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Guvernørens Gnist Februar 2016
8. januar hadde det nye styret satt 100 dager i førersetet. Nå har det gått ca. 30 dager til. Her er en
kjapp oppsummering av de første 130 dagene, eller “Rikets/Kiwanis tilstand”.
De harde fakta fra kvartalsrapport nummer 1 er:
Donerte midler:
NOK 926 033,00
Humanitære timer:
10599 timer
Dukker gitt bort:
1223 dukker
Jeg er imponert over aktiviteter som skjer i Distriktet.
Det som også er spennende, er tallene medlemmer i avgang/tilgang.
Ut i fra rapport så har vi dobbelt så mange i tilgang i forhold til avgang.
Hvis disse prognosene holder stikk, da bør Kiwanis Distrikt Norden skifte farge fra blått til lyse grønt.
For tiden jobbes det fantastisk i alle ledd i organisasjonen.
Klubbutviklingskomiteen har jeg opplevd to ganger nå, de tror nok at jeg fotfølger dem (Kanskje derfor
de jobber så godt).
Jeg vil oppfordre på det sterkeste å benytte denne komiteen. Denne komiteen er et tilbud til alle
klubbene. Bruk dem, de er virkelig vært å høre på.
Tenk, dere! Jeg har vært på charter fest. En flott tilstelning hos KC Brunlanes i Vestfold. OG jeg har
utsikter for enda en charterfest, i Gjerstad på Sørlandet. Jeg har virkelig fått smaken på slike fester, så
jeg sier som amerikanerne “bring it on”. Direkte oversatt “gi meg flere slike fester”.
Sjelden har vi sett et Europa som roper på Kiwanis, eller Kiwanis sine idealer, som i dag. Totalt er det ca.
500.000 barn under 18 år på flukt i Europa. Tenk om KI-EF kunne vært et bindeledd som forente Europa
distriktene til å gjøre som vi gjør her i Norden, samarbeide med UNICEF for å hjelpe “Barn på flukt”.
Det ville blitt synliggjøring på høyt nivå i Europa!
14. februar er det MORSDAG, igjen. Da skal vi ha fokus på “Barn på flukt” i flyktningleirer i Europa. Da
håper jeg vi kan mobilisere venner og venners venner til å sende SMS for å støtte aksjonen som vi har
sammen med UNICEF Norge.
Jeg vil også benytte muligheten til å slå et slag for motivasjonskonferansen, her får klubbpresidenter og
nye viseguvernører virkelig påfyll til å utfordre klubb og divisjon. Meld dere på, vi får også i år støtte fra
KI/KI-EF til dette arrangementet.
Lykke til alle sammen med morsdagen, og ikke glem at det også er valentinsdagen!
SMS: MOR til 2040. Da gir du 200 kroner.
Eivind
Stolt Kiwanianer
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Ønsker dere besøk ?
Ta kontakt.
Sammen blir vi sterkere.
Hilsen Roger & Roar
E-post: klubbutvikling@kiwanis.no
KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN

Nytt fra Distriktet:
Sakset fra Distriktstyremøte 2, forfattet av Dag
Gladsø.
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HUSK MORSDAGEN.
Til alle medlemmer i Kiwanis Norden,
Morsdagen 14.februar nærmer seg med raske skritt.
Aksjonen gjennomføres som i fjor på Facbeook, men informasjonen legges også ut på
vår hjemmeside kiwanis.no.
De nærmeste dagene kommer informasjonen løpende ut til klubbene etterhvert som
det er noe å meddele.
Viktig at den som tar imot klubbene mail, sender informasjonen videre til klubbens
medlemmer.
Hva kan vi / du gjøre nå ?
1. Er du på Facebook....gå inn og lik Kiwanis Norden, eller bli venn med Hilde Elisabeth
Meyer.
Da vil du til en hver tid være oppdatert med det som legges ut.Og del innslagene med
dine venner.
2. Innsamlingen blir pr. SMS.
Gjør som følger:
Skriv ordet MOR i en tekstmelding og send meldingen til tlf nr. 2040 Da gir man 200 kr.
Tjenesten er åpnet og vil være det ut februar måned.
3. Fortell alle i familien, alle venner og alle kjente om aksjonen.
Oppfordre de til å være med å gi Barn på flukt i Europa - Omsorg og trygghet.
Pressemelding vil bli sendt klubbene for bruk i lokal presse, som ved morsdagen og farsdagen i 2015.
Barn først og fremst er Kiwanis motto !
Sammen skal vi få til en flott aksjon for å gi Barna på flukt !
Med stolt Kiwanis hilsen
Hilde Elisabeth Meyer
Forrige Guvernør 2015-16
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Hallo kiwanianere!
Jentene i Bamble Konvalen glemmer stadig kiwanisnåla, så Eva har bestemt at vi skal ha hver vår hatt liggende på
lokalet med kiwanisnåla festet på. Så kjære kiwanianere - bruk alltid kiwanisnåla.
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Sett av datoen:

Motivasjonskonferansen.

Årets Motivasjonskonferanse 9. og 10.april 2016
Oslo Airport Hotell på Gardermoen.
For påtroppende Klubbpresidenter, Viseguvernører,
Komiteledere og andre engasjerte kiwianere.
Vi gleder oss til å se deg.
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Kiwanis Club Lier og Svein Ove Olsen har sendt oss
dette klippet fra Drammens Tidenes nettside...
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Kiwanis Club Lier står på, denne gang er klippet hentet fra Lierposten.

KIWANIS CLUB TØNSBERG er klubben som står
bak Kiwanis Adventskallender som mange
klubber har som en viktig inntektskilde.
Det drypper inn noen kroner til KC Tønsberg,
som de villig deler ut til tiltak for barn og unge.
Klippet er hentet fra Tønsberg Blad.
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Gir 300 skolebarn i Gambia varmt måltid.

Rett før jul ble en gigantisk container fylt til randen med ting fra bruktmarkedet til Kiwanis Club
Porsgrunn, utstyr fra Pors Idrettsforening, gaver fra barnehagebarn og «gi bort»-ting fra Finn.no, sendt
sjøveien til Gambia.
Ekteparet Marianne Wedding og Ansumana Camara har nemlig store planer. De vil hjelpe skolebarna i
Ansumanas hjemby Saruja, som ligger ca. 2 mil utenfor hovedstaden Banjul i Gambia.
– Når containeren ankommer Banjul sjøveien, er planen å selge alle gjenstandene og bruke pengene på
et skolematprosjekt. Barna i Saruja kan gå to dager uten mat, og målet vårt er å gi de rundt 300 barna
på den lokale skolen daglig ett varmt og næringsrikt måltid, forteller Marianne, som giftet seg med
Ansumana i 2010.
De har tenkt mye på hvordan de kan hjelpe i hjembyen til Ansumana.
De ble likevel veldig overrasket over den gode responsen fra venner og kjente, samt foreninger og lag,
da de like før jul bestemte seg for å fylle opp en stor container, i håp om å oppfylle sin egen drøm. I
tillegg til å hjelpe skolebarn, vil de også prøve å lage en grønnsaksåker og sette opp en hønsegård.
– Det er også fryktelig dårlig med reint vann i landsbyen, så vi planlegger å fikse solcelledrevne brønner
på sikt, forteller de entusiastisk.
Takker for all hjelp
Ekteparet reiste selv til Gambia 3. juledag. Marianne har returbillett i slutten av januar, mens Ansumana
har tatt ulønnet permisjon og vil jobbe med prosjektet i en måned til.
– Vi er kjempetakknemlige for den hjelpen vi har fått, og spesielt glad for møbler, senger, sykler,
porselen med mer fra Kiwanis, sier de.
Visepresident i Kiwanis Porsgrunn, Bjørn Byre, tror paret vil kunne få inn ca. 7000 kroner for Kiwanistingene. I tillegg hjelper Kiwanis til med 5000 kroner til transport.
Ekteparet har for øvrig betalt for containeren og hele frakten av egen lomme. Totalt 58.000 kroner. Dette
er heller ikke første gang de sender en container. Forrige gang sendte de en traktor, gjennom
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Velkommen til vår aller nyeste tilskudd, Kiwanis Club Brunlanes.

