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Kun kort tid igjen til….

Akershus/Viken Konventet 2016.
På Quality Hotel Mastemyr, Lienga 11, 1410 Kolbotn
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Guvernørens Gnist.
Da er det snart tid for Kiwanis sitt store høsteventyr. Den lokale konventkomite har jobbet ufortrødent uten ferie i hele sommer.
For å legge siste hånd på verket, slik at vi skal få et flott opphold på Mastemyr.
Våre utenlandske gjester har signalisert sin ankomst. Vi får besøk av følgende:
KI-EF med representant
Josef-Peter Schachermayr
Consilier for Distrikt Norden 2016-17
Lance M. Incitti med kone Ruth.
Guvernør Distrikt Island
Gunnsteinn Bjørnson med kone Sigridur
Guvernør Distrikt Tyskland
Christina Jacob
Det viktigste med et konvent er selvfølgelig årsmøtet, her har klubber medbestemmelse på hvilken retning Distrikt Norden skal
gå. Derfor er det viktig at dere i klubbene diskuterer og gjør dere opp meninger om saker som skal stemmes på under årsmøtet,
er dere i tvil så har dere dyktige Viseguvernører som kan gi dere gode objektive svar.
- Godt valg!
Nytt av året er at man kan melde sin egen interesse for guvernør-jobben, altså gi beskjed selv om man ønsker å stille som foreslått guvernør.
Håper det er mange som ser nødvendigheten av å jobbe aktivt med Kiwanis Distrikt Norden sin visjon og melder sitt kandidatur
for å tjene Distrikt Norden.
På årsmøtet i Toronto, Canada, ble det avgjort at det blir en del endringer i KI som igjen har følger for føderasjonen. I korthet betyr det at føderasjonen som vi i dag kjenner den vil forsvinne/bli store endringer på.
Derfor er det initiert en komite som skal jobbe frem nye lover og regler for Kiwanis Europa.
Vi ser at det er personer fra distrikt Norden på valg i det internasjonale landskapet på dette årsmøtet, det er fordi internasjonale
lover sier at det er kun personer valgt av årsmøte som kan stille på disse valg.
Men hele helgen byr på mange begivenheter, vi hadde ønsket å ha en barnas Kiwanisdag på lørdagen. Akkurat som vi hadde i
Drammen. Men dessverre var det ikke en eneste unge å oppdrive på Mastemyr.
Dermed tok den lokale komiteen kreativiteten i bruk. De har fått tak i debattanter og Kristin fra UNICEF som har skrevet bøker om
“Den ene”. Debatten vil spesielt ta for seg forhold i og rundt Holmlia. Tror dette vil sette stort fokus på Kiwanismodellen. Så her
bør man stille opp og få gode ideer for hva man kan gjøre i lokalmiljøene rundt forbi.
I tillegg til gjestene ovenfor, så har vi invitert Marianne Otterdahl Møller, leder JCI i Norge. Hun kommer til middag på lørdag
kveld. Der vil hun fortelle litt om hva de gjør i JCI Norge. Gled dere.
JCI og Kiwanis har en internasjonal intensjonsavtale om å samarbeide.
Ellers er kvartalsrapporter kommet inn, og vi har fortsatt fått inn flere medlemmer enn det er sluttet. Så jobb videre med å holde
på medlemmer, samt få tak i flere hender som kan hjelpe våre barn.
Videre har vi så langt i dette Kiwanisåret donert nesten 3 millioner kroner. Og dugnader på nesten 2300 timer.
Vi kan virkelig være stolte av oss selv!

Gleder meg til å se dere på Mastemyr!
Eivind
Stolt Kiwanianer
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Bildet er hentet fra Mental Helse Ungdoms hjemmeside. Bildet er tatt fra fjorårets sommerleir. Synnes å skimte en stolt Kiwanianer
blant deltagerne.

