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Guvernørens Gnist April 2016
Guvernøren går nå inn i en veldig aktiv periode. Først er det Motivasjonskonferanse på Gardermoen. Dette
gleder han seg veldig til. Her skal neste guvernør fortelle om sine planer for å fortsette 5-årsplanen som ble
vedtatt på årsmøtet i 2015.
Dernest har han den store glede å være med på feiringen av Nedre og Øvre Eiker sitt felles 40 års jubileum.
Jubileet er lørdag 23. april.
Så har vi mai, der det er DS3, Island Konvent, styremøte i KI-EF(BM3) og KI-EF konvent. Vi reiser en liten
gjeng ned til Villach i Østerrike. Her skal vi først og fremst promotere og støtte Paul Inge Paulsen, som stiller
som kandidat til posisjonen Trustee for Europa.
I tillegg har vi fått lederen av lovkomitéen (Gøran Hurtig) inn i en strategisk komité som skal se på nye regler
i KI-EF. Spesielt med tanke på endringer i lovverket fra KI. De skal også ha møte samme helg.
I tillegg har vi posisjonert Hilde E. Meyer og Tove Fiksdal i KI-EF komitéer.
Jeg er mektig stolt av å komme fra Distrikt Norden, der vi setter tydelige og fine farger på Europa! Vi er så
mye mer enn “bare” den lokale Kiwanis Club.
Vi er med på noe som setter spor i verden også.
Det ser vi tydelig på ELIMINATE som er gjennomført med glans. Vi har nådd vårt mål: US$ 110 millioner.
Når man først snakker om stolthet, så er jeg veldig glad for avtalen (ikke økonomisk bindene) med
UNICEF Norge. Den gir oss mulighet på mors og fars dag, til å promotere vårt gode navn og rykte sammen
med UNICEF.
Vi går sammen om å hjelpe barn, samt at vi får veldig god PR for hva vi står for.
OG vi har positive signaler fra UNICEF Sverige, om å se på muligheter for å gjennomføre morsdag der også!
Før guvernøren tar sommerferie skal han og neste guvernør, en liten tur over dammen for å være med på
verdenskonventet i Toronto, Canada.
På agendaen i Toronto er der endring av regler som berører Europa. Derfor har lovkomitéen nok engang
fylt opp sekkene våre med kunnskap.
Da er det vel på sin plass å avslutte med Håvamål sitat (uten forkleinelse til damene):
“Betre byrdi
du ber 'kje i bakken
enn mannavit mykje.
D'er betre enn gull
i framand gard;
vit er vesalmanns trøyst.”

Eivind
Stolt Kiwanianer
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Morsdagen 2016.
Til alle medlemmer i District Norden.
TUSEN TAKK til dere alle sammen for at dere var med og gjorde Morsdags-kampanjen til meget positiv synliggjøring for Kiwanis.
Mange tusen har sett begge filmene, Kiwanis 21.000 visninger og Unicef, som ble lagt ut på Facebook onsdag.
De har fått med seg at Kiwanis jobber for barn, og at "Barn først og fremst" er Kiwanis sitt motto.
Det var moro å følge utviklingen på Facebook - Vi likte og delte over en lav sko - Supert !
Mange klubber fikk synliggjøring i sine lokale aviser. Veldig bra !

I Vestfold ble pressemeldingen plukket opp av en journalist torsdag kveld på nettdesken.
Han laget en sak som ble sendt alle avisene i Vestfold.
Så og si alle avisene la saken på sin nettside, og en del av dem tok saken med i papirutgaven fredag eller lørdag !
En positiv journalist gav stor spredning av saken og Kiwanis arbeid for barn. Det nytter !
Vi var med helt til siste sekund hos TV2 og God Morgen Norge.
Jeg har aldri fått så sent beskjed før om at vi ikke kom med på sending.
Det betyr at vi hadde en god sak, var med til siste sekund, og at det var nær på å gå vår vei, men noen annet ble prioritert denne
dagen. Neste gang tror i på at det er vår tur igjen.
Fikk vi noe resultat i kr....? JA !
Til nå er det: 425 sms a kr. 200,- = kr. 85.000,- til Barn på flukt ! Meget bra !
Sammen får vi det til !
TUSEN TAKK !
Stolt Kiwanis-hilsen

Fra Tønsberg Blad…..

Hilde
Forrige Guvernør 2015-16
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Klubbens chartermedlemmer.
Fra venstre, Erik Christiansen, Johan Drabløs
og Torbjørn Eknes.

Guvernør Bjørn Vold og president Knut Heidum
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Vi minner om….

Akershus/Viken-konventet 2016.

På Quality hotell Mastemyr, Lienga 11, 1410 Kolbotn

2. - 4. SEPTEMBER 2016

Påmeldingsfrist 20. juni.
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PÅMELDING KONVENTET:
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KIWANISPRISEN 2015.

Tekst: Sverre A W Iversen,
Sekretær KC Rygge.

