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Påsken er over og våren er på full fart innover oss (hvertfall her på Sørlandet), og det tror jeg gjør oss alle glade, for sol og varme
trenger vi alle. Men samtidig kanskje mange også oppfatter at Kiwanis-året faktisk nærmer seg en slutt, ja jeg vet det er lenge til utgangen av September, men mellom der er sommeren. Sommeren er som vi alle vet en tid hvor det statistisk skjer lite humanitært
arbeid. Vi tar mer vare på oss selv og de nærmeste, som er veldig bra. Så hvis vi da tenker på nytt så er det ikke så lenge igjen til neste «klasse» skal starte sitt arbeid for fullt. Mange er startet å planlegge sin tid som «offiser» i klubb, divisjon og distrikt. Noen skal på
«Kiwanis-konferansen» i Drammen (22-23/4) og bruker det som et springbrett ut i det nye vervet. Uansett håper jeg og ønsker jeg
alle lykke til med det som kommer, og er det noe jeg har lært så er det å bruke de som har gjort jobben før deg. Det er ikke nødvendig å finne opp hjulet på nytt, men forbedring er mulig. Når vi snakker litt om det med nye verv, så ønsker jeg å snakke litt om en lei
problemstilling som flere klubber har, nemlig det med å få noen som ønsker å ta verv. Det er mange beskjeder man høre av de som
ikke ønsker verv, mange er gode grunner andre kanskje ikke hadde vært en grunn hvis man setter lavere krav til seg selv og klubben
er enig om at det er viktigere at man får noe i stillingen enn at man skal ha skyhøye krav. Jeg selv mener at f.eks. presidentvervet i en
klubb blir så stort som man gjør det til selv, noen ting forventes det ja, men mye kan også mykes opp og delegeres bort. I min hjemklubb (KC-Risør) har vi begynt å delegere mer og mer av det som kan bort fra president og sekretær til neste president. På denne
måten blir neste president mer klar over hva som skjer, han er mer klar over ting som kanskje han ønsker å gjøre annerledes i «sitt»
år osv. Det neste som kan nevnes er at ute i den store Kiwanis-verden så har de samme problemer som oss, høy gjennomsnittsalder
og labert ønske om verv. Derfor har blant annet Østeriket startet med et prosjekt de kaller «Lån en President», dette går ut på at de
klubben som sliter «låner» et medlem fra en klubb som går bra som da blir president. Dette for å gi klubben mulighet til å finne nye
personer som er villig til å ta verv innad i klubben eller skaffe nye medlemmer. Et positivt poeng til er at den «lånte» kommer med
nye tanker og ideer til drift av klubben. Jeg håper jeg ser mange av dere i Paris til sommeren, som dere vet er det både Europa- og
Internasjonale konventet der samtidig. Altså en unik måte å møte folk fra hele verden og være med å bestemme hva som skal skje
med vår organisasjon. Alle klubber kan sende 3 delegater til disse møtene også på lik linje med vårt eget konvent i Langesund i september. Det er ikke for sent å melde seg på enda.
Til slutt ønsker jeg å skrive at jeg vet at det gjøres fantastisk innsats ute i den store Kiwanis-familien her i Norden, forsett med det.
Jeg kommer gjerne på besøk, hvis invitasjon, så langt det klaffer med jobb og familie!
Terje K. Th. Christensen «Spydspissen» ☺
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Husk…….
SKJÆRGÅRDSKONVENTET

Ungdommer hjelper til i Åsgårdstrand…..se siste side….
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DIVISJON ØSTFOLD
Tekst. Kåre Sørby

