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Kjære Kiwanis venner og familie

Når jeg skriver nå viser datoen juni måned. Første sommer måned sier primstaven. Sommer betyr sol og varme, men det betyr også
at vi som medlemmer går inn i en litt stillere modus angående vårt flotte arbeid.
De fleste klubber tar ferie fra medio juni til medio august, derfor mindre aktiviteter. Veldig mange klubber har jobber / dugnader i
løpet av samme tid, men ingen klubb møter.
Det er da jeg håper dere bruker tiden til å lade opp til høsten og vinteren som kommer for at vi skal være effektive og produktive
med arbeide vårt.
Som guvernør har jeg noen oppgaver i sommer, en oppgave som jeg har gledet meg til lenge er å være med på Verdens- og Europakonventet i Paris i juli måned. Det er gøy og interessant å få være med på å forme det nye Europa og Verden, for som dere vet er det
årsmøter der på lik linje med vårt konvent i September her i Norden. Det er også hyggelig å møte kollegaer fra hele verden. Som guvernør eller representant for Norden så møter man og får mange gode venner i den store Kiwanis familien når man deltar på konventer og møter ute i den stor verden.
Når vi snakker om konvent så minner jeg på om vårt eget konvent i Langesund, Telemark. Jeg vet at påmeldingsfristen er gått ut,
men jeg har snakket med lokale komiteen og de sier det er noen plasser igjen. Så har du lyst så meld deg på fort, så sikre du kanskje
de siste plassene. Jeg håper at vi møter så mange som mulig der. For årsmøtet på lørdag er det høyeste bestemmende organet vi har
og der legger vi føringer for årene som kommer.
Så da vill jeg avslutte med å ønske alle en fin og produktiv sommer. Stå på med den gode jobben dere gjør.
Vennlig Kiwanis hilsen fra guvernøren for 2016-2017

Terje K.Th. Christensen
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Husk…….
SKJÆRGÅRDSKONVENTET

Willy Østholt 90 år.
18 april 2017 fylte Willy Østholt 90 år. Han er chartermedlem i Kiwanis Club Oslo, det eneste
gjenlevende, aktive medlem i som var med på å starte Kiwanis i Norden. Han har nå 53 års
medlemskap i Kiwanis.
Han har hatt de fleste verv i klubbsammenheng herunder president i 1969. Han var distrikts sekretær i District Norden 1979/80, guvernør 1982/83, styremedlem i Europaføderasjonen 198591, herunder Europapresident 1989/1990.
Som pensjonist har han i perioder oppholdt seg i Spania. Sammen med andre nordmenn startet
han Kiwanis Club L’Alfas del Pi. Han var charterpresident for denne. Han er nå oftest tilbake i
Norge og er blant Kiwanis Club Oslos mest aktive medlemmer. Vi gratulerer ham de fylte 90 år.
Rolf
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Fin jubileumsgave fra KC Fredrikstad.
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Vellykket 50 års markering for Kiwanis Club Fredrikstad.

Kiwanis Club Fredrikstad feiret klubbens 50 - årsjubileum i Handelsstanden lørdag 22.april for medlemmer med
ektefeller / ledsagere og mange innbudte gjester, bl. a. neste president for Kiwanis i Europa, Pietro Grasso og frue,
og Guvernør i Kiwanis Norden Terje K.Th. Christensen.
Det var et meget hyggelig jubileum med tildeling av klubbens jubileumspris som hovedpunkt. Prisen, kr 100.000.ble tildelt Barnas Stasjon ved virksomhetsleder Hege Stormorken.
Begrunnelsen var at de utfører et stort og viktig arbeid for vanskeligstilte barn i Fredrikstad, med bl.a. servering av
varm mat og utdeling av klær. Dette er helt i samsvar med målene for arbeidet til Kiwanis.
Hege Stormorken takket for gaven, som kommer godt med, og opplyste at pengene vil bli brukt til lekeapparater
ute og fellestur til dyreparken i Kristiansand.
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KC Fredrikstad, en raus 50 åring.
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KC Lier sørget for godlyd.

Klipp fra Lierposten

Hei, Kiwanianere!
Hederlig omtale i dagens Lierposten :) se vedlegg.
Harald Å, Knut S og undertegnede med fruen, kledd i Kiwanis antrekk og ble satt veldig pris
på for den storslåtte gaven, høytidelig overrakt med fullt hus og underholdning nå på tirsdag.
Pianoet og tilhørende lydanlegg, var det skikkelig klang i, musikkstykkene på den ble framført
av organist Jon Martin Høie i Sjåstad -og Sylling kirke.
Viser også til at seansen er lagt ut som videoklipp på Facebook.
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Det skjer i Telemark….

