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Guvernørens Gnist !
Kjære alle Kiwanianere i Distrikt Norden!
.
KIWANIS BLIR SYNLIG I RIKSMEDIA!!!
HVOR: TV2 - GOD MORGEN NORGE
NÅR: Fredag 6.februar (tidspunkt mellom 7.00-10.00)
HVORFOR: Kiwanis tar Morsdagen tilbake!
Morsdagen ble laget av en dame i USA i 1886, Mothers Work Days, for å sette fokus på hygiene.
Siden er den overtatt av varehandelen. De omsetter for 50 millioner på denne dagen.
Kiwanis har valgt å ta morsdagen tilbake til sin opprinnelse.Og sette den sammen med vår Eliminate-aksjon, hvor
vi ønsker å utrydde stivkrampe som dødsårsak hos nyfødt og mor.
Hygienen er den vesentligste årsaken til stivkrampe.
Hva kan da være bedre enn å knytte morsdagens grunnleggende ide, og vår Eliminate-kampanje sammen.
God Morgen Norge vil bli en stor PR for Morsdagskampanjen som egentlig kjøres over dagens medie, Facebook.
ALLE Kiwanismedlemmer som er på Facebook, må gå inn og like Kiwanis Norden sin side.
Og så dele morsdagsfilmen med sine venner.
Sett inn en tekst før du deler, som f.eks. en av disse tre:
Hjelp oss å redde nyfødte.
Gjør som meg, morsdagsgaven min redder liv.
Min hilsen til mor i år redder 20 liv.
Del den så med dine venner og be de dele den med sine venner.
og sende SMS mor til 2040, og dermed gi 200 kr og redde 20 liv.
La oss brette opp skjorteermene og vise hva Kiwanis kan.
Sammen er vi sterke!
Med vennlig hilsen
Hilde Elisabeth Meyer
Guvernør 2014-15
Kiwanis Distrikt Norden
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Kiwanis Norden – 50 år med frivillig arbeid
Norges første klubb, Kiwanis Club Oslo ble etablert i 1964. Kiwanis i Norden består
av 69 klubber med 1340 medlemmer som alle arbeider for å skaffe midler og hjelpe
enkeltpersoner og grupper, som av ulike grunner ikke får nødvendige støtte og hjelp
fra stat og kommune. Årlig deles det ut fem millioner kroner til humanitære
prosjekter.
– Våre medlemmer jobber med å hjelpe folk til å få en bedre og mer meningsfylt
hverdag, og vi fokuserer særlig på barn og unge. 50 års erfaring har gitt oss en
bekreftelse på at modellen vår fungerer, og at hjelpen kommer frem. Dessverre blir
ikke behovet for våre tjenester mindre, derfor ønsker vi oss flere medlemmer som vil
bruke litt av sin fritid på å hjelpe andre. Frivillighetsarbeidet i Norden er fortsatt en
viktig del av vår kultur, men vi ser at vi må organisere arbeidet annerledes slik at
flere unge kommer med, sier Hilde Meyer i Kiwanis Norden.
2015 blir et år med mange markeringer for Kiwanis. Kiwanis-dukken som er delt ut
til barneavdelinger på norske sykehus runder 20 år, Kiwanis Norden fyller 50 og
Kiwanis International med rundt 600 000 medlemmer i 80 land fyller 100 år. På
verdensbasis samler organisasjonen inn 750 millioner kroner årlig og det legges ned
18 millioner timer på frivillig arbeid hvert år.
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Kiwanis og unicef kupper morsdagen.
Søndag 8. februar er det morsdag, da bruker vi i Norge 50 millioner kroner på gaver og blomster. I år
ønsker Kiwanis og unicef at vi heller bruker dagen til å hjelpe mødrene som virkelig trenger det.

Sammen med unicef skal de bruke dagen til å samle inn penger som skal gå til å utrydde
sykdommen stivkrampe.