Et par av klubbene har allerede rukket å bli femti år, og vel halvparten av de 11 klubbene har eksistert i mer enn
40 år. Høy gjennomsnittsalder og synkende medlemstall er nå klubbenes største utfordring, slik det er for mange
klubber både i og utenfor Kiwanis. Men fortsatt er engasjementet stort og samarbeidet mellom klubbene godt,
både gjennom divisjonsmøtet og i felles prosjekter og mellom naboklubber. Det er 195 medlemmer i divisjonen,
og det utgjør 16% av distriktet. Det er gjennomsnittlig 18 medlemmer i klubben, og det varierer mellom 8 og 29.
De fleste klubbene har møter annenhver uke, det er bare to klubber som møtes ukentlig.
Divisjonen har av ulike grunner i løpet av de senere år mistet tre klubber: Vestby, Mysen og Råde.
Divisjonsrådet ble startet allerede i 1974 og er, så vidt vites, det første i Norden. Der har klubbene utvekslet
erfaringer og planlagt aktiviteter i alle år 3 til 5 ganger i året. En
nøkkelperson i divisjonen styrer Kiwanisdukker, og alle klubbene bidrar.
Det har vært mange prosjekter, og i de senere år har vi hatt en
ukes sommerleir for vanskeligstilte barn i Østfold i samarbeid
med Røde Kors. Kommunenes sosialkontor melder på ca. 30
barn fra 7 til 12 år.
Røde Kors sørger for den praktiske gjennomføring med frivillige, og divisjonens klubber finansierer med 35 000 kr. En rekke
råvarer sponses av ulike bedrifter. Noen kiwanianere deltar flere dager, og en av dagene, Kiwanisdagen, bidrar flere
kiwanianere med hele dagsprogrammet. I tillegg sørger Kiwanis for en del transport av barn til og fra leiren. Flere klubber
støtter også Burn Camp og MHU.
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Fredrikstad har i 45 år gitt ut Fredrikstad-kalenderen, som bedrifter og forretninger kjøper til utdeling til kunder og
forbindelser. Det er en månedskalender med 12 blad som viser et bybilde og kalendarium med en bakplate som
hele året viser bedriftens presentasjon nederst. Med Fredrikstads hjelp kom Moss i gang med sin kalender i 1994.
Slike kalendere har spredt seg til flere Kiwanis-klubber både i og utenfor Østfold. Kalendere har blitt en vesentlig
inntektskilde for mange klubber med opplag mellom 3000 og 10 000 og opp til seks-sifrede overskudd.

Klubbene i og rundt Fredrikstad og Moss har også samarbeidsprosjekter. I Fredrikstad har de tre klubbene Fredrikstad, Fredrikstad Glommen og Kråkerøy et godt samarbeid om Utlånssentralen der, og på julaften arrangerer de
juleselskap for opptil 150 ensomme i alle aldre på Hotell City.
Moss sammen med Moss Jalund arrangerer Nesparkdagen, eller Kiwanis familiedag i juni med godt besøk av
voksne og barn. Speidere, organisasjoner og klubber inviteres til å lage en stand. Barna går fra stand til stand og
løser små oppgaver for til slutt å få en premie, og salget av pølser, vafler, brus og kaffe går strykende. Styrene i de
fire klubbene Våler, Rygge, Moss Jalund og Moss møtes også en gang hvert semester og klubbene har av og til
fellesmøter.
Moss startet en utlånssentral i 2004. Utlånssentraler har også spredd seg i og utenfor divisjonen. Utlånssentralen i
Moss er nå overdratt til Kirkens bymisjon.

De siste 40 årene har det vært flere andre samarbeidsprosjekter eller prosjekttyper som har spredd seg i divisjonen.
Det nevnes salg og utkjøring av hagekalk, handicapseiling, Kiwruss, et samarbeid med russen om salg av andelsbrev til inntekt for ulike formål - og annet.
Østfold har arrangert fire distriktskonvent, det første så tidlig som i 1971, og har bidratt med fire guvernører.
Klubbene benytter seg av grasrotandel og MVA-refusjon.
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Klubbene i Divisjon Østfold:
KC Askim (20 ♂ 1979)

Har, med egne medlemmer, bygd et ”tøffetog”, og denne Kiwanisexpressen fylt med unger og med Julenissen som togfører,
kjører rundt på byens julegateåpning. Opphenging av girlandere og annet gir inntekt til klubben. Toget er også lånt ut til
andre klubber. Sangkor for utviklingshemmede er det mange av
i landet, og i Askim støttes sangkoret Puls. Et ribbelotteri i førjulstiden gir gode bidrag i kassa.

KC Fredrikstad (29 ♂ 1967)
Har en meget aktiv og mangfoldig aktivitet i lokalsamfunnet. De imponerer med et eget hus, et vernet, tidligere
bedehus, hvor de også driver en senior-nettkafé og opplæring med egne krefter. Ransler med innhold fordeles til førsteklassinger i Latvia i samarbeid med KC Cesis der. Naboprisen deles ut, de støtter og assisterer et feriehjem for barn
på Hvaler, og nå arbeider de med å få til en mopedmekkekafé for ungdom. Inntekter kommer fra Fredrikstadkalenderen og Bingo, og presseomtale får de jevnlig.