På tur med Guvernøren.
Guvernøren reiste opp til Bjerkely Folkehøyskole for å ta en titt på MHU sin sommerleir. Etter 360 km kom jeg endelig frem. Da hadde
jeg visstnok kjørt på feil side av elva en stund. Men det var en dag med fint vær og guvernøren var i godt humør. Det første jeg ser
når jeg svinger inn på Bjerkely, er to kjente flagg. Kiwanis-flaggene. Allerede da føler jeg meg hjemme. Deretter kommer det folk fra
alle steder og vil ha en prat. Snakk om å føle seg velkommen. Etter å ha blitt traktert en flott lunch, får jeg en guidet tur for å se på
alle aktivitetene som skjer her. Eller som de kaller det verkstedene.
På sjakkverkstedet satt det mange dypt konsentrert i partiene sine. Etter at partiene var ferdig forsto jeg at de analyserte dem, sammen med læreren. Et flott opplegg. Jeg ble invitert på et parti, for meg var ikke det den store godfølelsen. Det ble tap. Så jeg burde
kanskje ha fulgt kurset jeg også!
Det gikk ikke noe bedre på verkstedet med mindfullness, der ble jeg nærmest dysset i søvn. Men da fikk jeg beskjed om at jeg var av
den prosenten som lett sovnet. Men akkurat det visste jeg jo fra før.
På verkstedet for dans, jobbet de så intenst for å få på plass alt som skulle vises på oppvisningen om kvelden, at der fikk jeg bare sitte
i ro å se på. Det var ikke meg imot, det ser jo nesten halsbrekkende ut det de driver med.
På verkstedet for hobby jobbet de med så små ting, at skulle jeg deltatt der så måtte jeg ha hatt med meg lupe. Men når man fikk se
helheten i det de jobbet med så var det fantastiske “bilder” man fikk oppleve.
Skuespillverkstedet var spennende, der ble elevene virkelig utfordret. Ikke bare skulle de akte, de skulle også impulsivt uttrykke seg.
Da sammen med flere. Det ble mange morsomme akter ut av det.
Kvelden startet med grilling på utsiden av hovedhuset. Der var det kjøkkenpersonell som grillet, vi fikk deilig grillmat. Dessverre var
det ikke bare deltakerne og jeg som likte den gode maten. Det gjorde også vepsen. Det er ikke ofte man hører slik hyling fra noen
deltakere som når en veps er innpåsliten.
Senere på kvelden fikk jeg først æren av å overrekke fellesgaven/-sjekken fra klubbene i Distrikt Norden. Det var en stor ære, og takk
til alle Kiwanisklubber som har bidratt. Deretter koste jeg meg med å se og høre på utdrag av alt det flotte som de har lært på disse 4
dagene. Nei da, jeg skal ikke glemme de flotte og gode kakene vi også fikk utpå kvelden. Hele besøket var virkelig verdt turen!
Tusen takk MHU, det var en opplevelse!
Eivind
Stolt Kiwanianer
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Vi har tittet litt i kortene
til Mental Helse Ungdom.

På hjemmesiden og
Facebook har vi hentet
følgende klipp...
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Kvartalsrapporten...

Vi teller og teller på våre møter, hvor mange møtt, hvor mange dugnadstimer og kroner er gitt. Når kvartalet er
over, så er det Viseguvernørene som henter inn Presidentenes tall.
Når Divisjonstallene er klare sendes de til Guvernøren. Da får vi Distriktstallene.
Tabellen er den aller siste som viser 3. kvartalstallene for District Norden.
1273 medlemmer, en økning på 11 medlemmer, Sørlandet har 15 nye, kan det være den nye klubben som gjør
utslag eller er det Guvernør-effekten.
Over 932 tusen kroner er delt ut til gode formål.
Divisjon Sverige har imponerende 1600 humanitære arbeidstimer fordelt på 43 medlemmer.
Divisjon Vestfold er i vinden med 250 medlemmer, Divisjon Østfold har flest klubber med sine 12. Divisjon indre
Østland er dronningen av Kiwanisdukken med 302 dukker delt ut siste kvartal.
Mange barn kan glede seg over de de 668 dukkene som er delt ut siste kvartal.

Konklusjonen er at det er mye godt Kiwanisarbeid som skjuler seg i disse rapportene.
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Under rubrikken viktige meldinger...
Heisann nr. 1…..
Her kommer en MEGET VIKTIG MELDING:
Møtedatoene for Distriktsstyremøte nr. 1 2016-17, må dessverre flyttes fra helgen 15.-16. oktober – til helgen 8.-9. oktober 2016.
Det medfører at Divisjoner som allerede har planlagt sine Divisjonsmøter i uke 41, MÅ flytte disse til uke 40.
Det er mulig at vi også må avholde DS 1 på et annet sted enn Hotell Tollboden, men «Team 2016-17» vil få melding om dette når
alt er klart.
Ha fine Kiwanisdager…..
Dag Gladsø
Distriktssekretær