60 000 barn og mødre dør hvert år av stivkrampe
– Vi vil gjerne ha besøk, telefon og klemmer på morsdagen, men i år vil vi at barna våre gir gavene til mødre og barn som virkelig
trenger det, sier Britt Haslund i Kiwanis. Hun er selv mor til 2.
Hvert år dør det 60 000 barn og mange av deres mødre på grunn av stivkrampe. Det er like mange barn som fødes i Norge hvert år.
Sykdommen kan utryddes og Kiwanis har som mål å samle inn fire millioner kroner i Norden, og 660 millioner på verdensbasis. Da vil
unicef kunne vaksinere 100 millioner barn.
Tilbake til utgangspunktet.
Det er ikke tilfeldig at man har valgt morsdagen som kampanjedag. Denne dagen som i dag har blitt en kommersiell høytid, ble
opprinnelig innstiftet allerede i 1886 av en den unge hjemmeværende Ann Maria Reeves Jarvis i USA. Som et ledd i å forbedre de
sanitære forholdene under den amerikanske borgerkrigen, lanserte hun ”Mother’s Work Day”. I Norge ble morsdagen feiret første gang
i Bergen 9. februar 1919.
Tar i bruk Facebook for å redde liv
Kiwanis ble etablert i Norden for 50 år siden og består av 69 klubber som årlig deler ut fem millioner kroner til ulike humanitære
prosjekter.
– Vår motto: ”Barn først og fremst”, i tillegg til våre aksjoner i Norden, har gitt oss god erfaring med å samle inn midler til gode formål.
Vi vil blant annet benytte Facebook får å nå ut med vårt budskap. På denne måten håper vi at barn vil sende en SMS og bidra med 200
kroner, fremfor å kjøpe en gave eller blomst til sin mor. 200 kroner vil gi vaksine til 20 barn og gi deres mødre en trygghet om at barnet
ikke dør av stivkrampe, sier Britt Haslund i Kiwanis. Club Horten Freia.
Se link til filmen av Kiwanis-mor her:

https://www.unicef.no/nyheter/10804/ta-morsdagen-tilbake
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Guvernør Hilde Meyer har vært
på 100 års feiring i Detroit,USA.
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Juletrefest for Ups and Downs.
Det kom en mail til Viseguvernøren i Vestfold om vi kunne hjelpe foreldrene
i Ups and Downs foreningen i Vestfold med å arrangere en juletrefest. Saken
ble tatt opp på et Divisjonsrådsmøte, en komite ble opprettet. Lokaler ble
leid i Sandefjord. Nisseposer, pølser og pølsebrød ble skaffet til veie fra
velvillige sponsorer, så da var det bare å kjøre i gang.
Pølser er alltid populært, også denne gang. Vi hadde en «skiskytterstafett»
med 2 staffetlag. Løpe over gulvet, en ballong skulle treffe en bøtte, for så å
returnere og veksle med nestemann. Hva er vel ikke mere moro enn unger i
fint driv over gulvet. Kaker og kaffe før det ble tid til noen runder rundt
juletreet med julesanger. Nissen skuffet ikke, og var et populært
innslag med nisseposene sine. Over 60 gjester koste seg på denne
juletrefesten i Januar, sammen med Kiwianere fra
Vestfoldklubbene. Man skal ikke se bortfra at dette kan bli en
tradisjon.
Dag Gladsø stod på standplass.

Her ser vi noen fra stafettlaget . De ga alt, og svett i luggen ble de.
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Nissen var en populær mann.

En morsom dugnadsøkt for Kiwanianerne i Vestfoldklubbene.
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JUBILEUMSKONVENTET

Kiwanis 100 år Distrikt Norden 50 år
Drammen 4. - 6. september 2015
Så skriver vi 2015 og vi er inne i vårt jubileumsår, Kiwanis International 100 år og Distrikt
Norden 50 år. Håper at alle klubbene sørger for å gjøre dette kjent.
Vi i Prosjektkomiteen skal gjøre vårt beste for at Drammen og omegnens kommuner blir
kjent med våre jubileer.
Prosjektkomiteen, med representanter fra 8 klubber i Divisjonen, er godt i gang med
planlegging av Jubileumskonventet, som vi håper gir en god opplevelse.

Drammen Jernbanestasjon

Drammen Jernbanestasjon ligger
5 min fra vårt konventhotell. Dette gir
deg en god mulighet til å reise
kollektivt, så tenk på dette. Buss er
også et alternativ. Senere kommer vi
med mer informasjon på
www.kiwanis.no

Flytoget til Gardermoen.

Ledsagerturen.
Det blir en endring i programmet.
Tunellen opp til Spiralen er for lav for
bussen, men erstatningen, Gulskogen
gård er like spennende.

Vi gleder oss til å se dere i Drammen i september, og husk vi skal vise hva Kiwanis står for.

