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Husk Jubileumskonventet
med Barnas dag i Drammen.

Foto: Adnan Muhammad Mughal.
1

I redaksjonen:
Redaktør: Ludvik Ervik
Medhjelper: Bjørn Vold
Stoff til Kiwanisnytt, sendes til:
kiwanisnytt@kiwanis.no

Gnisten...med påholden penn.
Kjære leser.
Her skulle det vært Guvernørens Gnist. Guvernøren er på Konvent, hele tiden. Når man er Guvernør blir man
invitert på konvent. Når en blir invitert, så drar man...på Konvent. Redaktøren har etterlyst Gnisten, men
Guvernøren har ikke tid, hun er på Konvent.
For at dette nummeret kan kalles sommernummeret, må redaksjonen trå til. Vi tenker jo tross alt på de horder
av Kiwianianere som daglig titter i sin innboks på leting etter Kiwanisnytt. På vegne av Guvernøren får vi si
makalaus innsats. Masse penger, flerfoldige årsverk og en hel haug med Kiwanisdukker gitt bort. Hadde vi
vært Guvernøren så hadde vi bukket. Vi henger oss på bukket, og runder av med følgende ord. Da er det bare
å glede seg til Konventet og Barnas dag i Drammen.

Ha en riktig God
På vegne av Guvernøren

Redaktøren.
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FRISKO BAND OG KIWANIS PÅ GRILLKVELD.
Kiwanis Nedre Eiker har hver sommer en grillkveld for Frisko Band.
Det har blitt tradisjon, og vi gleder oss til å møte bandet som gleder oss med musikk og sang. Grillmaten smakte topp
og den gikk ned på "høykant". Klubben har i mange år støttet Frisko Band og deres hjelpere.
Årets president Jonny Corneliussen overrakte Karin Sandberg en sjekk på kr. 10.000, som sikkert er en god støtte til
deres videre arbeid.
Hilsen
Kjell Lange

Fra Østlandets Blad

3

Vi håper at du nå har meldt deg til som deltager på Jubileumskonventet.
Påmeldingsfristen var 1. juni, men noen dager over fristen går bra.
Prosjektkomiteen har mange jern i ilden for å gi dere et konvent med mange gode
minner, og at du får være med på å vise hva Kiwanis gjør i ditt nærmiljø, nasjonalt
og internasjonalt.
Divisjon Buskerud er ansvarlig for arrangementet og medlemmene i
Prosjektkomiteen er fra følgende klubber.
KC Asker, KC Svelvik, KC Lier, KC Konnerud, KC Nedre Eiker,
KC Øvre Eiker, KC Kongsberg og Numedal og KC Ringerike

LEDSAGERTUREN: ET LITE GLIMT AV DRAMMEN

Lørdag 5. september blir en Kiwanisdag i
Drammen. Bybrua blir pyntet med flagg,
og på torget blir det glade barn og
Kiwanianere som preger bildet. Er du
deltager på årsmøtet kan du etter
avslutningen spasere over brua, i din nye
jubileums T-skjorte, og delta i Barnas
Dag.
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KIWANIS ADVENTSKALENDER 2015
Vedlagt følger bestillingsskjema for Kiwanis adventskalender 2015. Vi tror denne
kalenderen er en fin måte å skape god PR for Kiwanis, samtidig som den er en god
inntektskilde forklubbene. Vi håper derfor også i år på stor oppslutning.
Prisen er kr. 50,- med god fortjeneste til klubbene. Flere klubber spør om ekstra
kalendere.
Opplaget vil være 12.000 kalendere til en utsalgspris på kr. 50,- med en fortjeneste til klubbene på kr. 28- pr. solgte kalender.
Premiene hver dag vil være gavekort på hhv. kr. 4000,-, kr. 1000,-, kr. 750,- og kr. 500,-.
Totalt vil dette bety at når alle kalendrene er solgt vil klubbene samlet kunne dele et overskudd
på kr. 336.000,-.
Som tidligere år vil vi ha samme opplegg med trekningsliste på baksiden.
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at vi i likhet med tidligere år dessverre ikke kan
ta i mot retur. Har du spørsmål, ring Arnt Ivar Hanssen, tlf. 33 33 34 81/941 74 867.
E-post: bellahanssen@hotmail.com
BESTILLINGSFRIST: 10. juni 2015.
Med vennlig hilsen
for produksjonskomiteen i Kiwanis Club Tønsberg

Arnt Ivar Hanssen

Minneord ved Knut Kværnes bortgang.

