger, sang og julemusikk. 

Takk til dere for flotte bidrag til festen! Nils Harald fortalte oss om julekort i tidligere tider og vår tradisjon med 

å utveksle julehilsen. ”Sotrastrilene” med korsang og solosang  ga et flott bidrag til festen. Takk til Karin 

Bjærum for god innsats.  

Vi sang våre kjente julesanger til trekkspillmusikk v/Bjarne Kråkenes, og vi sender en stor takk til Bjarne for 

innsatsen denne kvelden. Det ble servert velsmakende mat, bl. a. nydelige kaker som var en gave fra Bakehu-

set Martens v/Geir Alsaker. Tusen takk.                            Etter den gode maten kom kveldens neste høydepunkt: 

Julenissen. Han kom i tresko og strevde med sin tunge sekk, men to av gjestene hjalp ham tilrette og det ble en 

hjertelig velkomst. Det ble gaver til alle, nissen ble takket og klemt, og han fikk hjelp med treskoene ved avrei-

se.                                                                                                                                    Kvelden ble avsluttet med gang 

rundt juletreet, med god julestemning, glade gjester og arrangører.  Ja, vi fikk høre at noen gledet seg alt til 

neste års juletrefest!  Kiwanis Club Sotra vil takke våre særdeles dyktige hjelpere: Gerd Vik, Herborg Lie og Bo-

dil Foldnes. En takk også til Straume bu- og servicesenter for at vi fikk holde juletrefesten der! 

Tekst og foto:  Karsten Nilssen 
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Litt mere jul…. 
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Et lass med sko til de som trenger det... 

- Nå er det mange som skal bli glade. Maria Jacobsen ved Blå Kors Ung stråler om kapp med solen etter at Jan Trygve Tellefsen, 

Rune Ingebretsen og Einar Peersen fra Kiwanis Kristiansand har donert et stort lass med sko. 

Blå Kors arbeider med og for mennesker med al-

kohol-, rus- og spilleavhengighet, psykiske utford-

ringer og mobbing. Vi driver forebyggende tiltak, 

behandling, rehabilitering og ettervern for men-

nesker og deres familier. 

  

Det er ikke første gangen at Kiwanis Kristiansand yter en håndsrekning til 

Blå Kors Ung. Kontakten ble opprettet i sommer. Kiwanis Kristiansand 

hadde seks billetter til Justin Bieber-konserten på Telenor Arena på For-

nebu. Planen var å auksjonere billettene under årets båtmesse som 

Kiwanis Kristiansand arrangerer. Men det ble så som så med interessen 

for å by. Jan Trygve Tellefsen visste imidlertid råd. Han visste at Blå Kors 

Kristiansand drevet et betydelig arbeid for ungdom og andre trengende. 

Han tok kontakt med Maria Jacobsen og spurte om Blå Kors Ung var in-

teressert i billettene. Det var Maria! Fem av jentene som er med i Blå 

Kors Ung ble spurt om å være med.  

- Utfordringen var å skaffe dem et sted å bo mens de var i Oslo, sier Tel-

lefsen. 

Han tok kontakt med hotellkjeden som Petter Stordalen driver, fikk kon-

takt med ledelsen i Stockholm, og det ble på kort tid bestemt at hotellet 

ville bidra med overnattingsplass. Som sagt, så gjort. Jubelen ville ingen 

ende ta da Maria Jacobsen og fem jenter kunne reise inn på Bieber-

konserten. 
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Vi ville bidra med mer! 

Jacobsen inviterte likegodt Kiwanis Kristiansand til et møte for å si takk for gaven. Der informerte hun om arbeidet som Blå Kors Ung 

driver, både for ungdom i Kristiansand som har store behov, og om arbeidet for å følge opp de unge flyktningeguttene som bor på gam-

le Hotell Fregatten i Dronningensgate. 

- Maria var så engasjert og hun formidlet hva Blå Kors Ung er på en så flott en måte. Hun hadde sendt en fin takkemail til Clarion og fikk 

til svar at dette kunne de gjerne være med på igjen. Da vi var på besøk, kunne hun fortelle at Blå Kors Ung hadde behov for både det 

ene og det andre. Vi tok opp saken internt i Kiwanis, da ønsket å bidra med mer, sier Jan Trygve Tellefsen og Rune Ingebretsen.  