Heisann nr. 2……
Leder i KIDNs Prosjektgruppe, Ralph Castellan, minner om at han må ha søknader vedr. tildeling fra ExtraStiftelsen, tilsendt til seg,
senest 1. september 2016.
Ved spørsmål vedr. utfylling av aktuelle søknader er det bare å ta kontakt med Ralph Castellan.
Lykke til….
Dag Gladsø
Distriktssekretær

Heisann nr. 3….
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Aktive dager for KC Elverum på jakt- og fiskedagene.
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En avis i avisen…...
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Kiwanis International District Norden
v/ Distriktsstyret
Kjære Kiwanisvenner,
Jeg ønsker med dette brevet å rette en hjertelig takk til venner i Distrikt Norden for støtten som dere har gitt meg til deltagelse
på verdenskonventet i Toronto, Canada 23.-26. juni 2016.
Jeg var ikke alene om å bli overrasket over at jeg klarte å bli valgt til det ærefulle vervet som Trustee i det øverste styret i Kiwanis International. Det hele skjedde så uventet at det er klart at min verden "ble litt snudd på hodet". Plutselig ble det nødvendig for Kiwanis International at jeg kunne delta på det internasjonale konventet som skulle gå av stabelen i Toronto Canada.
Men samtidig fikk vi vite at vi måtte betale "hele gildet" av egne midler. På grunn av den korte tiden som var igjen fra jeg ble
valgt til det startet i Canada viste det seg at "alt" ble veldig dyrt - flyreise , hotell og registrering på konventet.
Jeg er derfor meget takknemlig for støtten som jeg har mottatt fra KC Bergen, KC Askøy og Distrikt Norden.
Tiden i Toronto ble nyttet til å knytte mange gode kontakter, delta på mange møter og workshops samt selvfølgelig å ta del i
mange hyggelige sammenkomster med gamle og nye venner. Som en avslutning var jeg med de øvrige fra Distrikt Norden på en
tur hvor vi fikk oppleve de fantastiske Niagarafossene like utenfor byen.
I skrivende stund driver jeg og forbereder meg for å være "Counsellor" - rådgiver og mentor for et district i USA som heter Wisconsin upper Michigan District. Dette året skal jeg spesielt jobbe med dette samt de to distriktene i Europa Island/Færøyene
og Sveits/Lichtenstein. Veldig spennende og utfordrende.
Igjen - tusen takk for hjelpen og jeg lover å være en Trustee som dere alle kan være stolte av. Jeg vil minne om at jeg er den
første mannlige Trustee'en fra District Norden noensinne.

Med Kiwanishilsen

Paul Inge Paulsen
K I Board Trustee designate
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Divisjon Viken

Fakta: DIVISJON VIKEN
Viseguvernør. Marit Warme
66 medlemmer.
Klubber i divisjonen:
KC Oslo
KC Bærum
KC Byrgin
KC St.Halvard
KC Oslo Holmlia

Består i dag av 5 klubber. Navnet Viken viser til beliggenheten innerst i viken i Oslofjorden. Geografisk grenser
vi til div. Akershus, som vi samarbeider godt med, nå sist i forbindelse med Konventet. Klubbene har opparbeidet seg signatur-prosjekt, som har vedvart i flere år. Eksempler på dette er :

KC Oslo:
Med sine jazz-kvelder for brukere av Frogner Seniorsenter, mangeårige samarbeid
med Torshov skole og hyggekvelder for beboere på Madserud sykehjem. Deres møtested er på Schafteløkka på Frogner.
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KC Bærum :
Har årlig en juletrefest for barn og unge med
fysiske og psykiske utfordringer, samt en
båttur for samme gruppe hver høst.

KC Byrgin:

er en dameklubb i samme område som Bæ-

rumklubben og de har møter i samme lokaler, Ekeberg Seniorsenter. Deres arbeid omfatter vaffelsteking på Øvrevoll, årlig julemesse-stand på et kjøpesenter, samt at de forsyner mange sykehus med Kiwanis-dukker. I tillegg hjelper de Bærum-gutta med
deres store prosjekter.
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KC St. Hallvard :
Har møtelokaler og nedslagsfelt i
Groruddalen. De har arrangert
ishockey-cup for barn og unge i
25 år på rad, i samarbeid med
Hasle Løren Hockey. De har
drevet mye utadrettet arbeid i
forbindelse med loddsalg og
stand på diverse kjøpesentre.

