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Nr 8 sep. 2014   
 

                         Distribueres via e‐post til klubbene—som bes videresende til medlemmene 

NYTT ADMINISTRATIVT ÅR STÅR FOR DØREN 
1.OKT STARTER ET NYTT KIWANISÅR MED NYE KOSTER SOM DET 

HETER. VI ØNSKER DEM LYKKE TIL! 

Hej alla Kiwanier! 
 

Nu är det dags att säga tack för året som gått och se fram mot året som kommer.   
Jag vill tacka alla goda medarbetare i styrelsen och i kommitteerna,   

för bra arbete och ett bra stöd under året. Under året som gått har jag haft många 
fantastiska upplevelser. Jag har besökt alla distriktets divisioner  

och blivit mycket fint mottagen. Det ska ni ha särskilt tack för.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUVERNØRENS GNIST ! 

I varje division sjuder det av verksamhet och entusiasm 
bland medlemmarna. Det pågår massor av större eller 
mindre projekt som gör ändring till det bättre för många 
som behöver stöd i närområdet. Om jag inte fått förmånen 
att vara Guvernör i distriktet under 2013/14 hade jag aldrig 
fått kunskap om allt detta. 
Under året som gått har vi startat en idébank som skall 
ligga på vår hemsida.  Där ska vi kunna läsa vad andra 
klubbar gör i sitt lokala samhälle för att göra Kiwanis mer 
känt, hur få bättre ekonomi och ekonomiskt stöd samt hur 
kunna hjälpa de som behöver vårt stöd.  Jag tror mycket på 
att klubbar delar med sig av sina erfarenheter och därmed 
kan hjälpa andra klubbar som har det besvärligt. 

Under året som gått har vi fått ett 80-tal nya fina 
medlemmar, men tyvärr har vi tappat ungefär lika många. 
Men det visar att det går att få nya medlemmar. Vi har till 
och med fått en Kiwanis Juniorklubb  Kongsberg og Nume-
dal. Härligt, och det kan vara en ytterligare på gång. 
Under året som gått har det hänt i för första gång deltagit i 
Youth Camp som varje år arrangeras inom KIEF. Närmare 
förklaring till vad Youth Camp innebär kommer i en senare 
bulletin. 
Jag kommer att ingå i styrelsen även 2014/15 som förre 
Guvernör och vill då fortsätta jobba för utveckling inom KI 
District Norden. 

Mona  

MINNER FRA ET GUVERNØRSÅR 
Øverst fra venstre: 1. Valgt i Sarspborg. 2. Guvernør; med kjede og sverd. 3. På Sotra; et av de mange besøk hun gjorde. 4. Åpner Inn-
landskonventet 2014. 5. Presiderer på årsmøtet under Innlandskonventet. 6. Overleverer kjede og sverd til neste guvernør under avslutning-
en av Innlandskonventet. 
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 FLINKE DAMER I MOSS 
Fra Kiwanis Club Moss Jalund har vi fått et innspill om flott innsats under Christian Frederik-dagene 9-24.august. 
 
”Her i Moss går vi mot den siste helgen i Christian Frederik-dagene. Av-
slutning søndag kveld. Det har vært masse aktiviteter hver dag fra 9. au-
gust. 11 av 19 medlemmer i Jalund har stilt som verter i minst 3 dager 
hver i disse dagene. Morsomt å være med på.. (Foto: privat). 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
Christian Frederik-dagene er festdagene  som skal feire arven fra 14. au-
gust 1814, og 200 år med nordisk fred. De har fire programområder: His-
torie, Artister, Folkefest og Fredslekene. Det er over 60 små og store ar-
rangementer fordelt over 16 dager. 
Den store dagen var naturlig nok 14. august. Den startet med vandring til 
Christian Frederiksplass kl.07.45. Her kom stortingspresidenten med den 
originale Mossekonvensjonen til Konvensjonsgården. Den var utlånt for 
denne dagen. Ellers er det en kopi som oppbevares her. Kronprinsparet 

var mesteparten av dagen i Moss. Her ble de kjørt i åpen veteranbil, det var den sam-
me bilen Kong Haakon ble kjørt i da han var på besøk i Moss i 1937. Kronprinsen holdt 
Fredstalen 2014 inne på området til gamle Peterson & Søn. Her var det også mange 
store konserter i løpet av dagene.  
Ellers har det vært mange sportsarrangement: Padling Jeløya Rundt, Christian Frede-
rik Cup over 3 dager, Christian Frederik-løpet, Aktivitets- og idrettsdag for alle m.m.m. 
Spelet Christian Frederik forteller den storslagne historien om hvordan grunnloven 
ble skapt på Eidsvoll og om kampene som endte med at grunnloven ble reddet ved 
Mossekonvensjonen i 1814. Spelet har blitt satt opp i Nesparken.  
Terracottakvinnene av Marian Heyerdahl har vært vist hver dag.  Europeisk matfesti-
val i gå-gata fr 21. til 23. august. 

