Kiwanisnytt
Nr. 05 2014—2015

August 2015

Barnas Dag i Drammen.
Lørdag 5. september.
Kl. 1100—1500.

1

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

Hurra for deg som fyller ditt år….ja deg vil vi gratulere…..
Bursdags-selskap er moro. I hvert fall syntes vi det som barn.
Den dagen da vi fikk lov til nesten alt. Det kunne være kaker, brus, is og godteri, omtrent så mye vi orket.
Gaver, lek og moro.
Når vi blir voksne er det ofte bare noen bursdager vi ønsker å feire med skikkelig bursdags-selskap.
Jubileum heter det visst da…
Er ikke helt sikker på hvor grensen går for å kalle seg voksen, eller feire jubileum.
Kiwanis International feirer 100 år, Kiwanis District Norden feirer 50 år!
Flere kaller det jubileum, så da er vel begge godt voksne?
Barn og unges bedre hverdag er vårt fokus, og har vært det hele tiden. Derfor føler vi oss ikke gamle?
Jubileum og feiring!
Vi gjør det sammen med dem vi liker best, barn og unge.
På torget i Drammen inviterer vi til bursdags-selskap.
Det blir ikke så mye kaker og godteri, men moro blir det!
Leker og underholdning, og kanskje får vi lov til nesten alt…..
Husker dere følelsen i magen når man våkna og hadde bursdag?
Den litt spente følelsen om hvordan dagen ville bli. Din Dag!
Jeg kjenner litt på den følelsen i magen.
Nå blir det Barnas Dag!
Jeg gleder meg!
Sammen lager vi verdens beste bursdags-feiring.
En bedre bursdag kan ikke Kiwanis få.
Om du ikke skal på konventet, så kom allikevel og feire sammen med oss.
Drammen vil vite hvem Kiwanis er etter 5. september.

Hilde Elisabeth Meyer
Guvernør 2014-15
Kiwanis District Norden
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Konsert med The Mondays
Kiwanis Club Tønsberg Blanca var invitert til
Kongseik på konsert med The Mondays og
Mondays koret under ledelse av Jan Heidenstam.
Det ble en stor opplevelse for oss Blancadamene.
Vi hadde hørt rykter om at trommesettet deres
hadde gått i stykker, så gleden var stor da
president Lilly Rolfsen overrakte en sjekk på kr.
10.000,-. Nå er vi i Kiwanis med på spleiselaget til
nytt trommesett.
Etter konserten var det loddsalg med mange
flotte gevinster, og salg av kaffe og kaker. En
koselig kveld med mange fine innslag.
Bjørg Køhn
sekretær

3

Gave fra Tønsberg Blanca.
Kiwanis Club Tønsberg Blanca har igjen gitt ut penger. Denne gang til Tønsberg Funksjonshemmedes
Idrettslag.
Onsdag 22. april gikk turen til Barkåkerhallen, der medlemmene av idrettslaget trener boccia og teppecurling.
President i Blanca, Lilly Rolfsen, overrakte leder Dag Østerud, en sjekk på kr. 10.000,- til stor jubel fra alle
deltagerne.
Blanca-damene hjelper idrettslaget en dag i uken
med trening og er ballplukkere. Vi hjelper også
idrettslaget med å være badevakter i
svømmehallen når de trener der på mandager.
Vi takker alle som støtter Kiwanis i det arbeidet
vi gjør, slik at vi har anledning til å kunne gi
økonomisk støtte til noen i vårt nærmiljø.
Bjørg Køhn
sekretær
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Fra Demokraten

Fredrikstadklubbene er flinke til å
benytte lokalavisene til å fortelle om
sine aktiviteter i nærmiljøet.

SMÅNYTT…..