Knut Kværne er død og Kiwanis Club Tønsberg har mistet et medlem med mange gode egenskaper. Knut døde den 18.
april 2015 ca. 81 år gammel og hadde da vært medlem i Kiwanis i nesten 30 år. Han ble innmeldt i klubben vår den 22.
september 1986 og begynte straks å ta del i klubbens mange aktiviteter. Knut fikk satt i gang flere prosjekter som han
brant for. Spesielt satset han mye på å kunne bidra til hjelp for de svakeste i nærmiljøet. Frelsesarmeen og
‘‘slumsøstrene’’, Kirkens Bymisjon, Østegaard Sykehjem, Pelle Politibil – var blant de oppgaver Knut ønsket å bidra til.
Knut var en iderik og handlekraftig mann med gode lederegenskaper - og han var klubbens dyktige president gjennom
hele fire perioder i tiden 1988 – 2005. Han var også Viseguvernør for Kiwanis Vestfold en periode fra 2001-2002. For godt
utført arbeide ble han tildelt Hixson Fellow Ærespris i 2003-2004.
Knut var opptatt av intern trivsel i klubben vår og han gjorde mye for å bygge opp et hyggelig og godt indre miljø. Han
hadde et våkent øye for klubbens medlemmer – og var flink til å gi ros for vel utført arbeide. Sporene etter Knut er mange
– og ett av dem ser vi jevnlig når vi hører musikken fra The Mondays, en gruppe musikere med psykiske handicap.
Samarbeide mellom The Mondays og Kiwanis var opprinnelig Knuts idé og kom i gang i 2002. Kiwanis Club Tønsbergs
Ærespris ble innstiftet på Knuts initiativ og ble utdelt 1. gang til Pelle Politibil v/Gaute Amundsen i 2000. Senere gikk
prisen også til bl.a. Stephen Kvalsvik og til Grunde Vegard, alle for sitt arbeid med barn og ungdom.
Kiwanis Club Tønsberg savner Knut og hans hyggelige vesen. Helsen sviktet ham de siste årene og det ble på slutten
vanskelig å forsere trappene opp til våre møtelokaler. Våre tanker går til Edith og døtrene Eva og Tove og resten av
familien. Vi lyser fred over Knuts minne.

Kiwanis Club Tønsberg
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Fra Aust- Agder Blad:
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4 av Kiwanisklubbene i Telemark ( Skien, Porsgrunn, Langesund
og Skien-Nora ) har et meget godt samarbeide. Hvert år gir vi ut en Fellesgave» til et godt formål.
Å finne en god mottaker går på rundgang blant klubbene og i år var det Kiwanis Club Skien-Nora sin
tur.
Vi fant ut at prosjektet «Sykling uten alder» er noe nytt og spennende og dette ville vi være med på å
støtte.
Torsdag 30. april 2015 var det offisiell åpning av prosjektet «Sykling uten alder» på
Menstad Frivilligsentral i Skien.
Menstad skolekorps, Skiens varaordfører Geir Arild Tønnesen, president i Norges Cykkelforbund
Harald Tidemann Hansen og Anita Valen stilte alle opp og var med på å lage en fin ramme om
arrangementet.
Her er noen punkter som viser hva brukerne kan oppleve:
Samspill mellom generasjoner, - komme ut i frisk luft, - få vind i håret, - se og oppleve
andre omgivelser, - høre fuglene synge, - se andre mennesker, - bli stimulert til å
prate / fortelle og føle at de lever – alltid med en sykkelpilot som er der bare for å gi
deg gode opplevelser.
Prosjektet er også helt klart helsebringende for alle som vil være sykkelpiloter.