 

 

 

 

 

Mange sko 

Tellefsen tok kontakt med Arild Høibo som driver med import og salg av sko til flere av de landsdekkende skokjedene. 

- Vi satt igjen med et overskudd på drøye 200.000 etter årets båtmesse. Vi har som prinsipp å støtte det humanitære arbeidet under 

mottoet «Barn først og fremst», forteller Ingebretsen.- Vi setter av pengene på et fond, og det er pengene fra dette fondet som er blitt 

brukt på å kjøpe skoene, sier Einar Peersen.Kiwanis Kristiansand bestemte seg under møtet å bruke en god del penger på å kjøpe sko, 

og nylig kunne Maria Jacobsen ta imot et gedigent lass med nye joggesko, vintersko og tursko.  

 

Betyr mye 

- Dette er en gave som virkelig kommer godt med til ungdom som har store behov, sa en rørt Maria Jacobsen. 

- Flyktningeungdommen har lite fra før, så det at disse kan få sko, betyr mye. Vi har også andre ungdommer som kommer fra hjem som 

har lite, sier Jacobsen. 

- Vi kommer til å videreføre samarbeidet, sier Jan Trygve Tellefsen. 

- Det er Kiwanis Kristiansand som har ansvaret for å rigge til i forkant av den store utdanningsmessen for videregående skoler som fin-

ner sted i Gimlehallen i januar. Da vil vi gjerne invitere med flere av guttene til å være med og bidra. Det er viktig å engasjere dem og la 

dem få mulighet til å kjenne på gleden over å bidra, og selvsagt skal de få lønn, sier Tellefsen. 

Vi har brukt deler av over-

skuddet fra årets båtmes-

se til å kjøpe sko, sier  

Rune Ingebretsen i det 

han overrekker både vin-

tersko, joggesko og tursko 

til Maria Jacobsen.  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi108-T56HSAhUEhSwKHca3CNwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffruart.blogspot.com%2F2011%2F11%2Fsko-sko-sko.html&psig=AFQjCNFa7bIij6Do3Q5aMMzciucBhk1Umw&ust=1487787665051822
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Hei 
Alle klubber har sine mål for bruk av penger. Men vi har en bønn om dere kan se på mulighetene for å hjelpe oss å hjelpe 

et barnehjem i Altea, Spania. 
Det har vært et forferdelig uvær her nede og taket på et barnehjem - EMAUS i Altea - raste sammen og vannet 
rant rett inn i huset og barna måtte flyttes. Dette er barn som har en vanskelig fortid. Mange av dem er plassert i 
dette barnehjemmet fordi foreldrene ikke kan ta vare på dem av forskjellige grunner - fengsel, alkoholproblemer eller 
annen rus. 
Barna er plassert i private hjem som en nødløsning. 
Vår klubb - Kiwanis Club Alfas del Pi - har tatt mål av seg - sammen med "Den norske klubben", å skaffe penger til å 
reparare taket slik at barna kan flytte tilbake. Det er totalt ca. 7.000 EURO - under NOK 70.000. 
 
Vi har startet en innsamlingsaksjon her nede og har fått inn flere artikler i de norske avisene her nede. Men vi tar gjerne i 
mot alle bidrag med stor takk - store som små. 
 
Vår bank konto: IBAN ES45 2100 4453 8702 0013 6636 
Swift/Bic: CAIXESBBXXX 
På forhånd takk for hjelpen 
Mvh 
 
Stein Robert Halle 
            President 
Kiwanis Club Alfas del Pi 

 

Heisan folkens…. 

 

 

Vår eminente distriktskasser, Paul Inge, har nå fordelt mva-kompensasjonen til de norske klubbene som har sendt 
inn sine regnskaper, og her kommer distriktskassererens info:  

Pengene er nå overført til respektive klubbers oppgitte konto .  

Beløpene er fremkommet slik:  

-    Søknadsbeløpet er beløpet som klubbene har kommet frem til fra sine regnskaper. 

-    Stortingets bevilgning til formålet er også i år litt mindre enn behovet ( sum antall søknader og  

     søknadsbeløp). Dermed ble det foretatt en AVKORTNING på 23,6578 % i forhold til respektive søknadsbeløp. 

-   Som tidligere år har vi også i år holdt tilbake et beløp til dekning av revisjon av alle  

     søknadene til hovedleddet. Dette utgjør 1 % av tilskuddet etter avkortningen. 

  

Da er det bare å glede seg til å sjekke klubbkontoen .   

