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Siste gnist!!
Jeg vil starte med å takke alle sammen som tok seg tid og penger til å komme på konventet vi hadde i Langesund første helgen i september. For min del startet konventet allerede på torsdagen med en middag som jeg inviterte inn til. Dette er nå blitt en tradisjon. Dette
er en middag for den lokale konventkomiteen og guvernørens gjester. Det er en ide som kom av at man følte at den lokale komiteen
godt kunne få litt heder og ære, og mulighet til å bli bedre kjent med de internasjonale gjestene. Jeg fikk tilbakemelding fra både komite og gjester om at dette var og er en god ide. Dette skulle tas med hjem til de respektive distrikter.
Fredag var det tradisjonen tro DS4, dette er et møte som det for det meste kun rapporteres og få eller ingen vedtak fattes. DS går igjennom de siste forberedelser før årsmøtet. På kvelden var det åpning og «bli kjent aften»!
Lørdag var det tid for årsmøte, noe av det mest høytydelige vi har og det viktigste møte. Møtet foregikk i en verdig og bra måte, KI-EF
presidenten var veldig fornøyd med møtet. Det skal være sagt at under hele helgen så gjorde Hilde E. Meyer (KC Horten Freia) en
super jobb som tolk. Takk for det igjen, Hilde.
På kvelden hadde vi en gallamiddag, og da koste jeg meg veldig. Og etter det jeg skjønte på mange andre, så var jeg ikke alene om
dette. Det ble delt ut en stor og fin hederspris til 4 avdelinger av Frelsesarmeen. Jeg kom meg gjennom en tale som jeg hadde gruet
meg til i flere uker. Men min kone var fornøyd, og ho sier ifra hvis det ikke er bra, så da ble jeg også fornøyd.
Søndag åpnet med at hederspris-vinneren hadde en liten konsert og forklarte hva de driver med. Etter dette var det den tradisjonelle
bytting av styre og guvernør. Vår neste guvernør ble «døpt» av meg til «Vei-viseren», dette fordi jeg har stor tro på at ho skal lede oss
i en riktig retning ved tanke på øking av medlemmer og forhåpentlig klubber. Jeg vet det jobbes bra ute i hele distriktet, men vi må stå
på enda mer.
Til slutt på konventet var det presentasjon av neste konvent, som skal være i Tønsberg. Alle er velkommen.
Siden dette er siste gnisten som jeg skal skrive, ønsker jeg spesielt å takke noen personer, og jeg starter med Steinar J. som var den
lokale konventkomiteens leder, for et veldig godt og ryddig konvent. Jeg ønsker også takke vår neste guvernør Heidie for støtten og
hjelpen igjennom siste året. Ho har vært super. Jeg vill også takke Paul Inge for enorm støtte ute i den store verden, og forrige guvernør Eivind for mange kloke ord. Tusen takk til Göran for sin store kunnskap om lover og regler, og mange gode råd. Og til slutt ikke
minst vår viktige sekretær Dag Gladsø, uten den mannen hadde ting ikke fungert, han gjør en enorm jobb.
Det siste jeg gjorde som guvernør, var å reise til Island og Færøyene for deres konvent, dette skal jeg komme tilbake til i neste K-nytt.
Så da sier jeg tusen takk til alle for et fantastisk år, jeg har prøvd å gjøre så godt jeg kan, og skal fortsette med det som «den som har
vært» nå. Vi snakkes plutselig

Terje Christensen
Guvernør KIDN 2016-17
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Vellykket Skjærgårdskonvent.
Da kan vi sette oss ned og nyte minnene fra
Skjærgårdskonventet i Langesund. For noen
tyvstartet allerede på torsdag.
På fredag var det først Distriktsstyremøte nr. 4 i
rekken, før konventet ble offisielt åpnet. Kiwanishymnen med norsk språkdrakt, og fine taler fra
både ordfører og fylkesordfører. Storfint besøk fra
vår Europapresident og Islands guvernør samt fine
musikalske innslag. Alt ble sjarmerende ledet av
Konventets møteleder Steinar Johnsen.

Mye fint folk...
F.v. Fylkesordfører Sven Tore Løkslid i Telemark, Kari Rasmussen, Steinar Johnsen, Europapresident Sjoerd Timmermans ,
Guvernør Terje Christensen, Nina Christensen og ordfører Halgeir Kjeldal i Bamble.
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Fredagskveld
i
Langesund….
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Årsmøtet…..
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Hva vi husker fra
Årsmøtet...

Flere talere gikk på talerstolen og snakket varmt om
fortsatt videre samarbeid med Mental Helse
Ungdom.
Det hjalp…
Årsmøtet var enig...

Ingen kandidater var forhåndsnominert til fremtidig
Guvernør.
3 verdige kandidater kom som benkeforslag.
Etter at valg var gjennomført ble Redaksjonens
Svenske gjesteskribent Göran Hurtig valgt som fremtidig Guvernør.
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Fornøyde gjester...