Kiwanisklubbene ga en sykkel som koster kr. 50.000. Det er en form for el-sykkel
( rickshaw) med plass til to passasjerer. Kiwanismerke vil bli montert på sykkelens
side.
Håpet er at det blir mange slike sykler som da fordeles rundt på aldershjem, sykehjem
og andre institusjoner hvor det trengs hjelp til å få både barn, unge og gamle ut i frisk
luft.
De fra Menstad aldershjem som fikk prøve sykkelen på åpningsdagen var veldig
fornøyde. Bare en liten tur i gatene rundt hjemmet var nok til å få noe nytt å fortelle om. Tenk så fint
hvis flere kan dra på sykkeltur sammen.
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Fin gave fra Telemarksklubbene.

.

Fra venstre bak: Initiativtaker for SUA Norge Tonje Bjertnes, Varaordfører i Skien
Geir Arild Tønnesen og president i Norges Cykkelforbund Harald Tiedemann
Hansen.
Sittende i sykkelstolen - kiwanianerne Erna Follaug og president i Kiwanis Club
Skien-Nora - Else Brit Sørum med sjekken som det synlige bevis på gaven.
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FOR 50 ÅR SIDEN



I MAI-JUNI 1965:

var det fremdeles bare to Kiwanis-klubber i Norden; Kiwanis Club Oslo og Kiwanis
Club Reykjavik Hekla, begge organisert i januar 1964.
var det i Danmark og Norge til sammen 91 Kiwanismedlemmer; Kiwanis Club Oslo
hadde 50
Var det tre Kiwanisklubber under etablering; København, Oppegård-Kolbotn og
Drammen. Kiwanis Club Oslo som var fadderklubb til alle tre mottok i juni petition
(søknad) for videresending til Kiwanis International - for godkjenning av klubbene.
Disse klubbene hadde 15 medlemmer hver på denne tiden
I 1965 vedtar Stortinget folkepensjonsordningen.
”det store hamskiftet” i jordbruket skyter fart og overgang til mekanisering,
spesialisering og strukturrasjonalisering fører til nedleggelse av en masse små
bruk og ”satsning på bærekraftige bruk”.
I Norge var det nå blitt 400 000 fjernsynslisenser etter innføringen på slutten av 50tallet.
11 -13 juni 1965 ble den første europeiske konferanse i Kiwanis avholdt i Basel, og
forberedelsene til etablering av en europeisk føderasjon startet.
13. juni 1965 i Basel vedtok en nedsatt kommisjon (Stifterrådet) å etablere
Scandinavian Division of Kiwanis International, med mål om et Skandinavisk
distrikt på lengre sikt. Den første leder av divisjonen ble islendingen Einar
Jònsson.
6. mai plantet Oslo-klubben 2000 juletrær på et felt i Nittedalen med et håp om at de
om en del år skulle gi penger i kassen.
Oppfordrer Kiwanis Club Oslo sine medlemmer om å sende brev til navngitte,
ensomme Torshovbarn når man var ute på reise.
13. mai feiret Oslo ettårsdagen for charteroverrekkelsen, på Folkemuseet. Der var bl.
A. gjester fra Ohio, USA. Det var andakt i stavkirken, omvisning på museet og
norsk mat ble servert. Opptreden av Barneleikarringen og så ble det danset
etterpå.
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Burn Camp arrangeres på Justissektorens Kurs- og Øvingssenter (JKØ) i Stavern 21 .– 27. juni 2015

Kiwanis støtter brannskadde barn
Norsk Forening For Brannskadde (NFFB) arrangerer årlig Burn Camp for mennesker som lever med arr etter
brannskader.

