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Kiwanis District Nordens Fond   
 
 

President Carl-Erik Thielemann, E-post ce-thi@online.no 

 

 

Kiwanis District Nordens Fonds kunstlotteri 2017. 

 

Kiwanis District Nordens Fond inviterer igjen klubbene til å kjøpe 

lodd til kunstlotteriet på Skjærgårds konventet i Langesund 1-

3.09.2017. Dette for å øke fondets midler slik at vi står bedre rustet til 

å kunne hjelpe der det er behov. Vi har i år også flotte gevinster, både 

bilder og kunstgjenstander. Kunstgjenstandene og bildene er i år også 

laget av Wenche Ardraa, Kari Sortland Ødegård, Ralph Castellan og 

Paul Mannes.  Vi har også i år quilte produkter fra Kari Sortland 

Ødegaard. Gevinstene kan sees på konventet. Vi ønsker å gi dere 

muligheten til å “bestille” lodd slik at dere kan diskutere kjøp med 

klubben og slippe å stresse på konventet. Dere får selvsagt også 

muligheten til å kjøpe lodd på konventet, både vanlige medlemmer, 

gjester og klubbene. 

 

Klubbene inviteres til å kjøpe lodd i forkant.  5 lodd a kr.100,-. 

Minimum for kr. 500,- 

For enkeltpersoner vil loddene koste kr.25,- på Skjærgårds konventet. 

Send mail til ce-thi@online.no så vi vet hvilken klubb pengene 

kommer fra. 

 

For ytterligere opplysninger kontakt 

Carl – Erik Thielemann 

Mailadresse: ce-thi@online.no 

 

Betaling for lodd til klubbene settes inn på konto 1080.32.90666. Husk 

å merke hvilken klubb det gjelder i meldingsfeltet. 

 

Med hilsen 

Carl-Erik Thielemann 

President i Fondet 
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Kiwanis District Nordens Fond 
 

 

Ralph Castellan    Ralph Castellan    Kari Sortland Ødegaard 

 

 

     
 

Kyst      Skogstjern    Quiltepledd 

 

 

  

Ralph Castellan       Paul Mannes         Kari Sortland Ødegaard  

 

       
          

         

Ut i havet    Fotografi    Quilteveske 

 

            

   

Paul Mannes        Wenche Ardraa    Wenche Ardraa    

      

    

         
       

Fotografi    Stor Kaketine ø 40 cm  Sett smørbutt/rømme 

   

Wenche Ardraa    Wenche Ardraa       

 

    
      

Serveringsbrett    Vin-/øl kurv      
                     