Til alle Kiwanisklubber.
Som man sikkert nå er kjent med har Kiwanis Club St Halvard Oslo kjøpt inn Kiwanisdukken fra China i god tro om at man
gjorde en god gjerning for klubbene for å kunne være med å spre budskapet om Kiwanis til en rimelig penge.
Denne dukken er laget etter EU-normene EN-71 som bl. a inneholder krav om flammesikker og ikke er allergifremkallende.
Dette er viktige detaljer når vi skal dele ut dukkene til barn.
Vi har også leverandørens forsikring om at det selvsagt ikke er barnearbeid i fabrikken som lager dukkene. For Kiwanis Club St
Halvard Oslo er dette ett nonprofitt prosjekt.
Vi vil gjerne påpeke at dette er ett non-profitt opplegg for vår klubb.
Dukkene er pakket i cellofanposer med Kiwanismerke på og ligger pakket i kartonger på 125 stk pr. kartong.
Vi leverer dukkene i hele kartonger for Kr. 15,00 pr stk.
Ved forsendelse fra Oslo kommer eventuell frakt i tillegg. De kan også hentes fra lager i Oslo like i nærheten av Ikea, Furuset
etter avtale.
Bestilles helst på mail sigbjorn@masiri.no eller eventuelt på tel 4717 8820.
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Kiwanis 100 arsdag
På vårt møte i Kiwanis Club Oslo Holmlia den 21.
januar ble 100 årsjubileet for Kiwanis behørig feiret.
Bordet var dekket med blå duk og av hvite servietter
var det laget "Kiwanis 100 år" Samtidig fikk hver av
oss en serviettring med jubileumsemblemet på.
Møtet startet med Kiwanishymnen. Det ble riktig
høytidelig da vi sto samlet og hørte på den vakre
hymnen. Etterpå holdt presidenten en kort historisk
oppsummering om Kiwanis' 100 år
Det ble servert nydelige smørbrød og hjemmelaget
stor bursdagsbløtkake pyntet med Kiwanisemblemet
og 100 år.Denne kvelden ble ekstra hyggelig hvor alle
medlemmene var tilstede.

Kreativ bordpynting hos Kiwanis
Club Oslo Holmlia.
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Foto: Knut Aale-Hansen.S
«Ordfører Anne Kristine Linnestad besøkte Kiwanishuset, Ski.
Temaer var Ski i Osloregionen, befolkningstilvekst, kommunestruktur, kommunale utfordringer, Ski som
regionsenter, jernbaneknutepunkt, E18 utbygging gjennom Follo.
Fullt hus, engasjerte folk, deltakere fra alle klubbene i divisjon Akershus».

From: Arild Endresen <endresenarild@gmail.com>
:

Kiwanis Club Holmestrand.
Hei. Vi i Kiwanis Club Holmestrand kommer med et tilbud til
dere om å kjøpe korn nek.Det er en av de tingene som vi har til
salgs i vår klubb.Da viser at vi får nek til overs hvert år,går vi
derfor ut å spør om noen vil ha dette i sin klubb for salg.
Vi ha satt en pris pr.nek.
10 stk. nek kr.40.
50 stk. nek kr.30.
Vi skal om ikke lenge kjøpe nytt såkorn,så vi er tidlig ute med
en forespørsel.Hvis det skulle være interesse,gi oss en
tilbakemelding.
Med vennlig hilsen.
Kiwanis Club Holmestrand.
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Vi viderebringer gjerne oppfordringen fra KC. Fredrikstad.

Bli med på Kiwanis felles kampanje, og gi barna i Baltikum
en god skolestart.
GI en ransel til et barn. Gi ett klassesett til en skole.
Vi gir en komplett ransel med bøker - blyanter - fargestifter,og det de
trenger til den første skoledagen og året. Det er en fantastisk
opplevelse og se disse barna når de får en Kiwanis ransel.

ETT KLASSESETT KOSTER KR. 5000,Hilsen Kiwanis Club Fredrikstad.
Kiwanis Club Fredrikstad
Bankgiro 5122.05.20807 og merkes ransler.
kalh@online.no
P.S. Vennligst send en mail om eventuell bevilgninger, så vi for
registrert det på din klubb.
Fint med et raskt svar da vi må gi beskjed til skolene om de får
ransler i år også.

På første medlemsmøtet i
2015, tirsdag 6. januar,
hadde Kiwanis Club Tønsberg
Blanca gleden av å ta opp to
nye medlemmer. Siden
desember 2013 har vi nå tatt
opp 6 nye medlemmer. Det
er vi stolte av.
På bilde er fra venstre;
fadder Bjørg Ottersen, nytt
medlem Christin Aune
Klepaker, president Lilly
Rolfsen, nytt medlem Inger
Johanne Olsen og fadder
Wenche Jønland.
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Vi har bevilget kr. 5.000,- til
ELIMINATE og oppfordret andre
klubber i Divisjonen om å gjøre det
samme.
Med vennlig hilsen

Kiwanis Club Tønsberg Blanca
v/ Bjørg Køhn

Fra Haugesundsnytt har vi sakset følgende melding...