Om Burn Camp sier de:
Ideen kommer opprinnelig fra Amerika. Sykepleiere, fysioterapeuter og andre som jobbet ved
Brannskadeavsnittet (BSA) på Haukeland Universitetssykehus (HUS) tok initiativet. De hospiterte på leirer i
Europa både med og uten barn, og jobbet hardt i mange år for å få i gang Burn Camp i Norge. I 2001 klarte de
det, og det har siden blitt et årlig arrangement. Økonomisk var de første Burn Campene finansiert av ulike
sponsorer som ga større eller mindre summer, og Kiwanis har støttet oss fra 2004. I dag er Kiwanis District
Norden hovedsponsor, og vi får noen små gaver fra andre givere. Fram til 2006 lå Burn Camp under BSA sin drift,
men under nedskjæringene det året ble alle midler fjernet fra dette prosjektet. NFFB har siden det stått bak
tilbudet til landets brannskadede.
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Mental Helse
Ungdom
arrangerer sin
sommerleir
på Bjerkely
Folkehøyskole
i Åsnes,
Hedmark

14 – 19 juli
2015.
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Kiwanisklubbene i Vestfold og midler fra Extrastiftelsen har muliggjort å bygge en ny Kiwanishytte i Gurvika. Stiftelsen
Gurvika er byggherre, og de bygger denne gangen 4 nye hytter. Gurvika er et feriesenter tilpasset handicappede.
Vår egen prosjektkoordinator Ralph Castelan har via søknaden mot Extrastiftelsen, muliggjort finansieringen av denne
hytta. Extrahytta er den andre hytta som Kiwanis har finansiert i Gurvika. På trammen står Kiwianere fra Vestfoldklubbene
som alle har bidratt til at denne hytta er blitt bygget.

PROSJEKTKOORDINATORENE ORIENTERER :
Kåre Vold og Ralph Castelan jobber jevnt og trutt med å søke om tilskudd til gode formål.
ExtraStiftelsen (årets tema er «helse og forskning»): Det blir i år søkt om tilskudd til 5 (muligens 6) prosjekter:

1: KC-Kongsberg og Numedal = Midler til kjøp av Kiwanishuset på Kongsberg, herunder midler til rehabilitering
(bl.a. montering av heis).
2: KC-Kongsberg og Numedal = Midler til klatrevegg i Kongsberg Actionsportsenter.
3: KC-Ski = Midler til aktivitetssti «høyt og lavt».
4: Stiftelsen Gurvika = Midler til «utsikt og scene» for brukere i Gurvika.
5: KC-Skien/KC-Kongsberg og Numedal = Midler til opprettelse av en Vikinglandsby
på Notodden, her med tanke på opprettelse av Kiwanisklubb på Notodden.
6: KC-Øvre Eiker = Midler til aktivitetsartikler for funksjonshemmede, på Vego Gård,Darbu.

Erfaringen med tilskuddsportalen så langt veldig bra og det ble enstemmig vedtatt å videreføre avtalen ett år.
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Nytt Fra Distriktet...
PROSJEKTKOMITE FOR ELIMINATE RAPPORTERER/ORIENTERER:
Leder for komiteen, Carl-Erik Thielemann ga en god orientering om
komiteens arbeid.Som nevnt i tidligere referat var SMS-kampanjen vedr den
norske «morsdagen» svært vellykket.
Carl-Erik opplyste også at SKIDNF (Fondet) har kontakt med UNICEF i forbindelse med mulig støtte til «Barnas
Dag» i Drammen. Det vil også bli sendt ut brev til kommuner og fylker i håp om å få bidrag i forbindelse med
KIDNs 50-års jubileum.

FIRMA SPRING – BARNAS DAG I DRAMMEN 2015:
Det ble vedtatt å benytte firma SPRING AS ved Kiwanissynliggjøringsaktiviteter under Jubileumskonventet i Drammen. KC-Lier har søkt
om midler til «Barnas Dag» gjennom Einar Juels Legat, og mottatt NOK 25.000. Distriktsstyret vedtok enstemmig å avsette opptil NOK
70.000 til Kiwanissynliggjøringsaktiviteter under konventet i Drammen.