Et tips til bruk av momspenger kan være… 
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Publisert i Onsøy og Gressvik menighetsblad nr. 3 2016. 
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Vi heier på våre venner i Unicef…. 

Gutta i KC Horten 

har delt ut over 

400 sekker ved. 

 

Mange fornøyde 

brukere kan det 

meldes fra  

Horten. 
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              Husk….Konferansen...   

22-23 April  i Drammen. 

 

Deltakeravgift er kr 1200,- 

Påmelding går til Distriktsekretær Dag Gladsø 

 

https://www.google.no/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.slingshotforums.com%2Fattachments%2Fglad2-jpg.45797%2F&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.slingshotforums.com%2Fthreads%2Fwhat-did-you-do-to-your-slingshot-today.5989%2Fbest-posts%3Fpage%3D12&docid=yNgHYqE-dyU
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Jan Løkenhagen fikk for sin 

mangeårige innsats (15 år) som  

sekretær i KC Horten tildelt  

Øienmedaljen.  

Det skal mange dugnadstimer 

til for å få dette hedersbeviset. 

195 medaljer er delt ut pr.  

Desember 2016. 

11 medaljer ble delt ut i 

2016.  

Vi gratulerer så mye. 
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Man trykker på en lenke… 

 

 

Så er man inne på sportsidene til…... 

...og der er forsyne 

meg KC Elverum.. 

På sportssidene... 
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Et leserbrev vi gjerne deler... 

 

 

 

Tid som gir mening 

 

I dag snakker vi om «tidsklemma», og sosiale medier har tatt helt over nes- ten 

all kommunikasjon mellom mennesker. Men tar det egentlig lengre tid å snakke i telefonen enn å skrive en 

melding? Og hvor har det blitt av den menneskelige kontakten? Vi må og bør ta oss tid til å være mer sam-

men, enten med venner og familie, eller å bruke mer tid sammen med de som er ensomme. Det hadde vi tid 

til før. 

Jeg sluttet i jobben for 2 år siden, før jeg ble pensjonist. Med en syk mann og en jobb som ikke var menings-

fylt lenger, tok jeg dette valget. Nå er jeg «frivillig på heltid», som jeg sier, og bruker tid sammen med andre 

som trenger meg og endelig noe som gir mening i livet.  

Det er mange lag og foreninger som trenger din hjelp, og dette er noe som nettopp kan hjelpe deg ut av en-

somheten. Tenk for en gave; å kunne gjøre noe for andre samtidig som du gjør noe for deg selv. Alle kan gjø-

re en innsats for andre. 

Jeg har engasjert meg i mange lag og foreninger både regionalt og lokalt. Dette er meningsfylte oppgaver 

hvor jeg ser at noen trenger meg og det jeg kan bidra med. Det er alt fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, 

Idrettsforeningen, og ikke minst Kiwanis Club Nesodden. 

Jeg var så heldig å bli spurt av en venninne om jeg ville hjelpe til på låven som er Kiwanis bruktmarked, og jeg 

sa straks ja. Jeg havnet i bokavdelingen, rydder og sorterer vinter og sommer. Etter hvert ble jeg og medlem. 

Jeg oppdaget straks det gode samholdet og den gode stemningen.  Dette er en fantastisk møteplass for godt 

voksne mennesker, et flott sosialt tiltak. 

Jeg lurer på hva alle de frivillige på låven hadde gjort hvis de ikke hadde denne møteplassen? Hadde de klart 

å komme seg ut på egenhånd? Hadde de funnet et annet nettverk som var like bra? Her er det en vinn/vinn 

situasjon; du kommer deg ut, har en «jobb» med mening og samtidig som du gjør noe for andre. 

Mitt ønske er at frivillige organisasjoner og lag kan samarbeide på tvers av sine områder. Jeg er overbevist 

om at mange har uante ressurser, både av tid og ønske om å bidra i et fellesskap for å samarbeide. Vi må ten-

ke lenger enn utenfor egne rekker. Kommunene trenger de frivillige, og vi trenger en forankring og anerkjen-

nelse for det arbeidet vi utfører. 

Jeg tør påstå at vi alle har tid, for tiden går ikke – den kommer. Bruk den – og bruk den slik du vil at andre skal 

og bør bruke tid på deg. 

 

Wenche Størseth 

Kiwanis Club Nesodden 
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Over en kaffekopp….. 

