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Velkommen til Kiwanis! 
 
Kjære nye Kiwanismedlem. 
 
Jeg ønsker deg hjertelig velkommen som medlem i Kiwanis! 
 
Jeg håper du vil trives hos oss, og delta aktivt i vårt arbeid med å hjelpe de mange som trenger 
vår støtte, og spesielt bidra til at barn og unge kan få en bedre hverdag. Jeg håper at du også 
får noe igjen selv for din deltakelse, samtidig som jeg oppfordrer deg til å ta initiativ, både når 
det gjelder det humanitære arbeidet og aktiviteten internt i din klubb.  
 
Du har sikkert fått et godt innblikk i hva Kiwanis står for, men jeg henviser deg gjerne til våre 
gode Kiwanis informasjonskilder, som for eksempel Kiwanisnytt, våre håndbøker og ikke minst 
våre nettsider. www.kiwanis.no 
Det er viktig med god Kiwaniskunnskap når du nå, gjennom ditt medlemskap, skal være en 
god ambassadør for Kiwanis.  
 
Ditt hovedfokus skal selvfølgelig være rettet mot din egen klubbs aktiviteter, men som 
Kiwanismedlemmer må vi også, til enhver tid, fokusere på District Nordens visjon: 
 

”Gjøre verden til en bedre plass for barn å trives i”. 
 
Ved å leve og handle etter våre seks ”gylne” prinsipper, vårt verdigrunnlag, og arbeide 
sammen mot våre felles mål, bidrar vi på beste måte til å lykkes i våre anstrengelser til glede 
for de som trenger vår støtte.    
 
Jeg oppfordrer deg til å fortelle andre om Kiwanis og hva vi gjør, slik at flere kan få lyst til å 
være med. Den beste reklame vi kan få er medlemmer som kjenner sin organisasjon og med 
begeistring kan fortelle om hva Kiwanis står for og hva organisasjonen gjør. 
Og jo flere vi blir, jo flere hender blir det som kan hjelpe andre.  
Bær alltid medlemsnåla og vær med å gjøre Kiwanis synlig! 
                              

«Alle skal med!» 
 
Takk for at DU ble medlem i Kiwanis!  
 
Med Kiwanishilsen 

Steinar Birkeland 
               (Sign). 
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