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Välkommen till Kiwanis! 
 
Käre nye Kiwanismedlem, 
 
Jag vill önska Dig hjärtligt välkommen som medlem i Kiwanis! 
 
Jag hoppas att Du kommer att trivas hos oss, delta aktivt i vårt arbete med att hjälpa de många 
som behöver vårt stöd och särskilt bidra till att barn och unga kan få en bättre vardag. Jag 
hoppas att även Du får någonting tillbaks för Ditt engagemang samtidigt som jag uppmanar 
Dig att ta initiativ, både när det gäller vårt humanitära arbete och aktiviteterna internt i Din 
klubb.  
 
Du har säkert fått en bra inblick i vad Kiwanis står för men jag hänvisar Dig gärna till våra fina 
Kiwanis informationskällor, som till exempel distriktets Nyhetsbulletin, våra handböcker och 
inte minst våra websidor. Det är viktigt med goda kiwaniskunskaper när Du nu, genom Ditt 
medlemskap, skall vara en bra ambassadör för Kiwanis.  
 
Ditt huvudintresse skall givetvis vara riktat mot Din egen klubbs aktiviteter, men som 
medlemmar i Kiwanis måste vi också fokusera på District Nordens vision: 
 

” Göra världen till en bättre plats för barn att trivas i!” 
 
Genom att leva och agera enligt våra sex ”gyllene regler”, som är vår värdegrund, och 
tillsammans arbeta mot våra gemensamma mål bidrar vi på bästa sätt till att lyckas i våra 
ansträngningar till glädje för dem som behöver vårt stöd.    
 
Jag vill uppmana Dig till att berätta för andra om Kiwanis och vad vi gör så att fler får lust att 
vara med. Den bästa reklam vi kan få är medlemmar som väl känner sin organisation och med 
entusiasm kan berätta om vad Kiwanis står för och vad organisationen gör. Ju fler vi blir, desto 
fler händer kan hjälpa andra.  
Bär alltid medlemsnålen med stolthet och var med att göra Kiwanis synligt!  
 

”Tilsammans är vi starka” 
 
Tack för att DU blev medlem i Kiwanis!  
 
Med Kiwanishälsningar 
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