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Guvernørens Gnist.
Kjære Kiwanis venner i Norden, da var året 2016 – 2017 godt i gang, og oppgaver som guvernør er begynt å melde seg for fullt.
Jeg har jobbet masse med ting som har skjedd, og det som skal skje ute i den store Europa verden i Kiwanis. Vi har noen herrer på
toppen av Kiwanis-hierarkiet i Europa som ikke gir seg på ting, som past guvernør Eivind sammen med sine kollegaer bestemte
sist år. Men vi er våken. Jeg har veldig god hjelp i vår lov-mann Göran Hurtig, past Eivind og trustee Paul Inge. Disse tre sammen
med de to neste guvernørene jobber tett sammen med meg, så når jeg snakker med Europa på styremøtene og Skype-samtalene
så er jeg forberedt og vet at jeg snakker på vegne av distriktet.
Jeg er veldig glad i å se at det kommer nye medlemmer til, en spesiell velkommen til dere fra meg. Jeg og mine guvernører kollegaer (past, neste og foreslått) jobber med en sak som skal være med til å gi mer motivasjon for klubber, medlemmer og divisjoner. Dette skal opp på neste styre møte i februar.
Jeg har hatt den gleden av å være med på 50-års jubileumsfest både for KC Moss (26/11-16) og KC Ski (03/12-16). På lørdag 3/1216 var jeg også tilstede på den offisielle åpning av «Kiwanis Kreativitet- og Mestringssenter» på Heistadmoen, som KC Kongsberg
og Numedalen står bak.
Jeg som dere går nå inn i en hektisk periode med jul og nyttår, mitt sterke ønske til alle sammen er at vi alle fortsetter å tenke på
eventuelle nye medlemmer. Kanskje du treffer en nå i disse juletider som kan være et potensielt medlem, eller du har en ide om
en ny klubb!!

Til slutt minner jeg om at neste års guvernør og styre mangler et par personer. Vi ønsker en som kan tenke seg å ta over etter
Tove Fiksdal og medlems-ansvarlig. Vi ønsker også en som kan ta seg av klubbutviklingskomiteen. Roar og Roger gir seg etter
dette året. Nye tanker er bra.
Men det er nesten mest prekært når det gjelder kasserer-stillingen. Dette er en stilling som krever mer arbeid og kunnskaper. Ta
kontakt med nåværende kasserer hvis DU lure på om det er noe for deg.

Stå på den gode jobben dere gjør, for sammen kan vi gjøre store ting.
Terje K. Th. Christensen, «Spydspissen» 
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Guvernør Terjes kvinner og menn 2016-2017
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DIVISJON BUSKERUD

Kiwanis er en frivillig humanitær organisasjon som har mange lokale klubber i Norge og Sverige. I Divisjon Buskerud er det 7
klubber som alle er tilknyttet Kiwanis Norden. Alle står de på for sine lokale miljøer med å samle inn penger til forskjellige
veldedige formål i nærmiljøet.
Klubbene i divisjonen er fra nord og sørover KC Ringerike, KC Kongsberg og Numedal, KC Øvre Eiker, KC Nedre Eiker, KC
Konnerud, KC Lier og KC Svelvik.
I dette Kiwanis-året ledes divisjonen av viseguvernør Carl-Erik Thielemann fra Kiwanis Club Nedre Eiker. Neste år overtar
viseguvernør Torbjørn Hauge fra Kiwanis Club Lier.
Dette er en driftig divisjon hvor klubbene har fine humanitære prosjekter for barn og unge. Alle klubbene har gode og interessante programmer som bør vekke interesse hos potensielle nye medlemmer og et godt sosialt miljø.
Vi har fellesprosjekter hvor klubbene bidrar økonomisk eller med fysisk aktivitet. Det siste prosjektet var «Rockefot» med
rokkeorkesteret «Plumbo». Overskuddet herfra går til Sykehusklovnene på Drammen Sykehus.
I følge kvartalsrapport 4/2015-16 er vi 159 medlemmer som har gitt ut kr 98.665 og utført 1757 humanitære frivillige timer og
med et gjennomsnitt fremmøteprosent på 65%. Dette er vi fornøyd med.
Vi vil samtidig få ønske dere alle

GOD JUL OG ET FREMGANGSRIKT GOD NYTT ÅR 2017 FOR KIWANIS
Kiwanis-hilsen fra

KC Ringerike, KC Kongsberg og Numedal, KC Øvre Eiker, KC Nedre Eiker,
KC Konnerud, KC Lier og KC Svelvik.