Fra Arkivet….
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Det nærmer seg Konvent...
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Ta et bilde og la det vandre….

For de fotoglade på Konventet, del dine
blinkskudd med:

loved@kiwanis.org

På tur til verdenskonventet...
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Prosjekt Kongsberg Heistadmoen.

Forløperen...
DS 3 2015-16 vedtok følgende:
Ralph Castellan redegjorde for Prosjekt Kongsberg – Heistadmoen:
Her investeres det kr. 250.000,- (som allerede er tildelt fra Gjensidigestiftelsen).
KIDN er interessert i å engasjere seg (se samme sak fra DS 2) i dette prosjektet, men
det er fortsatt mange ukjente faktorer, og saken bør behandles på kommende Årsmøte.
Det utarbeides en saksfremstilling til Årsmøtet, og ansvaret for dette dokumentet er:
VG Akershus Hans-Olaf Teppen.
VG Østfold Sverre Kristian Bakke.
KIDNs Prosjektgruppe Ralph Castellan.
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«En sak på årsmøtet.»
KIWANIS HEISTADMOEN-KOMITEEN

KOMITEENS INNSTILLING TIL

ÅRSMØTET 2016:
Prosjektet omfatter følgende:
1 KIWANIS NORDEN har tilbud ut 2016 på erverv av det ene
bygget, i dag navngitt Kiwanis Kreativitets- og

Mestringssenter. Se skriv fra Ralph Castellan til DS 2.
2 Bygget er i dag en del av Heistadmoen, i 0604 Kongsberg kommune, gnr 104, bnr 77.
3 Bygget er tilbudt, utskilt fra ovennevnte eiendom, for kr 650.000, som er redusert til kr 500.000 etter
fratrekk for oppgradering. Langsiktige leieforhold er ikke tilbudt.

Ut fra møtet 27. juni 2016 tilrår komiteen realisering av prosjektet, under forutsetning av at punktene
nedenfor er oppfylt:
4 KIWANIS NORDEN organiserer et aksjeselskap, heretter kalt Kiwanis Kreativitets- og Mestringssenter AS,
hvis formål er å erverve og drive eiendommen i tråd med KIWANIS NORDENS retningslinjer.

5 KIWANIS NORDEN inviterer klubber og Kiwanismedlemmer til å kjøpe aksjer i Kiwanis Kreativitets- og
Mestringssenter AS, på helt frivillig basis.
6 Komiteen anbefaler at prosjektet realiseres kun ved aksjekapital, dersom ikke tilstrekkelige midler blir
tegnet, anbefales eiendommen ikke ervervet.
7 KIWANIS NORDEN oppnevner flertallet av selskapets styremedlemmer.
8 KIWANIS NORDENs bruksområder, se skriv fra Ralph Castellan til DS 2.
9 Komiteen anbefaler at styret oppnevner Kiwanis Club Kongsberg Numedal som selskapets administrasjon.
KC Kongsberg Numedal kan inngå samarbeid med andre Kiwanisklubber.
10 Komiteen mener driften av senteret må skje etter en økonomisk modell, hvor senteret er
selvfinansierende mht. daglige kostnader og vedlikehold, oppgradering, tilfredsstillelse av myndighetskrav,
mv.
11 Dersom det skulle vise seg at selskapet ikke lar seg drive i tråd med Kiwanis retningslinjer og økonomisk
forsvarlig, mener komiteen at senteret bør avvikles og selskapet oppløses.
12 Komiteen har kunnskap om kostnadene ved vanlig drift av Kiwanishus, og anslår årlige driftskostnader ved
Kiwanis Kreativitets- og Mesteringssenter AS til å ligge i nærheten av kr 250.000.

13 Komiteen anslår ut fra erfaringer med drift av Kiwanishus på 300 m2 at inntektene til Kiwanis Kreativitetsog
Mestringssenter AS bør være minst tilsvarende, kr 250.000 årlig,
tilsvarende kr 385 pr. m2.
14 KC Kongsberg Numedal må fronte markedsføring av og holdningsskapende arbeid i Kiwanis slik at det blir en positiv
holdning til senteret.
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Kiwanisdag nr. 24 i Sandefjord.
Vellykket Kiwanisdag i Sandefjord kan vi se ifølge
Facebook-sidene til Sandefjordsklubbene.
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Siste side...

.<

VELKOMMEN…..

Vi ønsker damene fra Gjerstad velkommen
i Kiwanis-familien.
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