KC Fredrikstad Glommen (17 ♀1992) har et godt samarbeid med de to andre Fredrikstadklubbene i felles prosjekter, og nå samarbeider de også for Fredrikstadklubbens nye
mopedmekkeverksted. De er positive til ungdomsklubber,
og slike tiltak kan kanskje verve både ungdom og foreldre.
Klubben støtter tiltak i Nepal for fattige barn, og ellers
mange lokale behov etter søknader. Julebasar, julemesse og
bøttelotteri sørger for inntektene.
KC Halden (18 ♂ 1968) støtter trengende og organisasjoner med samme formål som Kiwanis i nærmiljøet, og de har
egne prosjekter, som renovering av et feriested for barn, og
førskolelærere med problembarn er hjulpet. De har et eget
fond som de kan øse av, og ellers gir Fredrikstenkalenderen
og adventskalender gryn i gryta. Sammen med salg av grøt på julemarkedet summerer inntektene seg til rundt
100 000 kr. Møtene har som regel ulike foredrag.
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KC Moss (21 ♂ 1966) engasjerer seg i Kiwanis familiedag og RødeKorsleiren, men hviler ellers litt ut etter noen store prosjekter. Millionprosjektet med Rundhuset i Nesparken er fullført og drives nå av en stiftelse. I noen
år kunne vi med midler fra Bufdir støtte ulike tiltak for barn i byen, men det ble gjerne gjennom andre organisasjoner og fikk mest preg av byråkrati og pengebevilgninger, så det er ikke videreført. Klubben har fortsatt noen
faste ”kunder” og støtter forskjellige formål etter søknader. Salg av Mossekalenderen er eneste pengekilde.

KC Moss Jalund (16 ♀ 1990)
Er støttespillere for Home Start, Kulturskolen og Samspillbandet, band
for psykisk utviklingshemmede. Klubben fungerer bra med et godt sosialt samhold og passende aktivitetsnivå. Inntekter kommer fra salg av
både Mossekalender og Adventskalender og fra to årlige
motevisninger.

KC Rygge (16 ♂ 1973)
Holder, som mange andre klubber i distriktet, et juleselskap for eldre. Det har vært årvisst i lang tid og arrangeres i en idrettshall med bespisning, sang og underholdning. Medlemmene henter og bringer, og det gjør de også
for pensjonister til deres månedlige treff. Ellers er den humanitære aktivitet i hovedsak å yte økonomisk støtte
for barn og ungdom i lokalsamfunnet. Grasrotandel og Ryggekalenderen gir det meste av inntekter.
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KC Kråkerøy (18 ♂ 1971)
Kjører en trivselstralle hver 14. dag på fem sykehjemsavdelinger. De gir økonomisk og praktisk støtte til sangkoret Ekko og praktisk hjelp ved Varmestua. Klubben organiserer og tar seg av divisjonens innsats med Kiwanisdukken, som alle klubbene bidrar til. Også her meldes det om godt engasjement og positivt klubbmiljø. Inntekter kommer fra bøttelotteri og salg av julenek og kalendre.

KC Sarpsborg (13 ♀+♂ 1968)
Har ”i alle år” avholdt hyggekvelder på fire av byens sykehjem med trekkspillmusikk, allsang og kanskje en svingom.
De praktiserer Kiwanismodellen med støtte til barn og unge.
Albaniahjelpen har i årevis vært klubbens hjertebarn med arbeidsinnsats og reiser til Albania. Herreklubbens medlemstall
sank inntil damer inntok klubben i 2001. Tallet holdt seg i
lang tid på på 20, men har igjen sunket. Man bekymrer seg
også der. Inntekter kommer fra Sarpsborgkalenderen, Bingo
og kakelotteri.