FIRMA SPRING – VEIEN VIDERE:
Erfaringen med å benytte firma SPRING AS har så langt vært svært god, og distriktsstyret vedtok å fortsette
dette samarbeidet, og legge aktuelle økonomiske konsekvenser inn i den nye 5-års planen.

GUVERNØRENS KVARTALSRAPPORT (herunder rapport fra VG ved
respektive divisjoners klubbutviklingstiltak):
KVARTALSRAPPORTEN:
Hilde kunne melde at klubbene i KIDN så langt (sum av
kvartalsrapport 1 og 2) har donert ca. NOK 3.366.000 til humanitære
formål, nedlagt ca. 18.300 humanitære timer og levert ca. 3.200
Kiwanisdukker.
Dette er fantastiske tall som vi kan være stolte av å bruke i
Kiwanissynliggjøringen.
VISEGUVERNØRRAPPORTER:
Rapporteringen viser at de fleste klubber drives godt, og flere har nå
tatt i bruk Kiwanismodellen. Det er fortsatt klubber som har behov for
hjelp til å «styrke seg», og i flere divisjoner er det praksis at sterke
klubber hjelper svake klubber.
Divisjon Sverige ønsker mer hjelp/resurser til både eksisterende
klubber og til nyklubbdannelse, og dette vil bli tatt inn i kommende 5årsplan.
Det ble også uttrykt håp om at «Aktivitetsbanken» snart blir ferdig.
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DIVISJON SVERIGE:
Kommende viseguvernør i Divisjon Sverige, Mona Hurtig, tar
oppgaven med å sjekke om det er mulig å sette i gang en SMSkampanje i Sverige + om det finnes tilsvarende etat som
ExtraStiftelsen i Sverige + om UNICEF-Sverige har noe å bidra med.
Når dette er undersøkt legger Mona frem forslag til ressurshjelp/
budsjett for å gjennomføre eventuelle tiltak.

HUMANITÆRKOMITEEN RAPPORTERER/ORIENTERER:
Komiteen var representert ved komitemedlem Kåre Juvik. Mental Helse Ungdom (MHU) sommerleir 2015:
Avholdes på Bjerkly Folkehøgskole, Åsnes, i uke 29. Burn Camp (BC) sommerleir 2015: Avholdes i Stavern i uke
26.
PS: Komiteen har understreket overfor både MHU og BC viktigheten av Kiwanissynliggjøring på de aktuelle
sommerleirer. Albaniahjelpen: Falk Bakke reiser til Albania for å følge opp pågående prosjekter.
Evaluering MHU: 51 klubber har gitt tilbakemelding. Stort flertall for videreføring av samarbeidsavtalen i 2 år.
Distriktsstyrets innstilling vil bli i samsvar med klubbenes flertall.

Kiwanisdukken:
Kvalitetssikring av produksjon av Kiwanisdukken ble debattert, med
følgende konklusjon:
Klubbene kan fortsette som tidligere såfremt Kiwanisdukkene blir produsert
etter «standard» som er nedfelt i gjeldene retningslinjer for bruk av
Kiwanisdukken. Det ble videre opplyst at distriktsstyret har god kontakt med
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og vil selvfølgelig
komme tilbake til saken hvis det blir endringer.
PS: De klubber som «stapper» dukkene selv må sørge for at dukkene blir
hardstappet.

Kiwanismodellen:
Komiteen har sendt ut en spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan
Kiwanismodellen blir benyttet av klubbene i KIDN. Det har vært god respons på
denne undersøkelsen, og komiteen skal bruke undersøkelsen som grunnlag for
å hjelpe klubber med å komme i gang med aktiviteter som kan defineres under
«Kiwanismodellen».
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AKTIV KLUBBUTVIKLINGSKOMITE.

Her er Roar Hansen, President Jon Andresen og Roger Berg avbildet etter en morsom seanse i Hortensklubben.
Komiterapporten viser at komiteen er meget aktiv. Komitemedlemmene Roar Hansen og Roger Berg har i
løpet av dette året besøkt 11 klubber, 4 divisjoner og 2 motivasjonskonferanser. Tilbakemeldingene fra
klubbene er udelt positive, og komiteen fortsetter sitt gode arbeid.