Kiwanis`s Grillfest for funksjonshemmede.
Så er den årlige Grillfesten for funksjonshemmede som de 5 Kiwanis klubbene i Telemark arrangerer
i Krogshavn i Langesund over. 6. juni kl. 17.00 var 30 Kiwanianere i gang med å grille pølser og
hamburgere og 170 gjester kunne ønskes velkommen.
Mat og drikke ble fortært før «Sputnik» tok over med sang, musikk og små historier. I alle år har han
vært med oss, og dette er populært.
Han oppfordrer også til allsang og til dans på volden.
Det er også lagt opp til litt aktiviteter rundt omkring – kast på bokser og ball i bøtte m. m. m.
Det er nå 16 år siden dette arrangementet startet – men i år det var 15. gang det ble gjennomført.
I 2015 måtte vi avlyse p. g. a. dårlig vær.
Ja, slik er det med utendørsarrangementer.
Vi var noe betenkte i år også, for værprognosene var ikke gode, men vi tok sjansen. Både vi og gjestene våre
blir jo så skuffa når vi må avlyse.
Men jammen var vi heldige – finværet holdt så lenge Grillfesten varte.
De første regndråpene falt først da vi pakka sammen for å dra hjem.
Skal det dømmes etter alle de glade ansiktene til gjestene da de dro hjem så tror jeg dette var en meget vellykket Grillfest, så dette må nok gjentas neste år.
Erna. Helene Follhaug
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BARN HJELPER BARN.
For tredje året på rad ga Svartholtet barnehage pengene som de hadde samlet inn
gjennom martns basaren til
Kiwanis Club Elverum. På en veldig hyggelig tilstelning i barnehagen 4. mai fikk Kiwanis president Asbjørn Schjølberg overrakt
en sjekk på hele 14 700,- kroner.
Gode opplevelser – barn hjelper barn.
Noen av de beste opplevelser for Kiwanis Club
Elverum fant sted 4. mai 2017 da vi var hos
barna i Svartholtet barnehage og mottok en
gave til vårt arbeid i Kiwanis modellen. Dette
var tredje året på rad at vi var funnet verdige til
å få overskuddet fra årets martns basar på
martns fredagen. Årets beløp var hele 14 700,kroner. Vi mottok sjekken med stor takknemlighet og glede. Presidenten takket hver enkelt
av barna og kvitterte i tillegg med to store bløtkaker. Vi stilte selvsagt med to store bløtkaker
til markeringen.
Etter overrekkelsen ble det derfor kake på alle
og vi ble også invitert. Vi hadde en kjempestund blant alle de snille og interesserte barna,
og de ansatte, et minne som sent blir glemt.

Pengene går i sin helhet til barn og unge i lokalsamfunnet som
trenger en hjelpende hånd i det daglige livet. Og kjempestort er
det at barn hjelper barn på denne måten.

Gleden i vår klubb er selvsagt stor og det bla kraftig
applaus på siste medlemsmøte da nyheten ble
offentliggjort. Dette er en
håndsrekning til vårt arbeid
for barn og unge i Elverum
som vi setter utrolig stor
pris på. Og særlig flott er
det at det er barn som her
hjelper barn bokstavelig
talt.
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Redaksjonen vil ønske de Nordiske delegatene god tur til

Paris Konventet….
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Districtsnytt…..
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Sakset fra 3600.no. Tekst og foto: Anniken Tangerud

Disse gutta ønsker å bygge Nordens største actionsportanlegg og et permanent
Ferie- og Fritidssenter. Ute på Heistadmoen foregår det spennende ting om dagen. Kiwanis
Kreativitets- og Mestringssenter, Rippit Actionsportklubb med Kongsberg Actionsportklubb og
Kongsberg Aktivitetspark jobber nemlig tett for å skape noe unikt. Drømmen er at dette blir et
helårlig Ferie- og Fritidssenter hvor Kiwanis vil tilrettelegge for de «mykere» aktivitetene som
malerkurs, dansekurs, musikk-kurs og matkurs, mens Actionsportklubben tar seg av det fysiske.Til sammen handler prosjektet om å integrere, sosialisere og gi en mestringsfølelse ikke
bare til barn og unge, men også deres voksne. Uavhengig av økonomi, alder og kultur.– Vi ønsker en sosial profil på det vi driver med og i et samarbeid med alle fra Røde Kors
til flyktningmottaket får vi en fin miks, en treenighet om du vil, forteller Jørn Vesthaug, prosjektsjef for actionsport klubben. Kiwanis, som er en internasjonal humanitær organisasjon av
frivillige som aktivt arbeider for å hjelpe de som trenger det, jobber tett med kommunen,
NAV, Sosialkontoret, Barnevernet og Integreringsseksjonen og en del andre som bidrar til at
de kan fange opp de som ikke har råd til å gi barna den samme muligheten som andre til å
delta på leire og andre aktiviteter.– For oss ser vi verdien i det å kunne utjevne forskjellene.
Hos oss står ingen på siden. Her skal alle med, forteller Kiwanis president i Kongsberg, Ralph
Castellan til 3600.no med et varmt blikk.
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Da er de i gang på Kongsberg...

Leon Blomberg Uglum 11 år ble mandag 29.5
ganske målløs og overrasket da han mottok
en verdisjekk på kr.2.500. Kongsberg
Actionsportklubb og Kiwanis ønsket i
samarbeid å gi gutten muligheten til å
videreutvikle sitt talent på snowboard og
skateboard. Det er viktig for oss at han skal få
lov å videreutvikle sine ferdigheter og derigjennom få gode mestringsopplevelser. Vi
ønsker Leon lykke til videre.
Dette var den tredje ungdommen som vi har
gitt en håndstrekning på denne måten. For
oss så er det viktig at vi kan vise også i praksis at vi er der for barn og ungdom først og
fremst og at det er et ledd i vårt samarbeid
om å videreutvikle området til et helårlig og
landsdekkende Ferie- og Fritidssenter.
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Sandefjord…..
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Haugesund

Holmestrand
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For en Kiwanis festival!!
For en Kiwanis festival!! Det var snakk om rundt 400 deltagere tilsammen og det er ny rekord.
Alle storkoste seg med god mat, god musikk, båtturer og riding. Noen var også heldige og vant
på utlodningen kan KC Tønsberg og KC Tønsberg Blanca melde. De takker også The Mondays,
Sidebygningen, Husøy sjøspeiderne for god hjelp.
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Siste side...
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