KC Strømstad (19 ♂ 1983)
Er en koseklubb som spiller og synger, besøker bio og minigolf, tar en kaffe med smørgås på Klubben, men støtter også
ulike prosjekter i nærmiljøet: Hjertestarter, barnegaver for
Kyrkans jultomter, utemøbler for trimmere, lysløype om vinteren. Orienteringsbarna får sitt, og Astrid Lindgrens sjukhus
får Kiwanisdukker. Penger kommer inn med salg av julenek og reklameplass på sentralt plasserte søyler i byen.
Strömstad Tidning
gir ofte omtale.

KC Våler (8 ♂ 1983)

Er en aktiv klubb til tross få medlemmer, og de har nesten alltid 100% frammøte på klubbmøtene. Humanitær
virksomhet er knyttet til Helse- og sosialsenteret i bygda. Månedlig spiller de bingo der, og der holder de også
4. juledags-selskap med musikk og underholdning. ”Underholderen” er leder for Baltic Aid, og honoraret hans
går direkte dit. Klubben deltar også på bygdedag og julegranstenning. Penger skaffes ved dugnad med bl.a.
husbeising, rigging av katteutstilling o.a.
Kåre Sørby
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Det kom en mail til Kiwanis… torsdag ettermiddag.
1.
Fwd: En familie i krise trenger hjelp til flytting i dag eller i morgen tidlig. Noen som kan stille opp?
Jeg har fått en telefon fra sosionomen på sykehuset som er i kontakt med en familie som har et barn som er veldig syk og
har store omsorgsoppgaver om dagen.

De holder på å klargjøre et nytt hus og må flytte ut fra det i løpet av dagen i dag og fram til klokken 1200 i morgen. Det er
en ressurssterk familie og har nok tenkt at de skulle klare dette selv. Jeg har snakket med moren i familien og de hadde
satt stor pris på å få hjelp til denne flyttingen.

2.
Kiwanis Kåre Vold responderer og hentet varebilen….

3. På lørdag kunne vi andre lese dette i lokalavisa….
Dagens rose ønsker jeg at Lions Borre og Kiwanis club Horten skal få. De
stilte opp med hjelp på et par timers varsel. Tusen takk.
Hilsen Horten frivilligsentral.

4. Klubben kunne ikke være mere enig. Du fortjente klappsalvene på siste møte...

Litt Heisan…
Nå er tiden inne til å tenke på frister for saker som skal behandles på Årsmøtet-2017.
Pkt 1 –Saksinnsendingsfrist:
Gjeldene distriktslovs Artikkel VI-Årsmøter - §18 pkt a, sier at innsendingsfristen av saker som klubber ønsker behandlet
på Årsmøtet skal være distriktssekretæren ihende minst 60 dager før årsmøtedato. I år er Årsmøtet på lørdag den 2.
september, dvs. innsendingsfristen blir senest 4. juli 2017.
Pkt 2 – Nominasjon og Valg:
Gjeldene distriktslovs Artikkel VII-Nominasjon og valg av tillitsvalgte - §3 pkt b, sier «alle kvalifiserte kandidater til styreverv som skal velges på årsmøtet skal levere skriftlig erklæring om sitt kandidatur til distriktssekretæren minst 60 dager
før årsmøtet». Gjeldene distriktslov sier mao. at hvem som helst kan fremme sitt eget kandidatur, så lenge kandidaten
er «kvalifisert».
Det oppfordres til å stille som kandidat som fremtidig guvernør på Årsmøtet 2017.

PS: Fint om aktuelle kandidater melder sitt kandidatur til distriktssekretæren så raskt som mulig, slik at vi kan få kandidaturet med i saksdokumentene til Årsmøtet ☺.
GENERELT:
Gjeldene distriktslovs Artikkel VI - §3 sier at distriktssekretæren skal sende formell innkalling til Årsmøtet minst 60 dager
før årsmøtedato, men at årsmøtedokumentene/saksdokumentene ikke behøver å bli utsendt før minst 30 dager før årsmøtedato. Årsaken er at samme Lovartikkel sier at ALLE saker/forslag til Årsmøtet må «innom» Lovkomiteen til
«overveielse og anbefaling», og dermed har komiteen 30 dager til dette arbeidet.
PS: Det beste vil selvfølgelig være å fortsette den praksis vi har i KIDN, hvor klubbene sender inn sine saker til distriktssekretæren slik at de kan bli behandlet på DS 3 (i år er DS 3 den 6. - 7. mai).