Mental Helse Ungdom har gjennomført sin
sommerleir på Bjerkely Folkehøyskole, 14.-19. juli.
Fullbooket kunne vi lese på hjemmesiden. Her var
også Kiwanis omtalt i både tekst og logo som
sponsor for sommerleiren

Sue Petrisin er valgt som ny Kiwanis International
President på det siste verdenskonventet.
Vi ønsker den nye Verdenspresidenten lykke til
med vervet .
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UNNI MORTENSEN TIL MINNE.
Unni ble medlem i Kiwanis Club Tønsberg Blanca
i 2009. Vi fant fort ut at hun var en meget positiv
og kreativ person.
Hennes fyrstekaker ble godt mottatt ved enhver
anledning spesielt på julemarked og Tønsbergdagen.
Unni slet med sykdom de siste årene.
Til tross for dette stilte hun opp på medlemsmøter,
og tok sine vakter i svømmehallen for Tønsberg
Funksjonshemmedes idrettslag.
Vi i Kiwanis Club Tønsberg Blanca vil savne Unni,
men alle de gode minnene vil vi ta med oss videre.
Vi lyser fred over Unnis minne.
For Kiwanis Club Tønsberg Blanca
Bjørg Køhn.

Fra gutta i Kiwanis Club Holmestrand,
videreformidler vi følgende salgsbudskap:
«Hei. Det nærmer seg høst og vinter. Vi kommer
med et tilbud til dere om salg av julenek. Det har
vært et godt år og vi ser vi får mange nek. Spør
derfor om dere vil ha for salg i deres klubb
10 stk. nek kr. 40. pr. stk
50 stk. nek kr. 30. pr. stk.

Utprisen bestemmer dere selv»
Da er det bare å kontakte gutta i Holmestrand,
så blir det jul i år også...
Mvh.Kiwanis Holmestrand.
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LØP OG KJØP…..

Kiwanis District Nordens Fond inviterer klubbene til å kjøpe lodd til
kunstlotteriet på Jubileumskonventet i Drammen 4.-6.09.2015. Dette for å øke
fondets midler slik at vi står bedre rustet til å kunne hjelpe. Vi har i år også
flotte gevinster, både bilder og kunstgjenstander. Kunstgjenstandene og
bildene er i år laget av Weche Adreraa, Kari Sortland Ødegård, Ralph
Castellan og Paul Mannes. Det nye i år er fine kvilte produkter fra Kari
Sortland Ødegaard. Gevinstene kan sees på konventet. Vi ønsker å gi dere
muligheten til å “bestille” lodd slik at dere
kan diskutere kjøp med klubben og slippe å
stresse på konventet. Dere får selvsagt
også muligheten til å kjøpe lodd på
konventet, både vanlige medlemmer,
gjester og klubbene.
Klubbene inviteres til å kjøpe lodd i forkant. 5 lodd a kr. 100,-. Minimum for
kr. 500,-.
For enkeltpersoner vil loddene koste kr. 25,- på Jubileumskonventet. Send
mail til ce-thi@online.no så vi vet hvilken klubb pengene kommer fra.
For ytterligere opplysninger kontakt
Carl – Erik Thielemann
Mailadresse: ce-thi@online.no
Betaling for lodd til klubbene settes inn på konto 1080.32.90666. Husk å
merke hvilken klubb det gjelder i meldingsfeltet.
Med hilsen
Carl-Erik Thielemann
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En avis i avisen…..
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Barnas Dag i Drammen, lørdag 5. september.

Barnas Dag i Drammen lørdag 5. september

Konventkomiteen har laget et spennende og variert program for Barnas Dag i Drammen. Av aktiviteter kan
nevnes:
-Ungdommer fra Kiwanis Junior Club Kongsberg og Numedal holder oppvisning i biker trial, skateboard, BMX og
parkour.
De bruker spesial-sykler, brett eller bare kroppen til å forsere hinder mm.
-NAF kommer med 4 biler (el biler) – lager en minibane
-11.30 – 12.30
Musikalsk opptreden ved Liunggjengen: De har 2 grupper – begge spiller trolig litt hver for seg – og avslutter med felles nummer?

-Ca.13 til ca. 13.30
Lier Musikkverksted – 2 ungdommer på gitar
13 årig rapper
Nybakte europamestere fra Akropolis har en oppvisning i cheerdance hip-hop.
-Opptreden ved sykehusklovnene. Forestiller oss at de kan være til stede mye av tiden – gå rundt blant folk

-Overrekkelse av sjekk til den/de som skal få Kiwanis Ærespris under banketten senere på kvelden.
Barn fra barneavdelingen på sykehuset er invitert.
Transport ordnes med buss fra Motor Historisk Museum.