Norges Idrettsforbund har signalisert at de
ønsker å fokusere på «fattige barn og idrett», og
de har fått oversendt en del dokumenter vedr.
Kiwanismodellen.
Guvernøren/humanitærkomiteen tar kontakt
med Idrettsforbundet for å kartlegge et mulig
samarbeid.
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MEDLEMSREGISTERANSVARLIG ORIENTERER/RAPPORTERER:
Tove Fiksdal kunne melde at oppdateringen av
medlemsdatabasen, så langt, har gått greit.
Hun ba klubbene være raskere med å melde inn
medlemsendringer (herunder klubbvalg, som hadde siste frist
15. mai 2015). Alle aktuelle skjemaer finnes på KIDNs
nettside under «maler/skjemaer».
KIDN har pr. mai 68 klubber og har 1.344 medlemmer.
Vi ønsker Jan Jørgensen velkommen som nytt
medlem i Hortensklubben. Her avbildet med
President Jon Andresen i KC Horten.

Guvernør Hilde gjentok sin opplysning fra DS 2, om at
klubber som ønsker å hedre ett medlem, nå i
Kiwanisjubileumsåret, kan kjøpe en «Centennial
Award» til USD 1.500. For mer info ta kontakt med
Carl-Erik Thielemann.

DISTRIKTSKASSERER ORIENTERER:
KIDNs regnskap pr. 31.03.2015 viser følgende:
Inntekter: NOK 1.410.350
Kostnader: NOK 881. 375
Driftsresultat: NOK 551.067
Prosjekt Albaniahjelpen er satt inn i KIDNs regnskap pr.
01.01.2015.
Årets mva-komp. er fordelt til aktuelle klubber, og NOK 85.455 er
bokført som inntekt til KIDN.
Det er opprettet egen Konventregnskapskonto i Nordea (KIDNs
bank).
Det at et regnskap kan legges frem så oversiktlig og så ajourført
viser at distriktskasserer og regnskapsfører samarbeider meget
godt. Det ble gitt honnør til Paul Inge Paulen og Hans Ingar
Teppen for arbeidet som er gjort.

17

I forbindelse med åpningen av nye løyper, var KC
Fredrikstad til stede på turhytta til Røde Kors på
Sprinkelet i Onsøy søndag 19. april. Vi viste
Kiwanisvideoer og delte ut brosjyrer til turgåere .
Med kiwanishilsen
KC Fredrikstad
Gunnar Henry Olsen
President
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Hei Ludvig
Veldig bra Motivasjonskurs i helgen.
Sender deg som avtalt litt om opplevelseskortet, som nå er i gang her på 2. året. Ideen kommer jo fra
A. Bekkevold, som startet opp i 2009 og nå har spredd seg rundt til mange kommuner.
Det som er spesielt i vår sak, er at vi bor i Vestfold. Men de fleste brukersteder måtte vi få fra Buskerud. Så det er et krevende, men
utrolig spennende prosjekt. Gir så veldig mye tilbake. I utgangspunktet et enkelt konsept, men det må følges opp – vet om en del som
har gitt opp underveis.
Noe vi også er stolte over, er varisjonen i kortet. Alt fra Lekeland for de minste til bowling for de største.Badeland, kino, teater, pizza,
gårdsbesøk, rabatterte fotballbilletter, gratis bussbilletter. Vi jobber jo også med mye annet i Svelvik, men som du ser fikk vi også folkets
pris på kr 10.000 august 2014. Denne setter vi stor pris på. Så veldig fint om du har tid en dag å se på dette til Kiwanis Nytt.
Ta gjerne kontakt
Med vennlig hilsen
Connie Vejlgaard
Svelvikanker-v@online.no

Kjære Connie.
Gratulere så mye med gavesjekken fra Svelvik Musikkkorps. Opplevelseskortet
ligger i kjernen av Kiwanismodellen. Dette å kunne gi opplevelser til de som ikke har det så greit, er
jo en genial ide. Har sakset inn historien fra Svelvikposten på den neste side. Kanskje dette kan inspirere
flere klubber til å prøve noe lignende.
Hilsen
Redaktøren.