Yngstemann i Kiwanisfamilien er Kiwanis Club Brunlanes.
Dette er nå klubb nummer 10 i Vestfold. En egen
Facebookside, gir innblikk i den nystartede klubbens liv.
Gurvika som ikke er helt ukjent i Kiwanissammenheng, er
klubbens tilholdsted. Kiwanis Club Åsgårdstrand er
fadderklubb, og på charterfesten ble Presidenttavlen
overlevert. Der troner President Terje Ringsby som
førstenavn. På Charter festen ble også Charterbrevet
overrakt. Guvernør Eivind og Pastguvernør Hilde ga noen
velvalgte ord og klemmer med på ferden kjenner vi dem
rett.
Velkommen i familien Kiwanis Club Brunlanes.
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Litt mere julestoff, denne gang fra Fredrikstad blad.
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Fra de dype skoger har vi hentet noen smakebiter fra Ugleluren
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Leserbrev...

Kjære Kåre
Du har i prosessen rundt jubileumsboka følt stor frustrasjon rundt håndteringen fra Distriktstyret. Kiwanis er en gjeng
individualister som ved siden av jobben og pensjonisttilværelse bruker mye av sin fritid på Kiwanis. Vi er ikke profesjonelle, vi er
amatører som jobber etter beste evne. Har stor forståelse for din frustrasjon, og håper ditt innlegg kan snus til noe positivt.
Kanskje vi kan lære noe av dette, og bli bedre til å se enkeltmedlemmenes ønsker og behov.
Når det gjelder Distriktets fremtid, så deler nok ikke undertegnede dine bekymringer. Det skjer masse spennende prosjekter. Det
er bare å lese Kiwanisnytt så får en innblikk i noe av det som skjer. Håper ditt damputslipp hjalp, og at vår organisasjon har
takhøyde nok til å kunne motta kritikk. Jeg tolker det som konstruktiv kritikk, som vi kan ta med oss til neste prosjekt.
Når det gjaldt overskriften til ditt innlegg, så må jeg si meg veldig uenig. Jubileumsboka var aldeles glimrende, og min klubb
Horten bruker den til bl.a. gave til våre foredragsholdere.
Med ønske om en god aften.
Redaktøren.
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Feiende friske Friskorytmer på
samfunnshuset i Mjøndalen.
Søndag 7.februar arrangerte Kiwanis
Club Nedre Eiker sin tredje Kiwanis
Matiné.
Jeg regner med at alle som var med på
åpningen av konventet i Drammen
husker Frisko Bands spilleglede, som
engasjerte hele forsamlingen. Sammen
med Frisko Band hadde vi denne
gangen fått med oss Norsk Linie et
lokalt Trade Jazz Band med fengende
musikk.
Det ble en fin kveld for de fremmøtte,
også noen fra DS.
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Juleselskapet i Fredrikstad har
fått god pressedekning. Her er
det et utklipp fra Demokraten
som Gunnar Henry Olsen fra KC
Fredrikstad har sendt oss.
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Divisjon Vestlandet

Fakta om Divisjon Vestlandet:
Viseguvernør Dagfinn Bergkvist.
KC Askøy
KC BergenFyllingsdalen
KC Haugesund
KC Haugesund Kaia
KC Sotra
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Glimt fra Vestlandet...