Mental helse ungdom og Burn camp deltar
Vaffelkarusell mm.
Da er det bare å møte opp på Bragernes Torg fra kl. 11
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Fra Telemark:
Alle gode ting er tre…. Viseguvernør Kari har prøvd og prøvd å komme med i Kiwanisnytt.
Redaksjonen har funnet mailene, og kan gledestrålende ønske de nye medlemmene Bente og
Eva velkommen til Kiwanis Club Bamble Konvalen. Det er bare å finne frem joggeskoene skal
dere holde følge med Kari og jentene fra Bamble.

Spreke konval-damer
som deltok i konvalløpet I Stathelle i mai.

Kiwanis Club Bamble Konvalen tok torsdag opp to nye flotte damer. Velkommen til Kiwanis, Bente
og Eva
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Fra Fredrikstad Blad …..
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Vellykket Olabilløp i
Horten.
Bare blide fjes å se under det
tradisjonsrike Olabilløpet som Kiwanisklubbene i Horten arrangerer. Flere
oppslag i lokalavisen både før og etter
løpet, gir verdifull PR. for Kiwanis.
Mange fantasifulle farkoster til glede
for både store og små.
Det blir nok Olabilløp neste år også...

Fra Gjengangeren...
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Klar….

Ferdig….

Gå….
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Alle kom i mål. ..også jentene og gutta i Kiwanis-klubbene i Horten.
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FOR 50 ÅR SIDEN

I JULI-SEP 1965:
På denne tiden i 1965 var det fremdeles bare en Kiwanisklubb i Skandinavia: Kiwanis Club Oslo, men
den kraftige ekspansjonen som fant sted utover på 1960- og 70-tallet begynner å materialisere seg.
For øvrig:
- ble Frankrike godkjent for å starte Kiwanisklubber.
- var det tre Kiwanisklubber under etablering; København, Oppegård-Kolbotn og Drammen.

- Drammen får sitt sertifikat som ”club in formation” 1. september og Kolbotn-Oppegård får sitt
7. september. Der var høytidelige overrekkelser med små gaver og festivitas, hilsener fra
fjern og nær, og fine taler.
- tro mot klubbloven holdt Oslo-klubben møter gjennom sommeren med bl.a. flere amerikanske
gjester, og klubben samlet gjennom dem ideer til aktiviteter. Dette er beskrevet i
Kiwanisnytt nr. 11 i august 1965.
- Kiwanisnytt nr. 12 1965 ble utgitt i starten av september.
- Roger Tohje delte i juli ut 100 Cola-flasker til Torshovbarna på feriestedet Spro som Tohjes
familie hadde overført til Torshovskolen.
- Kiwanis International feirer 50 år på verdenskonventet ”det gylne konvent” i New York.
- 8 selskaper får konsesjon for oljeboring på norsk sokkel; oljeeventyret er i gang.
- ble det borgerlig flertall i Stortingsvalget, og vi får Borten-regjeringen.
- Bashar Al-Assad blir født 11. september; ble president i Syria i 2000.
- opptrer Beatles på den første rockekonserten på et stadion.
- Mont Blanc-tunnelen mellom Frankrike og Italia åpnes etter 6 års arbeid.
- blir Mars-mennesket ”avlivet” da romsonden Mariner IV passerer Mars 16. juli og returnerer
bilder som viser at her er det ikke levelig forhold for folk.
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Kiwanis ARRANGERER
BARNAS DAG PÅ TORGET I DRAMMEN

5. september fra 11:00 til 15:00

Den første Kiwanisklubben ble i dannet i 1915 i USA og i løpet av 100 år har Kiwanis blitt en
verdensomspennende organisasjon. Kiwanis Distrikt Norden ble opprettet i 1965 og feirer sitt 50 års
jubileum i Drammen.
Kiwanis sitt motto er BARN FØRST OG FREMST.
I forbindelse med jubileet ønsker Kiwanis å gi barna en dag med spennende opplevelse på torget i
Drammen.
Det er åtte klubber som står for arrangementet, de kommer fra Asker, Svelvik, Lier, Konnerud, Nedre
Eiker, Øvre Eiker, Ringerike og Kongsberg-Numedal.
Flere av de som opptrer har fått støtte fra en av Kiwanisklubbene til sin aktivitet.