Ryddet kyststien etter «Nina»
Skrevet av Susanne Øvrevik Steffensen

Onsdag og torsdag ryddet Kiwanis Club Haugesund Kaia, langs
kyststien etter orkanen «Nina»

– Vi ble spurt av Haugesund kommune om å delta i opprydningen langs kyststien ut til Kvalen fyr. Vi mener fristedene er viktige for folk. Er det
pent vil også folk være flinkere til å holde det pent, sier Alfhild Brattelid, som ryddet vikene sammen med Åse Kyte, Judith Rossebø og Martha
May torsdag formiddag.Også onsdag var fire kvinner fra Kaia som hadde opprydning i vikene langs kyststien. Kiwanisdamene er opptatt av at
området rundt kyststien skal være ryddig. De rydder fast langs kyststien en gang i måneden for at stien skal se presentabel ut for turgåere.–
Ryddingen bidrar til godt samhold. Samtidig som vi kommer oss ut og får beveget oss, smiler Brattelid. Damene koste seg med kaffe og
pannekaker innimellom slagene og det var ingenting å utsette på humørt. Selv om de ikke la skjul på at opprydningsarbeidet var tungt med alt
søppelet som skulle bort.– Vi får hjelp av kommunen til å frakte bort søppelet. De har vært flinke og kom rask etter at vi gav beskjed om at vi
hadde fylt opp en god del sekker, skryter Brattelid.
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Kiwanisdukken runder 20 år.
Vår kjære venninne - Kiwanisdukken - er 20 år i år
(her i Norden). D. v. s. at det er 20 år siden hennes
nordiske "fostermor" Grete Hvardal brakte henne hit
til vårt distrikt og igangsatte en aksjon som har
spredd Kiwanisdukken over hele verden. Dette ble
markert ved et besøk på Rikshospitalet, en av de
største brukerne, av vår Guvernør, Grete Hvardal og
to representanter fra Kiwanis Club Skedsmo, som
leverer omkring 1000 stk. pr år til RH.

SÅ ble det kake og kaffe med kake til alle; Berit Christoffersen og Nina Boye Petersen fra Rikshospitalet sitter med
Grete Hvardal mellom seg (3 til v.) så følger KArin K. Nilsen og Lovise Hval fra Kiwanis Club Skedsmo som
representerer de som lager og leverer dukkene. – på Barneavdelingen, Rikshospitalet.
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Klipp fra

Fra v. Lovise Wahl, Skedsmo, Grete
Hvardal fra Kiwanis Club Byrgin og
Karin K. Nilsen fra Skedsmo.
Kiwanis Club Skedsmo lager og
leverer 1000- 1200 dukker hvert år til
RH.

Here's to you, Kiwanians! Staff
members at the Kiwanis International
Office in Indianapolis are toasting a
hundred years of service around the
world. #Kiwanis100

Her er gutta i KC Horten i full gang
med innredningen av den nye Kiwanis
Utlånssentralen.
f.v. Per Arne Todal, Leif Bjerke og
Willi Berge.

15

Ny Kiwanis utlånssentral i Horten.
Nå begynner den nye utlånssentralen
til Kiwanis klubbene i Horten å ta
form. Kr. 260.000 er bevilget via
Buf etat. Sandefjords klubben
har stått som modell for
utlånssentralen. Innredningen er
ferdig, og i disse dager vil lageret
fylles opp med sportsutstyr som
vil leies ut gratis til kommunens
skoleelever.

Jan Løkenhagen har god dreis på saga.

Fin stemning blant dugnadsgjengen i KC Horten, med primusmotor Oddvar Danbolt ,
Sigurd Berge og President Jon Andresen i spissen.
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Fra Kiwanis Club
Fredrikstad fikk vi
oversendt denne
reportasjen like før
jula ringte inn...

JAAAAAAAAA...
KIWANIS BLIR SYNLIG I
RIKSMEDIA !!!
HVOR: TV2- GOD
MORGEN NORGE
NÅR: Fredag 6.februar
( tidspunkt mellom 7.00-
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Redaksjonen får mange innspill til stoff fra klubbene. Det lages
noen lokalaviser i klubbene. Kiwanis Club Trondheim har sendt
oss Blå-Bla`e. Stikka som kommer i sin 40 årgang. De har hatt
mange fine tur foredrag, og vi gjengir her noen av bildene som
medfølger Stikka.

Reservesekretæren leste referat
fra siste møte, som hadde et
sjeldent og meget interessant
program. Ikke mange nordmenn
eller folk generelt i verden har
arbeidssted i Antarktis. Torberg
Schnitler, tidligere president i vår
klubb, tilbrakte over ett år på
sydkalotten og ga tilhørerne en
meget interessant opplevelse om
livet der, ledsaget av flotte bilder.
Foto: Torberg Schnitler
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SISTE SIDE….
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