Bildet viser Alf Haugen motta prisen fra KC Rygges president Bjørn Gammelsrød.
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KC. ÅS støtter Holstad Volley.
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Karlskoga 2016-03-19

Minnesord John Palmetun
KC Karlskogas siste chartermedlem, John Palmetun, har avlidit i en ålder av 91 år. John var alltså medlem i KC Karlskoga från
charter datumet 29 maj 1970 och fram till sin död 28 jan 2016, alltså nästan 47 år.
John var en mycket hängiven Kiwanier och var klubbens president 1977/78. Han var även division Sveriges vice guvernör år
1983/84.
En flytt till Örebro i början av 2000-talet gjorde att John besökte klubben mer sällan. Den sista tiden led John av sjukdom. Han
sörjes närmast av hustru Inga och en dotter.
Klubben känner stor saknad efter John, och sänder en tacksamhetstanke för det arbete John gjort för klubben.
Kiwanis Club Karlskoga
gm Lars-Olov Borg
sekreterare
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Motivasjonskonferansen på Gardermoen.

Hilde Meyer ledet an i lek og motivering på årets Motivasjonskonferanse
på Gardermoen.. Rundt 75 deltagere hadde en fin helg på Gardermoen.
9.-10. april.

Neste guvernør Terje Christensen med sitt dreamteam for 2016-17.
10

Gruppeoppgave:

TA EN RING…..

OG LA DEN VANDRE…..

FRA DEN ENE TIL DEN ANDRE….

MYE MORO PÅ MOTIVASJONSKONFERANSEN PÅ
GARDERMOEN.
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Gruppeoppgaver
engasjerer…..

Guvernørene...
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VESTFOLD-GRUPPA….

Over sytti vinkende
Kiwianere fra både
Sverige og Norge...
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Vår Distriktskasserer og tidligere Europapresident
Paul Inge Paulsen er en av 3 kandidater til vervet som
Styremedlem i Kiwanis Internasjonal. Valget foretas på
Europa-konventet 29. mai i Østerrike. Vi ønsker Paul Inge
lykke til med valget.
Heidie Ringsby fikk en velfortjent utmerkelse Distinguished
Viseguvenør for året 14-15 av Hilde Meyer på Motivasjonskonferansen på Gardermoen.
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KC Åsgårdstrand er i gang med sin aksjon med salg av hageprodukter til husstandene i
Åsgårdstrand. Fin trim, god PR og gode inntekter for å kunne hjelpe enda flere. Ryktene går om
at de skal selge flere sekker enn i fjor. Vi ønsker dem lykke til. Trenger du hageprodukter så har
gutta i Åsgårdstrand sikkert noe å selge.
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Med Kiwanishilsen
Paul Mannes – sign.
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Barn hjelper barn…
Hyggelig overraskelse til KC Elverum.
Sakset fra Østlendingen….
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Divisjon Sørlandet

Fakta:
Viseguvernør John Rune Ingebretsen, fra KC Kristiansand.
Andre klubber i divisjonen:

KC Arendal
KC Tvedestrand
KC Risør
Divisjonen har pr. idag 66 medlemmer, hvorav Kristiansand og Risør i hovedsak har flesteparten av medlemmene. Klubbene avholder møte 1 gang pr. uke. Møtestrukturen er variert og bra, med både sosialt og informativt innhold. Bedriftsbesøk, foredrag og vanlige møter står på programmene til klubbene. Divisjonen har en grei økonomi og klubbene
er en aktiv støtte i sine respektive nærmiljøer. Klubbene har ellers ingen felles prosjekter utover de sentrale.

KC Tvedestrand er en liten klubb med bare 7 stk medlemmer. President i klubben er
Rudi Gøthesen. Klubben behandler lokale søknader, og har et årlig prosjekt med salg av
sandsekker.
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KC Kristiansand
arrangerer hvert år en stor båtmesse i gjestehavna i
Kristiansand. Det er i år 17. gangen den avholdes.
Messen går over 2 dager, har gratis inngang og parkering, og besøkes i løpet av helgen av 15-18000
mennesker. Overskuddet fra messen går uavkortet
videre til humanitære prosjekter i nærmiljøet og
sentrale prosjekter.
Det er 25 stk medlemmer i klubben.
President er Alf Spaun.
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KC Arendal er 8 medlemmer i klubben, det er Rune Simonsson som er president i år.
Vi har ikke noen prosjekter for tiden og vi behandler de søknadene vi får fra samfunnet rundt oss. Fremmøte
er bra for tiden og vi koser oss på møtene.

KC Risør har i over et år jobbet med å få chartret en ny klubb i nabokommunen Gjerstad som
har 2500 innbyggere. Det er en energisk dameklubb som har jobbet med en bruktbutikk på Brokelandsheia ved E18 (stikk innom ved anledning).
De søker nå om fullt medlemskap. Klubben vil bli
chartret i nær fremtid. I tillegg til å drive bruktbutikken vil de arrangere en Barnas Kiwanisdag på
høsten. De har også tenkt å være aktiv med Kiwanismodellen som oss i KCR. Årets Guvernør Eivind
S. og påtroppende guvernør Terje C. kommer fra
denne klubben. Karl Petter Nylèn er president.
Det er 26 stk medlemmer.

Det var i Risør det startet...
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Kupper vi morsdagen i år også ?
Hilde florerer på facebooken i disse
dager.
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Siste side...
Barn hjelper barn.
KC Elverum fikk en pengegave
fra barnehagen.

Våraksjonen har startet
hos gutta i KC Åsgårdstrand.

.<
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