Program:
Dagens konferansier, Kristoffer Reinsfelt Arnesen, som er godt
kjent.
På senen blir det bl.a. musikalsk opptreden av
LIUNGGJENGEN og LIER MUSIKKVERKSTED
Vi kan også presentere en nybakt europamester.
AKROPOLIS DANCE CREW som vil vise cheerdance hip-hop.
Når det ikke er opptreden på senen, skjer det mange andre ting
på torget.
Ungdommer fra Kiwanis Club Kongsberg og Numedal holder
oppvisning i biker trial, skateboard, BMX og parkour.
Det blir også mulighet for å kunne prøve seg på en av
aktivitetene.
NAF Drammen og Opland kommer med sin Mini-bane og barna
kan få prøve seg som sjåfør.
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Fra Hamar Arbeiderblad
Skrevet av:

Hanne Maren Torpen Hokstad

Her får Mirjan nye armer.
Albanske Mirjan Gruda (39) mistet begge armene i ei arbeidsulykke. Dermed forsvant også kona, barna og verdigheten. Dette er
historien om hell i uhell.

FØRSTE PROTESE: «Thanks Falk» har Mirjan Gruda skrevet på arket foran seg. Takket være Falk Bakke, president i Kiwanis
Albaniahjelpen, og Norsk Teknisk Ortopedi (NTO) i Ottestad har albaneren fått protese på høyre arm. I oktober får han protese på den
andre armen også. Bildet ble tatt av Torbjørn Olsen i Gudbrandsdølen Dagningen hos NTO for to år siden. FOTO: TORBJØRN OLSEN - See more at: http://www.h-a.no/nyheter/mirjan-faar-nye-armer-i-ottestad#sthash.d6pnsvTQ.dpuf

Historien kan også leses på Facbook Kiwanis Norden sin side.
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Klippet fra Hamar Arbeiderblad

Tiden med illegale jobber er forbi. Albanske Mirjan Gruda har endelig fått jobb på en
fabrikk som lager innmat til dyner og puter hjemme i Albania. Ting er på stell. Han
har kone og to barn. Det ser lyst ut.
Så skjer det som skal forandre livet hans totalt.
Han jobber borte ved maskinen som bearbeider fyllet til dyner og puter, da ulykken
inntreffer. To piggete valser går mot hverandre. Plutselig kommer han for nær dem.
Den ene valsen tar tak i jakken hans. I desperat forsøk på å få jakken av forsvinner
begge armene hans inn i maskineriet. Da han våkner opp igjen, på sykehuset, er
begge armene hans amputert mellom albuleddet og skulderen. Samtidig som han
mister armene, forlater kona og barna ham.
Mirjans far, Shemsi Gruda på over 70 år, må trå til. Det finnes ingen offentlig
støtteordning i Albania som yter hjelp i slike situasjoner. Far hjelper til med alt fra
spising til toalettbesøk. Mirjan viser seg ikke ute lenger. I tillegg til det praktiske
handikappet kommer skammen ved å være funksjonshemmet. Han blir sosialt
isolert.

STYRT AV TILFELDIGHETER

Verden er full av tilfeldigheter. Det er også historien om Mirjan.
Det har gått et år. Falk Bakke fra Lillehammer, president i Kiwanis Albaniahjelpen, er på besøk i Albania. Kastriot Faci, en lokal medarbeider, spør om
Falk Bakke vil hilse på en mann som har hatt et arbeidsuhell, og som kan trenge litt hjelp, like i nærheten av kontoret. Dette er første møte mellom Falk
Bakke og Mirjan Gruda, men langt fra det siste.Vi klarer ikke forestille oss et liv uten armer. Man kan ikke gjøre noe som helst. Ikke bruke mobil, ikke
data, ingenting, sier Falk Bakke til HA.