Når man er delegat så må man holde tale. Den blide Islandske Guvernør Haukor Sveinbjørnsson kunne med sjarm og kombinasjonen
Islandsk/engelsk overbringe en skål på Guvernør Terjes sammenkomst. Her sammen med sin blide kone.

Europapresident Sjoerd Timmermans hadde med seg gave til vertskapet, og fikk hjemmelaget øl fra Guvernør Terje og Nina.
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Fra ledsagerturen….
Mens delegatene var på årsmøtet, dro ledsagerne på tur. Denne gang var det bedriftsbesøk
hos Porsgrunn Porselen. Dyktig guide og hyggelig bussjåfør kan vi melde.
Det med bussjåføren visste vi jo fra før….
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På vei til festaften…..
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Avdelingen for gruppebilder : Noen fra Divisjonene Vestfold og Sverige.
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Mona og Göran Hurtig

Komitelederne Roar Hansen og Brit Rogn

Ralph Castellan med frue Ingjerd.

Kari Rasmussen og
Steinar Johnsen

Selfie med speilreflekskamera
kan by på morsomme motiv...
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Kiwanis ærespris

Tradisjonen tro så ble det også
denne gang utdelt Kiwanis
ærespris. Kiwanis-klubbene i
Telemark stod for utdelingen.
Frelsesarmeens barn og unge i
Langesund, Breivik, Porsgrunn
og Skien fikk årets pris som var
på hele kr. 100.000.
Prisen ble delt ut på Konventmiddagen, og Freslesarmeen
takket med en konsert og foredrag på søndag. En meget fortjent vinner av årets Kiwanis
ærespris, kunne forsamlingen
konstatere.
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Frelsesarmeen fortalte om sitt
omfattende ungdomsarbeid.
Imponerende hva de har fått til.

Litt musikk hører med
når Frelsesarmeen er
tilstede...
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Avslutningen av konventet...

KC Larvik Bøken over tar nå ansvaret for fanen etter
at KC Risør har hatt den til låns i 2 perioder.

Gamle travere takkes av etter mange års innsats i
Distriktsstyret.

Heidie Ringsby blir høytidelig utnevnt til
ny Guvernør for perioden 2017/18.

Terje får takksigelser for sin innsats som
Guvernør i 2016/17…

mens Konventkomiteen for Skjærgårdskonventet takkes av for et supert konvent.
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Over en kaffekopp...

Mellom noen Kiwanis-møter på Skjærgårdskonventet, har vi tatt en liten kaffeprat med Paul
Inge Paulsen. Paul Inge er noe rart som en bergenser som ikke bor i Bergen, men nærmere
bestemt Askøy. Lykkelig gift i 42 år, med 2 sønner på 40 og 36 år. Paul Inge nyter nå sin
pensjonisttilværelse som fulltids Kiwanianer.
Jobbet tidligere i hotellbransjen på økonomisiden. Dette har vi hatt god nytte av i Kiwanis.
Paul Inge begynte sitt Kiwanis-liv i 1989, etter å ha blitt invitert inn av en leieboer. Når man
kommer til et nytt sted er Kiwanis en utmerket arena for å bli kjent med nye personer og bygge
seg opp et nytt nettverk.
Paul Inge har vel hatt alle de verv en kan tenke seg. President i 2 perioder, Viseguvernør,
Guvernør i Distrikt Norden, 9 år i lovkomiteen og nå avtroppende Distriktskasserer.
Ikke nok med det så har 4 år i Europa gitt mersmak. Paul Inge har vært Europapresident, noe
som både var spennende og utfordrende. Med 25 land og 24 språk,
så kan det kreve sin mann. Paul Inge ble i fjor valgt inn i
styret til Kiwanis International.
Jeg er veldig takknemlig for støtten jeg fikk fra Distrikt Norden, kan
Paul Inge meddele. Mye Kiwaniskunnskap sitter i denne kroppen.
Vervet som styremedlem på høyeste nivå har ført med seg mange
spennende opplevelser. Et Konvent med 12000 deltagere i Taiwan
kan minne oss på at Kiwanis er stort i deler av verden. Paul inge har jobbet i en komite med
service og partnerskap. Her jobber de med samarbeidspartnere som bl.a. Unicef, samt en komite som skal forbedre de internasjonale konventene.
At neste internasjonale konvent skal være i Las Vegas, kan bety at det blir stinn brakke. Her kan
han rusle rundt med sin velfortjente Øien medalje, og øse av sin kunnskap. Paul Inge har lovet
kona at han skal runde av sitt internasjonale virke i 2019, men vi tror det ikke før vi får se det.
Takk for praten, så får vi ta detaljene litt senere ….på privaten.
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Snekkergjengen fra KC Konnerud