Svelviksposten.no: Opplevelseskortet fikk årets gave fra SMK
Lagt til 17-03-15
“I år hadde Svelvik Musikkorps opprettet en nyhet til Svelvikdagene. En gavesjekk på 10 000 kroner skulle deles ut til et veldedig formål
etter en avstemning via Svelviksposten.no på sju kandidater. Lørdag kunne «General» Johnny Høydahl dele ut sjekken til Kiwanis og
opplevelseskortet.”
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Fra Svelvikposten.
SVELVIK: -Det er nær 120 barn som bor i familier med så lave inntekter at de trenger Navs sosialhjelp for å klare seg
gjennom hverdagen. Med en så anstrengt økonomi er det ikke mulighet til å delta på aktiviteter på lik linje med andre.
Kiwanis slagord er: «Barn og Unge først og fremst», så dette måtte vi gjøre noe med. Resultatet ble et samarbeidsprosjekt
mellom Kiwanis Svelvik, Svelvik kommune v/kultur og Nav. Opplevelseskortet skal være med å viske ut noen åpenbare
skillelinjer mellom de som har god økonomi og de som rett og slett ikke har råd, forteller Lisbeth Bøgeberg Hansen fra
Kiwanis Svelvik.

Idé fra Ålesund
Foreningen har jobbet en stund med å få på plass opplevelser i regionen, og samarbeidspartnere. Det er Ann Kristin
Bekkevoll som på privat initiativ sto bak det aller første Opplevelseskortet og har fortsatt med å utvikle ideen sin, som også
har egen nettside: opplevelseskortet.no.
De første kortene ble delt ut i 2009 i Ålesund kommune. Og det har siden spredd seg til over 30 kommuner i Norge, og er
løftet opp på nasjonalt nivå av kulturministeren til et pilotprosjekt. Svelvik er den tredje kommunen i Vestfold som Ann
Kristin Bekkevoll har bistått i arbeidet med prosjektet .
- Det handler om å bry seg, å ta ansvar. Det å kunne gi barna opplevelser gjør at forskjellene blir mindre, og man trenger
kanskje ikke mange besøk, bare man har vært der og kan delta i samtalene, forteller Ann Kristin Bekkevoll.

Gode opplevelser
- Det er viktig at barn og unge kan komme tilbake fra ferie og fortelle om sine opplevelser eller om aktiviteter de har deltatt i
på fritiden, forteller Lisbeth B. Hansen.
- Det er et tilbud som ikke er livsnødvendig, men det har med livskvalitet å gjøre. Noe som nødvendigvis Stat og Nav ikke
dekker via sine nettverk i utgangspunktet. Det er fint og kunne bidra med litt i hverdagen, forteller Pål Stenbro, leder for
Drammensbadet.
- Da Kiwanis gikk ut med forespørsel til brukerstedene, ble vi tatt svært godt imot – og med en så positiv holdning til
prosjektet har dette blitt et spleiselag som vi er veldig takknemlig for. De fleste aktivitetene foregår i Drammen. Vi har derfor
også tilbud fra Vestviken kollektivtransport om busstilbud til Drammen og Sande gratis, sier Lisbeth Hansen.
Det er i utgangspunktet i lokalområdet til Svelvik tilbudene er for 2014, med mange i Drammen, men det er også tilbud i
Sande I Drammen kan Opplevelseskortet brukes ved KinoCity, Bowling 1, Drammensbadet og Lekeland. Det er også tilbud
om rabatterte billetter på to fotballkamper til Strømsgodset – gratis for brukerne.
Innenfor Svelviks grenser er Den Gode Hensigt med og stiller med to billetter til sommerens Svelvikspill, da passer det best
for unge med lørdagsmatineen. Om man da velger å kose seg med en pizza på Dreggen Kro og Vertshus har man også
tilbud om to besøk der. Svelvik kommune har fire arrangementer med Sommersnacks inkludert både Lekeland I Bø og
Tusenfryd hvis det er det som frister. For dem som liker gårdslivet og har lyst til å oppleve det er det et besøk til Grytebakke
gård, i Sande også inkludert på Opplevelseskortet
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Hyggelig oppmerksomhet til Kiwanis Club Karlskoga