MAGISK ØYEBLIKK

Møtet resulterer i et privat initiativ, med Sidsel Laurenz og Falk Bakke i Kiwanis i spiss. De bestemmer seg for at de skal gi Mirjan en ny arm. De
oppretter en konto for prosjektet og ber kjente og ukjente om støtte. Samtidig tar de kontakt med Tomm Kristensen, daglig leder hos Norsk Teknisk
Ortopedi AS (NTO) i Ottestad i Stange. De er Norges ledende produsent av armproteser. Kristensen får sympati for Albanske Mirjans situasjon. Han
sier seg villig til å bidra.
– Vi er egentlig ikke så keene på å levere proteser til land som ikke selv lager proteser, for der vil de heller ikke vedlikeholde proteser. Men vi bestemte
oss for å være med på dette. Vi lagde en funksjonell protese til hans høyre arm, forteller Kristensen.Det er et handikap for alle å miste armene.
Hvordan det er å miste begge armene når man bor i et sånt land, er det vanskelig å forestille seg, legger han til.Falk Bakke og co. samlet inn 125.000
for å få Mirjan og reisefølget til Norge og for å betale en del av protesen. Resten, 26.000 kroner, sponset Ottestad-firmaet. For to år siden ble protesen
satt på Mirjans høyrearm for første gang.Det var et magisk øyeblikk da han fikk på seg protesen. «Thanks Falk» skrev han på et ark på bordet foran
seg, forteller Falk Bakke og storroser Norsk Teknisk Ortopedi for bidraget.

SPANDERER PROTESE

Mirjan og reisefølget, bestående av far Shemsi og Kastriot Faci, dro hjem til Albania. Falk Bakke returnerte til Lillehammer, og Tomm Kristensen tok
fatt på mer ordinære ordre igjen. Men så slo tilfeldighetene inn en gang til. Et års tid etter at første protese var på plass, støtte Falk Bakke og Tomm
Kristensen på hverandre på flyplassen i München. De kom i snakk. Kristensen spurte om hvordan det gikk med albaneren de hadde hjulpet året før.
Bakke hadde akkurat besøkt Mirjan. Han kunne fortelle om kummerlige forhold, men at det gikk langt bedre nå som han hadde en arm.
– Tomm spurte om vi trodde at Mirjan hadde lyst på en venstrearm også. Jeg sa at vi ikke hadde mulighet til å sette i gang en ny innsamlingsaksjon,
og Tomm ba om litt tid til å tenke på saken, forteller Falk Bakke i Kiwanis.
En uke gikk, så fikk Falk Bakke en telefon. Norsk Teknisk Ortopedi i Ottestad ville spandere på Mirjan en protese på venstrearmen også.
– De spanderer. Hvor sporty er ikke det? spør en storfornøyd Falk Bakke, som kunne overbringe den gode nyheten til kontaktene i Albania.
I tillegg til å sørge for protese, har Kiwanis bidratt med mobiltelefon og pc, og de har ordnet engelskkurs til Mirjan. De språklige utfordringene er en av
grunnene til at HA ikke har vært i direkte kontakt med Mirjan Gruda selv.

TRENGER LITE VEDLIKEHOLD

NTO produserer årlig ortopediske hjelpemidler til 2.500 mennesker. Dette spenner fra enkle grepshjelpemidler til avanserte armproteser. I tillegg lager
de estetiske proteser som håndmales. Protesen Mirjan har fått, og den han snart skal få, er mindre avanserte enn protesene som vanligvis brukes her i
landet i dag. Dagens elektriske proteser har elektroder festet inn mot kroppen, og de krever vedlikehold. Mirjan må bruke kroppsbevegelser for å styre
sin.– Det er en såkalt konvensjonell protese. Den er funksjonell, men ikke så sofistikert. Den er såpass enkel at vedlikeholdet den trenger, kan gjøres
på et sykkelverksted. Vi lager den av lett brukte deler, og han får med innbyttedeler, forteller Kristensen.

KOMMER I OKTOBER

I midten av oktober kommer Mirjan og reisefølget tilbake til Norge. En uke skal de være her for å få tilpasset protesen til venstrearmen. Birkebeineren
Hotell på Lillehammer gir dem gratis innkvartering. Spisesteder serverer følget gratis middag. De vil hjelpe til, alle sammen. Bidra til å gjenopprette noe
av den livskvaliteten og verdigheten som forsvant inn i de taggete valsene på en fabrikk i Albania for fem år siden.
– Vi har gitt Mirjan livet tilbake. Han sier fortsatt at han ikke skjønner hvorfor noen i Norge bryr seg om hans situasjon, sier Falk Bakke.
Det er et godt spørsmål; hvorfor noen i Norge skulle bry seg om akkurat ham. Falk Bakke lar seg lett engasjere. Da Tomm Kristensen hos NTO fikk
høre historien om den uheldige albaneren, fikk også han lyst til å trå til.
– Det koster penger for oss, men det er greit å være med på et sånt prosjekt. Vi har gjort tilsvarende tidligere også. Den protesen han fikk sist, kostet
66.000. De betalte 40.000, så dekket vi resten. Nå spanderer vi alt, sier Kristensen.