Neste Kiwanispresident: 

John Button 
Klubb: Ridgetown, Ontario   
Familie: Kone, Debbie;  
en sønn; en datter; to barnebarn og ett 
barnebarn  
Yrke: Lege (pensjonert) 
Utdanning: Bachelor of Arts in Science 
(University of Western Ontario); Doctor 

of Medicine (University of Toronto).  
Hobbyer: musikk, lesing, fotografering, treskjæring, fugle-
titting , friluftsliv. 
Om seg selv sier han: ”Har hatt omsorg for og talt for barn 
og familier i over 35 år. Som en familie- lege, jeg har tatt 
utallige beslutninger daglig, ofte tøffe beslutninger. Gjen-
nom årene har jeg levert hundrevis av babyer og er forplik-
tet til å bedre mødres og babyers helse. Var med fra begyn-
nelsen av i Eliminate-prosjektet. Jeg har delt min lidenskap 
for kampanjen over hele Kiwanis verden. Jeg ønsker å være 
der, i 2015, da vi stolt proklamerer at vi, Kiwanianere, har 
eliminert stivkrampe hos mødre- og nyfødte.  
 

Les mer om og av ham på KIs nettsider. 
 

Neste KIEF-president: 

Vincent Salembier 
Klubb: Ukjent   
Familie: Singel 
Yrke: Leder av eget bygg- og an-
leggsfirma) 
Utdanning: Ghent University, 5 år, 
bygningsingeniør. 
Annet: En allsidig herremann med 
mange kvaliteter og ferdigheter. 

Han leder eget bygg- og anleggsfirma i Brügge i Belgia. 
Født i 1952. Aktiv i Kiwanis i mer enn 25 år.  
Var guvernør for District Belgia-Luxembourg 2006 - 2007. 
Ledet KIEFS Training committe 2008 - 2011. Har også vært 
aktiv på andre områder i KIEF. 
Han har vært med på flere konventer i Norden og senest på 
konventet i Sarpsborg som representant fra KIEF, og der 
han fremla ideer for fremtiden i et kort foredrag. Her var 
stikkordene foryngelse, en ny stil og ny dynamikk.  
Vi vil kunne finne ut mye mer om dette etter 1. oktober 
når han har overtatt, derfor sier vi bare: 
 

 
 

Les mer om og av ham på KIEFs nettsider. 

KIWANIS ÆRESPRIS 2014 ble tildelt Margrethe 
Bjørnstad Furuli fra Elverum for hennes prosjekt LiA-
tunet i Hernes. (LiA=Læring i Arbeid). I samarbeid 
med Elverum Ungdomsskole har hun utviklet og leder 
LiA-tunet som er en alternativ læringsarena for elever 
som trenger et tillegg til den ordinære skolen. Les mer 
her http://innpaatunethedmark.wordpress.com/lia-tunet/ 
Tiltaket har vist seg å være svært vellykket.  

Pristakeren var tilstede på konventet på søndag og holdt et flott innlegg om sitt pro-
sjekt og arbeidet der, supplert med masse bilder; og dette falt i smak hos tilhørerne 
skal vi dømme etter applausen etterpå. 
Fra klubbene i Indre Østland fikk hun i tillegg til prisen en sjekk på 25 000,- kroner. 
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 Innlandskonventet 2014 - på Hamar 
Ble arrangert av Divisjon Indre Østland 5. ‐ 7. sep 2014 

DET GIKK JO BRA, JO! ‐ (synes vi da) ‐ hva andre mente kan du lese lenger 
nede på siden! 

KORT OM KONVENTET 

SISTE RESULTATER FRA PROSJEKTET 
Madagaskar var det seneste landet som  er god-

kjent fri for stivkrampe. 
Det gjenstår fremdeles 24 nasjoner. 

 
Pr. 16. sep er det kommet inn ca 70 mill USD!! 

Skråblikk på Konventet. 
 