Dag Gladsø
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Kjære alle klubber i Distrikt Norden

I forbindelse med stormen som herjet her nede i Costa Blanca
North området og barnehjemmet Emaus i Altea i begynnelsen
av 2017 har vår klubb satt i gang en innsamlingsaksjon.
I den forbindelse har vi bedt om hjelp også fra klubbene i Distrikt Norden. Og dere har stilt opp og vi er takknemlig. Det har
vært stor giverglede både blant nordmenn her nede og blant
Kiwanisklubbene hjemme.
Vi gikk ut med et mål om å skaffe ca. kr. 70.000.- til et nytt tak.
Men så viste det seg at det var et undertak av strå, slik at arbeidet ble mer omfattende og kostbart. Prisen økte noe.
Pengene strømmet som sagt inn og vårt mål ble utvidet. Kjøkkenet var det rommet som ble hardest rammet. Vi har derfor sagt
ja til å fornye det også. Kostnad ca. 3.900 Euro. ( kr. 35.000.- )
Og så må det elektriske anlegget delvis fornyes. Pris 4.000 Euro
( ca. kr. 37.000.- )

Vi har fått inn 3.902 Euro fra 19 klubber i Norge. I tillegg har det vært arrangert konserter og andre arrangementer her nede som
har gitt oss ytterligere 7.300 Euro. Til sammen har det kommet inn 11.200 Euro. ( Godt over kr. 100.000.- ) Det har vært fantastisk
innsats og vi er veldig takknemlig.
Vi har betalt takreparasjonen med totalt: 7.835,75 Euro. Og vi har nesten alle pengene til kjøkkenfornyelse på kontoen.
Vi står på og gir oss ikke før vi også når vårt nye mål. Det har kommet oss for øre at det ennå er noen klubber som vil sende oss
penger, noe vi setter stor pris på.
Jeg må også si at min nye klubb i Norge Kiwanis Club Lier har gitt kr. 10.000.- til vårt generelle arbeide. Det var før stormen herjet
her nede. Det har også kommet godt med.

Mange takk for alle bidrag. Det kommer godt med.

Med vennlig hilsen

Stein Robert Halle
President Kiwanis Club Alfaz del Pi
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Send ett kort til liten jente…

Jeg «har» en liten pike på syv år på et barnehjem
her i Spania. Hun lider av en sykdom som gjør at
hun vokser altfor fort. Øynene hennes har også
vokst for fort slik at synet ikke klarte å henge med,
så hun er nesten blind. Hun har lange fingre og
tær og er høy for alderen. Men pga. denne ukontrollerte veksten, ble ryggraden hennes helt krum
(scoliosis). Hun ble operert i Valencia i går, 13.
mars. Ryggraden er strukket ut og hun er i strekk
med hodet fastskrudd for at det skal gro i fred.
Det ser ut til at denne operasjonen er gått etter
planen. Om vel tre uker, om alt fortsetter bra
fremover – vil hun gjennomgå en operasjon til. Da
vil de legge «tilbake» alle de organer inne i henne
som bl.a. pga. den skjeve ryggen, ligger på feil
plass. Ønsker du å vite mer om Vanessa, så kontakt meg gjerne over mail: ceciliekhv@gmail.com.
Jeg håper du vil ønske henne god bedring. Ikke mer enn det behøver du skrive. Og dette går Ikke over facebook,
men via posten, med et frimerke! Kortet kan sendes til:

Vanessa c/o Emaús ONG, C/Gabriel Miró 14, 03520 Polop de la Marina, Alicante, España

Kiwanis Ferie- og Fritidssenter åpner 6. mai.
Nå er første fase i oppbyggingen av Kiwanis Ferie– og Fritidssenter på Heistadmoen, Kongsberg, ferdig.

Det blir offisiell åpning på lørdag den 6. mai 2017, og dette sammenfaller med at DS 3 skal holde sitt lørdagsmøte samme sted,
noe som gjør at DS vil være tilstede under den offisielle åpningen ☺.
Vedlagt følger en invitasjon + en aktivitets-terminliste.

Når det gjelder «invitasjonen» så er det selvfølgelig supert om
andre klubber/Kiwanismedlemmer (ikke bare DS) kan komme å
overvære åpningen.
Når det gjelder «terminlisten» så er det bare for klubbene å
bestille tid, ta med seg sine målgrupper og benytte seg av de
flotte tilbudene.