- See more at: http://www.h-a.no/nyheter/mirjan-faar-nye-armer-i-ottestad#sthash.MpLzP60k.leh6RILz.dpuf
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En milepel er nådd….

We reached US$100 million! That means the Kiwanis
family will help save or protect more than 55 million
lives. And it leaves us just $10 million away from our
fundraising goal. Join us in sharing the proud news!
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BARNAS DAG.
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Leserbrev….

FØR...

ETTER….
Vet ikke helt om dere husker den skrøpelige jenta jeg hadde med meg hjem fra USA i november i fjor?
Hun var radmager uten klær og så heller pjuskete ut.
Men det var en dame i Risør (kona til påtroppende, Nina Thørring Christensen) som tok seg spesielt av henne.
Da jeg reiste over igjen nå i slutten av juni, hadde jeg en flott dame i beste skrud med meg!
Vår nye verdenspresident ble så begeistret for den norske mø, at hun ville ha henne som venninne på kontoret!
Med vennlig hilsen
Eyvind Sandnes
Den neste Guvernør
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BurnCamp i Stavern.
BurnCamp for brannskadde barn ble i år arrangert i Stavern. Fra
søndag 21. juni til lørdag 27. juni ble 27 barn og undommer mellom 818 år bedre kjent med hverandre igjennom ulike aktiviteter og
opplevelser. Fredag 26.6 og lørdag 27.6 var det familiedager fulle av
overraskelser. Kiwanis er en sponsor for BurnCamp, og Britt Rogn og
Heidie Ringsby kunne overekke en sjekk på kr. 250000 fra
Kiwanisklubbene i Norden.
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Kiwanis Club Porsgrunn har inngått samarbeid med
barneverntjenesten i Porsgrunn kommune.
Kiwanis Club Porsgrunn har i ca. 2 år hatt et samarbeid med barneverntjenesten i Porsgrunn.
Samarbeidet har gått ut på å støtte barneverntjenesten med midler til innkjøp av sykler og andre
nødvendige ting til vanskeligstilte barn i Porsgrunn. Klubben har en arbeidsgruppe på 3 mann
som har kontakt med kommunen og barnevernet.
Dette samarbeidet har resultert i innkjøp av totalt 19 sykler de siste 12 måneder. Totalt har
klubben gitt ca. kr. 22.000,-. Klubben har fått et godt samarbeid og gode priser fra G-Sport i
Porsgrunn.
Klubben driver et bruktmarked som gir god avkastning til bruk for barn og unge både lokalt,
nasjonalt og internasjonalt. Alt i Kiwanis ånd.
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Fra Tronheimsklubben har
vi sakset fra internbladet
fra ett møtereferat datert
6 Mai 2015.
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Neste guvernør er på besøk hos Kiwanis Club
Elverum under den store festperioden med
Festspill og Ungdomssymfonikerne,
Elverumsdager og Jakt og fiskedager. Det syder
av liv, og i dag har Neste guvernør og hans kone
"inspisert" Kiwanisgrillen - etter omfattende
smaksprøver ble vel grillen godkjent. Og i kveld
går hele byen av skaftet og butikkene er oppe
til midnatt.

Thank you to everyone who participated in this
afternoon's Monumental Pancake Lunch! Almost
12,000 IHOP pancakes and thousands of people
later, about US$6,100 has been raised for The
Eliminate Project. (That's the equivalent of 3,400
lives saved or protected from maternal and
neonatal tetanus.) #Kiwanis100#KidsAtHeart

Fra Kiwanis Club Sandefjord.
Kiwanis Utlån er klar for sesongen. I dag har vi gjort
vedlikehold og kontroll av lageret. Vi har allerede fått
bestilling på lavvoer for uke 35.

Vi i Kiwanis-Modellen Gjerstad ønsker oss flere
faddere! Vil Du være med oss å gi barn muligheter?
Så nøl ikke med å ta kontakt.
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Siste side...

< Kiwanisdagen i Sandefjord.
Fra
Sigurd Hem , Hilde Meyer og
Karin Fosse koste seg sammen
med 250 gjester i sandefjord.
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