Carl-Erik Thielemann
Viseguvernør Divisjon Buskerud
E-post: ce-thi@online.no

E-mail: buskerud@kiwanis.no
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Glimt fra Buskerud...

Kiwanis Club Nedre Eiker har hatt et aktivt år, med først og fremst feiring av 40-års jubileet.
I forbindelse med jubileet har vi delt ut to jubileumsgaver til Down Under, en klubb for ungdommer i Mjøndalen, og

til Frisko Band , et band for psykisk handikappede som vi har et godt samarbeid med.
Klubben har 23 medlemmer, og møtes hver 14. dag. Det legges stor vekt på å ha et godt program, med gode foredrag og eksterne besøk. Dette er med på å skape et godt miljø i klubben.
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KIWANIS CLUB KONNERUD:
Klubben har for tiden 19 medlemmer. Vi møtes annenhver mandag på kantinebygget på Sørvangen Næringspark.
VÅRE FASTE HUMANITÆRE PROSJEKTER ER: Leveranse av Kiwanisdukker produsert på Sørvangen Næringspark A/S til flere
Kiwanisklubber i distriktet. Årlig stand på ”åpen dag” på Drammen brannstasjon, med salg av vafler, pølser, mineralvann og kaffe i
samarbeide med Kiwanis Club Lier. Overskuddet går til ”Burn Camp”. To årlige innsamlinger av klær, sports- og fritidsutstyr til
Kirkens Bymisjons ”Gi det videre” prosjekt i Drammen, i samarbeide med skolene på Konnerud.
For øvrig har klubben hatt en stor dugnad for stiftelsen Konnerud Menighets Trygdeboliger med skifte av en del kledning og diverse
reparasjoner på en rekke av boligene. Arbeidet har pågått sommer/høst 2016, og noe gjenstår til våren 2017.
Dette har gitt klubben gode inntekter, og har vært svært hyggelig sosialt.

For Kiwanis Club Konnerud.

Halvor Hodt (President)
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Med ordføreren som Julenisse fikk Kiwanis Club Kongsberg og Nummedal kr. 250.000 fra Gjensidige-stiftelsen til sine gode
prosjekter på Heistadmoen. Ildsjelen Ralph Castellan mottok sjekken på vegne av klubben.

Gutta i KC Horten har
delt ut nærmere 200
vedsekker til fornøyde
mottakere i Horten.
Ny ved-runde kommer i
januar kan de melde
fra Horten...
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Vellykket Promskonsert i Horten.
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Fantastiske artister...

Marinemusikken leverte varene….
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Bjørn Gjerpe fra Promskomiteen får på vegne
av Kiwanis-klubbene i Horten og Åsgårdstrand
blomster og gode ord fra Ordfører Are Karlsen..
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Fornøyde gjester på årets Promskonsert i Horten.
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Over en kaffekopp…..
Vi har i dag gleden av å introdusere vår aller nyeste spalte, over en kaffekopp…

Første gjest ut er

Tove Fiksdal.

Hadde det ikke vært for Tove så hadde vi ikke hatt kontroll.
Vi skal telles og rapporteres både titt og ofte. Det er her Tove er
suveren. 1228 medlemmer er vi pr i dag, pluss 28 mot normalt...Sånn kunne
Tove ha fortalt oss daglig. Medlemsansvarlig i Kiwanis i en årrekke.
Lurer du på hvor mange vi er, så er Tove personen å snakke med.