Divisjon har i dag 5 klubber. Kiwanis Club Bergen og Fyllingsdalen blitt til 1 Club fra 01.01.2016.
Kiwanis Club Bergen -Fyllingsdalen forsetter med det gode arbeidet for barn først og fremst.
Vi har startet arbeid med Kiwanis modellen. Det er satt av 50.000.- til dette.
Den 11.09.2016 blir det familiedagen i Fyllingsdalen. Det kommer mang og vi synliggjøre
Kiwanis på en god måte. Like før jul var vi på Barne kir. Avd. Haukland Sykehus og leverte gaver for ca. 15.000.Aktivisert leker . spill, barnebøker, håndholdte spillmaskiner mm. Gavene ble meget godt mottatt.Vi leverte 30
kiwanis dukker til Slettebakken Menighets barnehage.. De hadde opplæring på dukkene med å sette sprøyter,
stelle sår,.tegne på dukken.
Vi har Kiwanis Club Sotra. De hadde i høst en stor kunstutstilling som varte i 1 uke. Mye godt arbeide for
medlemmene som sto på.
Kiwanis Club Askøy har flyttet til nye lokaler, som de kan henge opp Kiwanis effekter. De skal ha møte om
barnefattigdom. Med andre lag/organisasjoner. Klubben arbeider bra.
Kiwanis Club Kaia Haugesund. Arbeid med et prosjekt på 3 år. Det er knuttet opp til Haugesund Krisesenter. De
overlevere Kiwanis dukker, kinobilletter, toalettartikler ,gavekort mm. Di plukker boss langs veier i Haugesund
og tjener penger på det.
Kiwanis Club Haugesund har Haraldsvangdagen som sitt stor prosjekt. Bowling, vinsmaking,
Bedriftsbesøk . De arbeider bra og har en god start med Kiwanismodellen.
Som viseguvenør Vestlandet er jeg stolt over det arbeidet klubbene gjør.
Dagfinn Bergkvist.
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En avis i avisen….
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Stilling Ledig.
Kiwanis Norden`s klubber har i løpet av de siste årene fått tildelt betydelige midler til prosjekter blant annet
fra Extrastiftelsen.Det er takket være våre prosjektkoordinatorer og deres jobb med å utforme søknader i
samarbeid med klubbenes prosjekt ansvarlige. Meget positivt at vi nå har såpass mange pågående og
kommende prosjekter, da trenger vi flere til å følge det opp.

Vi trenger 2 engasjerte og motiverte Kiwanianere til hjelp i vårt arbeid.
De som er interessert kan ta kontakt med prosjektkoordinator Ralp på
mail: prosjektkoordinator@kiwanis.no
Eventuelt med distriktssekretær Dag på mail: sekretar@kiwanis.no
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Kupper vi morsdagen i år også ?
Hilde florerer på facebooken i disse
dager.
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Siste side...

PRESSEMELDING:
Kiwanis og UNICEF kupper morsdagen igjen
I fjor valgte de to organisasjonene å gi morsdagen nytt innhold.
Da satt organisasjonene søkelyset på å utrydde sykdommen stivkrampe, og samlet inn nærmere 700 000 morsdagskroner til
vaksiner.
I år mobiliserer Kiwanis og UNICEF til morsdagsdugnad for barn på flukt, og håper at noen av de 50 millioner kronene som
brukes til blomsterkvaster og konfektesker kan tilfalle barn som virkelig trenger det. Ved å sende sms MOR til 2040 kan
<
.vanligvis
far og barna heller bidra med 200 kroner til et viktig formål.
Ett av ni barn lever i konfliktområder
I følge UNICEFs rapport Humanitarian Action for Children 2016 er situasjonen for verdens barn mer kritisk enn på mange
år. Det økende antallet konflikter, ofte kombinert med alvorlige klimaproblemer, har medført at flere land er i ferd med å
miste en hel generasjon barn. UNICEF ber i sin nødhjelpsappell for 2016 om 25 milliarder kroner til å hjelpe barn i
verdens kriser.
Målet med årets morsdagsaksjon er å skaffe midler slik at voksne fra UNICEF kan være til stede og hjelpe det økende
antallet barn som har mistet hjemmene sine, familien sin og vennene sine. Mange har også mistet mødrene sine i
konflikter eller på flukt fra disse. UNICEF jobber for å gjøre livet litt bedre for barn og mødre på flukt, både i Syria med
naboland og i Europa. Gjennom skolegang og fritidstilbud får barna lov til å være barn og utvikle seg.
Tar i bruk Facebook for å redde liv
-Vi skal benytte morsdagen til å sette fokus på og hjelpe de barna som trenger det mest om dagen, sier Hilde Meyer i
Kiwanis Norden. Hun minner om at bare en brøkdel av pengene vi bruker på gaver til morsdag vil gi omsorg og trygghet
til mange barn. Hennes oppfordring er å heller gi mor en gave i form av 200 kroner til barn på flukt, men ikke glemme å gi
mor en god klem på dagen.
Tilbake til utgangspunktet
Det er ikke tilfeldig at Kiwanis og UNICEF Norge har valgt morsdagen som kampanjedag.
Dagen som nå 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.
Følg aksjonen på Facebook, Kiwanis Norden og Unicef Norge.
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