Gutta i Åsgårdstrand står på….
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Fra Motivasjonskonferansen.
Mye fintfolk samlett på ett
brett. Terje Kristian Thørring
Christensen, Hilde Meyer,
Eyvind Sandnes og Paul
Inge paulsen.

Vestfoldgjengen inklusiv
supportere.

Fin stemning blant de påtroppende
Presidenter.
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500 sekker ved er klare for utdeling
kan.gutta fra KC Horten melde.

Gladmelding fra Afrika, Stivkrampen er utryddet i Mauritania.

Tale hører med når KC Fyllingsdalen feiret sine 40 år.

Blomster og klem hører med når Dag runder år.
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Fullt hus og stormende jubel i Elverum.
Foto og tekst: Asbjørn Schjølberg.

Tirsdag 5. mai var det tid for årets fest
som Kiwanis Club Elverum arrangerer for
funksjonshemmede i Elverum. Som vanlig
fullt hus og stormende jubel.
Så var den der – festen for
funksjonshemmede i Elverum som vi
arrangerer årlig. Full sal – 85 gjester og 25 av
våre egne og Arne og Alan som spilte musikk
med trøkk.
Det var flott å være med på at de spiste og
drakk og koste seg. Av og til sang de – høyt
og fint – og det ble masse dans og
kjempestemning.
Fint med gjester som bidrar til god
stemning. Og lotteriet hadde 45 gevinster så
halvparten vant noe. Og vi frydet oss og
håper at de likte det. Takk for at dere var
der og laget en flott kveld for oss i Kiwanis.
Disse festene har vi arrangert hvert år siden
2003 – og det er like festlig hver gang, og vi
synes vi får masse igjen for dette.
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Haraldvangdagen ble en kjempesuksess, meldes det fra Haugesund.

Solen skinte om kapp med flere hundre barn og voksne på Kiwanis årlige Haraldsvangdag. Her var det en rekke aktiviteter for de
minste. Både ponnyridning, ansiktsmaling, lykkehjul og kast på boks var svært så populært. Gøy var det også med sykkeldrosje og kast
på boks. Besøket var så stort at Kiwanis gikk tom for startnummer til barneløpet. Rundt 80 barn i alle aldre startet, men langt flere
hadde lyst til å være med. Etterhvert ble det også tomt for både pølser og kaker i kafeen.
Overskuddet fra Haraldsvangdagen går til Kiwanis sitt humanitære arbeid blant barn og unge. En betydelig del vil også gå til innkjøp av
nye lekeapparater til nettopp Haraldsvang.
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Siste side...

KC Larvik Bøken har to fadderbarn i India. De bor på barnehjemmet Kiwanis Nora Orphanage Home som er finansiert og bygget av
Kiwanis Club Skien Nora. Vi ser at pengene kommer barna til nytte og vi får jevnlig rapporter og bilder. Når damene fra Kiwanis Nora
var på besøk for et år siden fikk de spørsmål om det var mulig å skaffe penger til et barnehjem til. Ildsjelen Inger-Marit Osland sier da:
"Jeg sa at det trodde jeg, reiste hjem og startet en innsamling. Et år etter har vi tomt, tegninger og kr. 200 000. Men vi trenger kr. 300
000 til. Noen har allerede sendt penger. Tusen takk for det. Regnestykket mitt er 1500 personer som gir kr. 200 hver. Ikke så stor sum,
men dine 200 kroner kan bety alt for en som ikke har noe. Kontonummer er 1503 25 44352." Leseren kan se mer om dette prosjektet
på www.ettbarn.no. På bildene ser man barnehjemmet og noen glade barn.
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