Hva skjedde egentlig på Konventet i Hamar? For utenfor-
stående kan det være greit med en liten oppsummering av 
helgas begivenheter. Konventmappe til alle før lunch og 
Distriktsmøte. Guvernør Mona sa det var begått en feil. Vi 
hadde ikke fulgt «staggarne». Kontrollkomiteen kontroller-
te datoen, og etter nøye telling kom man frem til at det var 
for sent. Sørlandsgutta hadde vært for sent ute med et for-
slag til Guvernør kandidat. Derimot hadde de vært altfor 
tidlig ute med ett benkeforslag om samme tema. Da er det 
godt å ha vår svenske orakel , «Staggemannen». To ble til 
en, og roen senket seg over forsamlingen.  Ett lys ble tent, 
før hymnen ble sunget så vakkert av ei fager mø som tyde-
ligvis hadde øvd både lenge og vel. En velkledd Hamar 
mann med ett kjede av gull kunne skryte av byen ved Mjø-
sa. Her kunne man både bade og gå på ski i 1000 meters 
høyde.  Det er så trivelig på Hedemarken. Prøysen ville ha 
vært gammal i dag og en talefør mann kunne både fortelle 
og synge slik Prøysen ville ha gjort. Mat servering i idretts-
hallen, runde bord med selvbetjening av varme fristelser. 
Forsamlingen var så glad i poteter at de spiste fatene tom-
me, mens kjøttfatene bugnet.  Førdrinken var først i mor-
gen, og de lystige toner fra husorkesteret ebbet ut, før nat-
ta senket seg over Konventbyen Hamar. 
Lørdag dro noen på tur, mens selveste årsmøtet ble av-
holdt. Skal vi, eller skal vi ikke til Albania for å hjelpe.  

Sandefjord kjente noen de kunne hjelpe i byen sin, mens 
andre mente at det var enda flere å hjelpe i Albania.  Alba-
nia hadde flest å hjelpe mente Konventet. Innimellom val-
gene foretok man utblåsing av øreganger med såkalte lyd-
bomber. Antall potensielle medlemmer i tinitus foreningen 
er sterkt stigende. Etter at HortensHilde og RisørEivind ble 
klappet inn som de neste høvdingene, var det tid for valg 
av fremtidens Guvernør.  En kandidat ble til to etter ett 
benkeforslag fra Sørlandet. To verdige kandidater skrøt så 
uhemmet av seg selv at en kunne tro vi var i Amerika. 
Skriftlig valg og endeløs spenning. Kampvotering om ett 
verv i Kiwanis !! Det er ikke til å tro. Tellekorpset telte både 
en og to ganger, før RisørTerje kunne innkassere vervet 
som fremtidig Guvernør. Tid for mat og vandring i stands-
hallen, før en mottakelse hos Guvernør Mona i kveldingen. 
Diplomer og hyggelige ord til de avtroppende. Et stilig 
kveldsprogram med utdeling av Kiwanis ærespris til LIA 
tunet som høydepunkt. Nydelig mat og poteter  i uante 
mengder, før vin, dans og natta. Søndag kunne LIA-tunet 
fortelle at Ronny pøbel egentlig var snill som ett lam.  Frivil-
lighet Norge kunne fortelle at vi var 10 millioner frivillige i 
Norge, før  Guvernør  Mona dasket til Hilde med ett sverd. 
Guvernør Hilde er hennes nye navn. Trampeklapp til Mona 
og Konvent gjengen.   
Vi bøyer oss i støvet og triller terning. Det ble mange prik-
ker for å si det slik. 

Ærbødigst, meg. 

KONVENTFAKTA 
Tid: 5 - 7. sep 2014 
Sted: Hamar 
Hotell: Scandic Hamar 
Deltakere: 182 
Delegater: 116 (at large inkludert) 
Klubber representert: 50 
Ledsagere : 49      
 
VALG 
Guvernør: Hilde Elisabeth Meyer 
Neste guv.: Eivind Sandnes 
Foreslått guv.:Terje K. Christensen 
Styremedl. Fondet: Heidie Ringsby 
 
Revisjon: Revisjon Skagerak AS, 

GJESTER: 
Visepresident KIEF 
Ernest Schmid, Østerrike 
Guvernør Island Færøyene 
Drôfn Sveinsdôttir m. ledsager 
Counselor (rådgiver) til KIDN 
Elisabeth M. Tezza 
 
For øvrig deltok: 
Torill Nybrott, sang Kiwanishymnen 
Morten Aspeli, ordfører i Hamar 
Ragnar Dyresen; leste Alf Prøysen 
Birgitte Brekke; generalsekretær i Fri-
villighet Norge 
 
I tillegg til prosjektkomiteen deltok 
også medlemmer fra divisjonens klub-
ber som hjelpere underveis. 