KIWANIS CLUB KONNERUD FIKK VÅREN 2016 FORESPØRSEL FRA STIFTELSEN KONNERUD MENIGHETS TRYGDEBOLIGER OM KLUBBEN KUNNE PÅTA SEG NØDVENDIG UTVENDIG RENOVERING AV STIFTELSENS 19 BOLIGER I VERKSVEIEN 4. PÅ KONNERUD.
DET DREIDE SEG OM SKIFTE AV KLEDNING PÅ VEGGER SOM TRENGTE DET BÅDE PÅ BOLIGER OG UTEBODER SAMT INNSETTING
AV NYE DØRER I UTEBODENE. BAKGRUNNEN FOR FORESPØRSELEN VAR NOK AT KIWANIS CLUB KONNERUD VÅREN 2013 HADDE
REPARERT GRAVKAPELLET PÅ KONNERUD GAMLE KIRKE MED BLANT ANNET NYTT TAK, OG VÅREN 2014 BLE KAPELLET MALT AV
KLUBBENS MEDLEMMER. KLUBBEN TAKKET JA TIL FORESPØRSELEN ETTER NØYE VURDERING, OG ARBEIDET BLE UTFØRT VÅREN
OG SOMMEREN 2016 AV ”SNEKKERGJENGEN” SOM BESTOD AV 4-6 MANN.
STIFTELSEN VAR TYDELIGVIS GODT FORNØYD MED RESULTATET, FOR KLUBBEN BLE OGSÅ FORESPURT OM SKIFTE AV SAMTLIGE
19 UTGANGSDØRER I BOLIGENE SOMMEREN 2017.

DETTE SA KLUBBEN OGSÅ JA TIL, OG ARBEIDET BLE UTFØRT I LØPET AV AUGUST.
”SNEKKERGJENGEN” SOM ALLE ER PENSJONISTER, HAR BESTÅTT AV 5 PERSONER MED SVÆRT ULIK YRKESBAKGRUNN. BARE EN
MANN HAR FORTID I BYGGEBRANSJEN. DE ØVRIGE ER PENSJONERT SKIPPER, LÆRER, LOKOMOTIVFØRER OG FLYVER.
EN FORUTSETNING FOR AT VI KUNNE PÅTA OSS OPPDRAGET VAR AT VI HADDE EN PERSON SOM HADDE BAKGRUNN FRA BYGGEBRANSJEN SOM BYGGELEDER OG DERMED KUNNE VÆRE FAGLIG ANSVARLIG FOR ARBEIDET MED PLANLEGGING OG BESTILLING
AV NØDVENDIGE MATERIALER M.M.
GJENGEN BLE SVÆRT GODT MOTTATT AV BEBOERNE I TRYGDEBOLIGENE UNDER DUGNADENE, OG HVER ARBEIDSDAG BLE VI
SERVERT KAFFE OG VAFLER .
DISSE DUGNADENE HAR DERFOR VÆRT SOSIALT SVÆRT TRIVELIGE FOR ”SNEKKERGJENGEN” OG HAR GITT ET BETYDELIG TILSKUDD TIL KLUBBKASSA.
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Ringeriksdagen

Hard konkurranse om ildsjelene...
Nylig arrangertes den årlige Ringeriksdagen, og som så mange ganger tidligere hadde Kiwanis Club Ringerike stand i et forsøk på å rekruttere nye medlemmer. Oss imellom snakker vi om å finne noen
ungdommer i 60-årene.
Kiwanis Club Ringerike sliter med det samme problemet som mange andre gjør: Medlemstallet synker og
gjennomsnittsalderen øker. Men vi gir oss ikke! Vi har hørt om alle metodene andre bruker for å rekruttere, og vi prøver dem ut etter hvert, pluss noen av våre egne. Men konkurransen er hard! En liten runde på
Ringeriksdagen avslørte stands i tillegg til oss også fra Lions, Rotary, Odd Fellow, i tillegg til ildsjeler som
brenner for lokale saker, som Pettersøyas Venner, Norsias venner etc.

Det jubileres i Larvik.

KC Larvik Bøken kunne feire sine første 25 år. Dette ble markert med en middag på Grand Hotell i Larvik. Vi gratulerer de driftige
damene med jubileet. At de i jubileumsåret også har Guvernør Heidie Grubben Ringsby i klubben, er jo rene jubileumsgaven.
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Jubileumskonsert i Horten

Nærmere 400 store og små gjester storkoste seg på KC Hortens
Jubileumskonsert på Bakkenteigen Konserthus.
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Det skjer på Kongsberg…..

og på Elverum...
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Guvernør Heidies kvinner og menn..

Ny Viseguvernør Darren Litherland takker Sigurd Hem i Divisjon Vestfold for vel utført jobb.
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Kiwanisdagen i Sandefjord
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Kiwanis Promskonsert
lørdag 4. november. kl. 1700
Bakkenteigen, Horten
Billetter tilbys til Kiwanis medlemmer m/gjester
for kr. 100,– pr. stk. Bestilles innen 25. oktober via
kiwanisnytt@kiwanis.no eller 90927750.

Husk….
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Siste side...

Vellykket treningskonferanse for sekretærer, kasserere og Presidenter i Divisjon Vestfold.
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