Ta kontakt med Ralph Castellan – rc-art@hotmail.com – hvis det er noe dere lurer på.

Ha fine Kiwanisdager.

Dag Gladsø
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Aktive jenter i Tønsberg….

KIWANIS CLUB TØNSBERG BLANCA har gitt ut penger i 2. kvartal 2016-2017.
Helsesøster i Nøtterøy og Tjøme har mottatt kr. 10.000,- der beløpet er øremerket Utlånssentralen i kommunen. Helsesøster i Tønsberg har fått samme beløp som er øremerket terapiridning for MS-syke barn og overvektige barn, samt utstyr. Tønsberg Funksjonshemmedes Idrettslag har mottatt kr. 10.000,- som er øremerket handicapbussen som de bruker til å kjøre til svømmehallen og til bocciatrening, samt til stevner. Vi er veldig stolte av klubben vår, og da er det ekstra gøy når vi kan gi bort penger, og ikke minst at vi kan gi
av oss selv.
På bilde er det president Eldbjørg Kvål som overleverer sjekken til leder i Tønsberg Funksjonshemmedes Idrettslag, Dag Østerud. De
andre er medlemmer i Tønsberg Funksjonshemmedes Idrettslag. Fotograf er Bjørg Køhn.

Kjære Kiwanisvenner.
Som i tidligere år skal det også i år arrangeres sommer leire for BurnCamp og
MHU.
Med bakgrunn i avtalene som er skrevet, mellom Kiwanis og de respektive foreningene, tar jeg meg den vennlige frihet å minne klubbene på det faktum at leirene nærmer seg
med stormskritt. I den anledning er det behov for å oppfordre klubbene om å vurdere muligheten for å gi et bidrag.
I samme anledning vil jeg minne om brevet som er sendt ut fra Kiwanis Albaniahjelpen angående
støtte til busskjøp i Albania.
Bidragene kan overføres til kto. 6138.06.38583.
Husk å merke overføringene med hvilke prosjekter de gjelder
Med Kiwanishilsen
Brit Rogn
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2016:
60 mill barn går ikke på skolen
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Pris till Morgan for gatustadning
FAMILJ Morgan Olausson får ett pris av Kiwanis för sitt ideella arbete med att hålla Strömstads gator rena.
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Et brev fra sykehuset….

Foto: Marte Monsen Strandskog

Hei
Takker for at dere lager og gir oss Kiwanis-dukker.
Jeg jobber på en kreftavdeling der vi har 22 senger. Naboavdelingen vår er og en kreftavdeling med 22 senger, vi har og poliklinikk og
stråleavdeling.
Dukkene dere sender brukes i alle disse avdelingene.
Halvparten av dukkene bruker vi på kreftavdeling og andre halvdel gir vi til to barneavdelinger der de også har kreftsyke barn.
Der er det en førskolelærer som administrerer dukkene og bruker de i opplæring til barn om forskjellige sykdommer de får.
På kreftavdelingen har vi over 100 barn hvert år som er pårørende til foreldre eller besteforeldre som har en kreftsykdom.
Mange besteforeldre har nære bånd til barnebarn og de er mye på besøk i avdelingen.
Når barna kommer gir vi dem en liten koffert som vi lager av å sette to pussbekken sammen med fargerike piperensere til håndtak.
Oppi kofferten legger vi en sprøyte, et tomt pillebeger, et plaster, en bandasje, en
tom intravenøs pose og et intravenøs sett.
Oppi kofferten ligger også et lite sammenrullet brev der det står at barnet er velkommen på besøk i avdelingen.
Sammen med kofferten gir vi en Kiwanis-dukke.