ÅRSMØTET VEDTOK 
Egenkapitalens størrelse; minst 70% 
 

Disp. av overskudd; til egenkapitalen 
 

 Org.sekr i KIDN; vedtatt som fore-
slått 

 Avs. av midler til jubileum; vedtatt 
 

 Utarb. Av 5-årsplan; vedtatt. 
 

 Kontingent 2014-15; vedtatt uendret 
 

 Avtale med Burn Camp; vedtatt. 
 

 Kiwanis Club Sandefjord - avslutt 
Albaniahjelpen som fellesprosjekt; 
falt 

 

 Avtale med Albaniahjelpen; vedtatt 
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SITUASJONEN FOR NETTSIDENE 
District Nordens nettsider er i drift. Slik de nå ser ut og fungerer er en ”førsteutgave”. Den vil bli videreutviklet og 
justert etter en gjennomgang og i samsvar med brukserfaringene og innspill fra brukerne. 
Webmaster (Asbjørn Schjølberg) er administrator for sidene og sørger for å holde dem i drift, og videreutvikle dem. 
Oppdatering og utlegging av artikler gjøres av Webmaster og Distriktssekretæren. En del andre vil etter hvert kun-
ne få forfatterrettigheter til bestemte sider; eks. vis Eliminate. 
For tiden har utvikling av klubbsider høyeste prioritet, og først deretter vil justeringer kunne komme. 
Det aller viktigste nå er at brukerne initierer utlegging av stoff på sine respektiver arbeidsområder; uten det vil side-
ne fort bli utdatert. Dette blir særlig viktig nå da Kommunikasjonskomiteen ikke vil bestå i neste Kiwanisår. 

 

SLIK BRUKER DU NETTSIDENE 
Åpne nettleseren og skriv inn adressen: www. kiwanis.no  - du vil da få se et bilde som vist ovenfor. 
Under toppbanneret med logoen og navn finner du lenketitler/tema i en vannrett rekke. Flytter du musepekeren 
inn over en av disse kommer det frem en ”nedfallsmeny - drop down menu” med flere lenker og underlenker fofr 
hvert enkelt tema i toppmenyen. For å velge en av disse må du flytte musepekeren reett ned i nedfallsmenyen og 
så gå til ønsket lenke og klikke på denne. Da får du opp en side med tekst og evt. bilder. Vær obs på at det kan være 
flere lenker på den enkelte siden. 
Under menyene finner du et felt med overskriften Kiwanis Nyheter. Sist innlagte nyhet vil være øverst. Den enkelte 
nyhet vil ha et bilde (ofte) og 1- 2 linjer tekst. Under disse finner du teksten ”Les mer” - klikk og les hele nyheten. 
På alle sider finner du 5 ikoner nederst; se første nyhet ovenfor; fra venstre er dette ikon for Facebook, Twitter, e-
post og noen andre til sosiale medier; du trenger bare å bry deg om de tre første. Herifra kan du legge ut siden på 
Facebook eller Twitter om du ønsker. Ved å bruke e-postikonet kan du sende e-post om emnet til hvem du vil. 
Nederst på siden finnes lenker til KI, KIEF, Facebook- siden til KIDN, lenke til kontaktinfo og en oversikt over alle si-
der på nettsidene; bruk den for å gjøre deg kjent. 
Til høyre på frontsiden finner du lenker til områder og sider som ofte er i bruk. Øverst i dette feltet finner du også et 
Søkefelt som gjør det lettere å finne frem til temaer. Du finner også lenke til en kalender; studer den litt! 
Menyen ”For medlemmer” føre deg til våre interne sider; her trenger du brukernavn og passord; klubbene har fått 
disse. Medlemssidene er bygd opp på samme måte som de åpne. Husk at du må klikke på ”Logg ut” når du slutter.  

Nettsi
dene godt m

ottatt h
os 

de fle
ste. Justeringer pågår 

kontinuerlig 

 
Nettsi

der til 
klubbene er på 

gang; prøveside nesten klar! 

Her er også medlemssider. 
 
Innlogging nesten som før. 
Slå opp og les enda mer. 

Klubbsider er under utvik-

ling og vil kunne tilbys om 

tre til fire uker;- kanskje 

før om testingen blir vel-

lykket. 