Tove er medlem i KC Nordby, og har en imponerende CV. Redaksjonen har tatt i bruk
noe nymotens googlerier, og da spretter følgende info opp:
Alle verv fra President til Guvernør i District Norden til
sekretær i Kiwanis Europa KIEF.
Tove har også fått utdelt:
Walter Zeller Fellowship fra Kiwanis International.
Ivar Øyen minnemedalje fra Kiwanis Norden.
Som medlemsansvarlig i Kiwanis District Norden sjonglerer hun mellom 2 datasystemer, og sørger for at medlemstall blir rapportert både til Kiwanis internasjonal
og til våre medlemmer. Tove er også den som mater webmasteren med informasjon
slik at matrikkelen holdes ajour. Tove er nå inne i sin siste periode som medlemsansvarlig, men har nok ikke hatt sitt siste verv i Kiwanis. Som formann i Past
Guvernørkomiteen, medlem i KC Nordby og med barn og barnebarn — så er det nok
å fylle tiden med. Vi takker for praten, og ikke minst for jobben du har gjort.
Redaktøren.

Høstutstilling for 30. gang

Kiwanis Club Sotra kunne
for 30. gang ønske
velkommen til høstutstilling 10-19. november.
28 kunstnere deltok, det
meldes det fra Sotra
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Gavmild 50-åring

Fra Østlandetsblad….
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En avis i avisen….
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Fremtiden vår….

Kiwanis Club Brunlanes går nye veier for å sikre fremtiden til Kiwanis. En
ungdomsgruppe er på vei inn i klubben. Her er President Terje Ringsby med
Stine Sydow, Mathias J. Larsen og Hilde Meyer avbildet på siste DS møte.
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Fra KC RISØR.NO

Vi har fått dette innlegget fra
Kiwanis Club Risør, med en oppfordring om å tenke alternativt

rundt årets farsdag, som er førstkommende søndag: Kiwanis Norden og UNICEF tar farsdagen
tilbake til sin opprinnelse, omtanke og familie. Bort fra for-

bruksdagen med kjøpepress.
Trenger far virkelig flere slips?

I år setter vi fokus på tid på
barns tid med far. En tid med
gode opplevelser blant trygge voksne som mange barn i dag blir frarøvet på sin reise på flukt fra krig og utrygge omgivelser.

I år setter vi fokus på de over 50 millioner barna som i dag er på flukt. Barn som befinner seg i en sårbar situasjon. En gruppe som ofte
blir omtalt som flyktninger. Barn er barn og ikke flyktninger. Det er barn med rettigheter og noen som ivaretar dette på lik linje med
barn som vokser opp i Norge. Kiwanis Norden har i år sammen med UNICEF Norge belyser dette på nytt i år.
Barn i Norge har ofte mye tid med foreldrene sine. De har tid til å leke og har mange muligheter til trygge gode opplevelser med foreldre sine eller andre trygge voksenpersoner. Barn på flukt blir ofte borte fra en eller begge av foreldrene og befinner seg i en sårbar

situasjon. Det kan være mange årsaker til dette. Noen av disse leser vi ofte om i avisene.
UNICEF sammen med
Kiwanis Norden gir deg i
år sjansen til å vise din far
at du setter pris på den

trygge tiden du har eller
hadde med din far. Kiwanis Norden har sammen
med UNICEF gått nye steg
i år og har inngått et kam-

panjesamarbeid med Sparebank 1 og mCash. Vi
trenger å fornye oss litt,
sier Hilde Meyer, PR og
Utdannings Koordinator i
Kiwanis Norden.
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Samarbeidet med JCI er i gang i Drammen.
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Barnas Jul i Drammen
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Personene på bildet, fra venstre: Steinar Birkeland,
Kiwanis Club Åsgårdstrand. Marius Birkeland Tidemansen, elev og initiativtaker. Elisabeth Hareide
Skjønhaug, lærer. Nicolay Grøndahl og Rune Sørebø,
Kiwanis Club Åsgårdstrand.
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Siste side...

.<
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