Vi har i dag gleden av å ta en kaffekopp med 

Roar Hansen 

 

 

Redaksjonen har denne gang fått tak i Roar Hansen for en liten kaffeprat. 

Roar er knapt 66 ifølge ham selv, og heltids Kiwanianer.  Gift med Kari på 43 året, 3 voksne jenter og 1 barne-

barn.  Bosatt i Åsgårdstrand hvor han er chartermedlem i KC Åsgårdstrand. 

Roars første møte med Kiwanis var 7/11- 77 på Grand Hotel i Horten. KC Horten hadde da startet prosessen med 

oppstart av en Kiwanis klubb i Åsgårdstrand.  Møtet ga tydeligvis mersmak, for det gjorde at Roar ble charter-

medlem av KC Åsgårdstrand, 19/2-79.  

Ved oppstart av en klubb, så kan man oppleve både opp og nedturer. I perioden 82/83 var det trange tider for 

klubben, men Roar trådte til som både President, Sekretær og kasserer i dette året og fikk klubben på beina 

igjen. En fantastisk innsats som resulterte i utmerkelsen «President with honors» på Konventet i Tønsberg. 

Siden har det gått slag i slag. Roar har vært Viseguvernør, President i klubben i 3 perioder, og sitter nå i flere ko-

miteer i Divisjon Vestfold og District Norden. Vi nevner PR. komiteen, klubbutviklingskomiteen og nå medlem i 

konventkomiteen for Vikingekonventet. Fra sitt lille kjellerkontor, har Roar full kontroll på det meste. Deriblandt  

Øien medaljen  hvor Roar er den som administrerer hele prosessen med utforming av medalje, pins og diplom.  

Øienmedaljen utdeles til enkeltmedlemmer 

i klubbene som har gjort en ekstraordinær 

innsats. Dette har gitt en inntekt til fondet 

på nærmere 800000 kr. Skal det lages en 

diplom i Kiwanis regi, så er ofte Roar inn-

blandet. 

Hans innsats har resultert i bl.a.Hixson me-

daljen  år 2000, Øien medaljen  i år  2004 og 

Centennial Award sammen med Roger Berg 

i 2015.  Redaksjonen takker for praten og 

håper at Roar forblir knapt 66 i mange år til.  

 

Radarparet Roar Hansen og Roger Berg i klubbutviklings 

komiteen. 
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Søndag 5. februar arrangerte Kiwanis Club Nedre Eiker "Kiwanis Matiné" for fjerde gang i Samfunnshuset i 

Mjøndalen. Frisko Band har vært med på samtlige arrangementer og overskuddet fra matineen går til driften av 

bandet. Hokksund Mannskor var med ved den første matineen og det ble et gledelig gjenhør denne gang med 

fin mannskor sang. En av korets medlemmer ledet allsang og det lød bra i salen. Marit Thomassen fra Nedre 

Eiker kommune overrasket med blomsterhilsener til Frisko Bands ildsjeler og til klubben for det humanitære 

arbeid som gjøres. Kafeteria hører med til et slikt arrangement og medlemmenes ledsagere er gode støttespil-

lere både med kaker og salg. 

Vellykket Kiwanis Matine 2017. 

Med sang, musikk, blomster og kake så går den fjerde Kiwanis Matineen 

over i historien som vellykket. 
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21 

 

Morsdagen…. 

En Gla melding  fra vår Distriktsekretær, herr GLADsø... 

Heisan folkens……Gla-meldinger er vi «glade» i – og her kommer en sådan: 

Årets Morsdagskampanje innbrakte NOK 376.000 – meget bra   

I tillegg har flere klubber fått innlegg i sine lokalaviser, noe som viser at vi «Kiwanis synliggjøringsmessig» er på rett vei når det gjelder 
samarbeidet med UNICEF. 
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Tekst og på bilde: Kari Rasmussen 
 
Kiwanis Divisjon Telemark hadde 20 års jubileum for Nyttårsfest for funksjonshemmede i Telemark. Våre 187 gjester, 
med følge, koste seg med middag, brus og bløtekake. Fargebandet spilte til dans, samt et flott band fra Telemark. Det 
ble et flott jubileum. Denne Nyttårsfesten er veldig hyggelig også for oss Kiwanianere. 
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Siste side... 

< . 

 

  

 

 

 

Vi Gratulerer med miljøprisen 

til KC Åsgårdstrand….. 

 
 

 

 

 

 