Vi tar oss tid og setter oss ned inne hos pasienten sammen med barnet.
Vi stikker en veneflon på kiwanisdukken, noen ganger legger vi den i brystet og noen ganger i armen alt etter hvor pasienten har sin åretilgang festet.
Mange både barn og voksne blir ofte overrrasket når de ser at veneflon ferdig montert ikke er en nål, men et tynt silikonrør.
Vi legger Kiwanisdukken på gulvet (med en bleiekladd under seg) og ber barnet om å bruke sprøyten fra kofferten sin og trekke opp vann
og sette inni intravenøsposen.
Så får de fylle intravenøsslangen og koble denne til Kiwanisdukkens veneflon.
Deretter får de intravenøsposen til å dryppe, og blir henrykt når de ser Kiwanisdukken og bleien under bli våte.
Barna får dukke og koffert med seg hjem der de fortsetter å leke sykehus og dermed kan bearbeide litt av inntrykkene rundt at en de er
glad i er kreftsyke og får behandling intravenøs.
Vi har og vannfaste stoff-tusjer slik at barna kan tegne på dukken hvor sykdommen er og eller tegne på den klær.
Så som du ser så er det ca. 100 barn hvert år bare i min avdeling som går hjem med en Kiwanisdukke under armen og en liten pussbekken-koffert dinglende i hånden sin.
Stolt og med ny kunnskap.
Mange tar de med i barnehagen og viser videre til sine venner der har jeg hørt…
Så igjen tusen takk for arbeidet dere gjør, mange setter pris på det!!!
Ser fram til neste forsending.
Har fått beskjed fra Kåre Juvik og Kaja Rogn at mine videre bestillinger skal skje til humanitær Kiwanis-adressen, så jeg fortsetter å bestille
via dem.
Hvis du vil spre min historie om bruken av dukkene til andre står du fritt til å gjøre det.
Ha en fin dag videre.
Vennlig hilsen Mona Gloslie
Onkologisk sykepleier 51519040 / Helse Stavanger HF
www.sus.no
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Over en kaffekopp…..
Vi har i dag gleden av å ta en kaffekopp med

Göran Hurtig

Redaksjonen har i dag gleden av å ta en liten kaffekopp med Göran Hurtig. Göran ble hyret av en kamerat i Kristinehamn for 37 år
siden. De var 8 som begynte samstundes, og de var et ungdommelig frisk pust som kom inn i KC Kristinehamn den gangen. Vi
kjenner igjen prosessen i vår tid med ungdomsgruppen i KC Brunlanes. Göran pendlet i denne perioden til Karlstad. De hadde i
-84 problemer med å skaffe en President, så da steppet Göran inn som President i Karlstad-klubben og hadde da en fot i begge
klubbar som de sier der borte.
I tillegg til Kiwanis så har Göran hatt spennende jobber i Forsvarsmakten. Har jobbet som lærer, i regionale staber og sågar som
Bataljon-sjef. Hoppet så over til Redningverket hvor han hadde ansvaret for oppbyggingen av varslingssystemet. Litt usikker på
om sirenene uler like høyt i Sverige som i Norge, men Göran har hatt en finger med dette i Sverige. Har vært på FN oppdrag i
Rowanda, før han rundet av sitt sivile yrkesliv i Forsvarsmakten. Her var han med på å bygge opp en organisasjon som utdannet
mineryddere og laget systemer for destruksjon av ammunisjon. Göran har 2 voksne barn og er nå gift med Mona.
I Kiwanis har vel Göran hatt samtlige verv opptil flere ganger. Guvernør i District Norden, Viseguvernør for Divisjon Sverige 5
ganger. President-perioder i fleng. Flere verv i Kiwanis Europa, og de siste årene har vi hatt gleden av å ha en stagg «general» i
våre rekker. Lovkomiteen er Göran, og det er vi takksam for. Litt svorsk ble det, men sånn må det være i en hyggelig prat. Når vi
også nevner at en Øyenmedalje befinner seg i en stuga nord for Karlstad, så er det bare den hvite elgen vi ikke har pratet om.
Den lusker sannsynligvis rundt granbuskene der hvor Göran og Mona holder hus.
Takk for praten Göran. Det var et par historier vi ikke ble ferdig med, men de får vi ta på privaten…
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KEP, Kiwanis Education Project - Latvia.
Som en fortsettelse på det vellykkede Kiwanis Internationals jod-prosjekt, IOD
som ble avsluttet i 2002, besluttet Distrikt Europa å starte en kampanje for utdannelse, KEP.
Kiwanis Education Project og Distrikt Norden ble tildelt Baltikum som arbeidsområde. Det ble oppnevnt en komite bestående av Statius Jansen, Kåre Sørby og Malvin Kalhagen. Når Distrikt Norden
la ned sitt engasjement i prosjektet, overtok Kiwanis Club Fredrikstad med Malvin Kalhagen som
leder og Ragnar Amundsen som kasserer. Dette er vårt 15. år i aktivitet.
Vi tok kontakt med Kiwanis Club Riga og de hjalp oss med kontakt med skoler hvor vi begynte å dele ut skoleutstyr til skoler i området
rundt Riga. Jeg fikk kontakt med en gruppe fra Cesis som var i Fredrikstad, og her ble ideen om en ransel til førsteklassinger født, og en
pins med mottoet «a book for education» ble utviklet og produsert for å tjene inn penger til ranslene.
Denne kontakten resulterte at Kiwanis Club Cesis ble organisert, og med Kiwanis Club Fredrikstad og Moss som faddere. Klubben er i
virksomhet og leverer mat og klær til barnehave, samt arrangerer sommerleir for vanskeligstilte barn, hvor vi har støtter ekstra opp
om. De står også for innkjøp og utdeling av ransler så vi slipper å reise ned å gjøre dette. Og fakturaen blir sendt til oss for betaling.
Også i år har vi samlet inn til ransler og vi takker for den fantastiske oppslutningen som klubbene i Distrikt Norden har ytt. Det er flott
å være i aktivitet med en sånn ryggdekning.
Arbeidet med ranselprosjektet har gitt mye tilbake, og en husker med spesiell
glede et besøk på et småbruk hvor vi skulle levere en ransel til ei
lita jente som forskrekket sto presset inntil faren sin da hun fikk
ranselen, men da faren åpnet ranselen og hun så innholdet, var
all redsel glemt og vi fikk se et smil og en glede, vi aldri glemmer.

Eller guttene vi traff i skogen ved et spesielt tjern som vi var for å
se på.
De var i skogen for å plukke sopp som skulle selges. Jentene fra
Latvia kjøpte av dem. Jeg spurte hvorfor han ikke var på skolen.
Nei han hadde ikke ransel.
Vi hadde ransel i bilen som han fikk. Da kom den andre gutten
med pengene han hadde fått og vill gjerne kjøpe en ransel han
også, men han fikk ikke kjøpt, men han fikk en selvfølgelig.
Det er øyeblikk en ikke glemmer. (p.s. de hadde ikke sko på bena).

Til slutt. EN TAKK FOR DEN FANTASTISKE
STØTTEN VI HAR FÅTT FRA KLUBBENE I
DISTRIKT NORDEN.
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Fra Konferansen i Drammen

Europapresident Piero Grasso sa noen velvalgte ord,
mens Hilde slapper av….

Før det faglige kunne starte….

Kreativiteten blomstret…...
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Heidie og Hilde ledet Konferansen ……..

Litt standup av Roar
og Roger….

Mens noen ga seg ende over…...
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Så er tiden kommet for å dokumentere
hvem som var på Konferansen...
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Siste side...

Et spennende samarbeid mellom elever fra Borre Ungdomsskole og Kiwanis
Club Åsgårdstrand.
Det hele startet med «Kongens nei» og fortsatte med «elevenes ja» som takk!
Kiwanis Club Åsgårdstrand «sponset» hele 9. klassetrinn på Borre Ungdomsskole med kinobilletter, slik at
alle fikk se filmen «Kongens nei» på Horten Kino, for noen måneder siden.
Elevene som har valgfag under temaet; Innsats for andre, ønsket å gi noe tilbake til klubben og stilte sporty
opp på dugnad, da Kiwanis Club Åsgårdstrand startet sin årlige våraksjon denne uken.
Kiwanis selger blomsterjord, kunstgjødsel, kalk og bark til hele Åsgårdstrands befolkning, en aktivitet som
gir en god inntekt til klubben, en inntekt som blir tilbakeført til lokalmiljøet i form av humanitære hjelpetiltak.
18 flotte jenter fra Borre Ungdomsskole, sammen med sin klasseforstander, (se bildet), stilte opp og bidro
med smil, latter og «rå kraft», da bark og blomsterjord ble levert på døra hos Åsgårdstrands befolkning.
Kiwanis Club Åsgårdstrand takker for det fine samarbeidet og håper at dette kan bli et samarbeid som begge
parter kan ha nytte av i fremtiden. Tusen takk til jentene i 9. klasse ved Borre Ungdomsskole!
Bilde: Steinar Birkeland.
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