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Kjære alle Kiwanis-venner i Distrikt Norden.
Jeg har i mine første måneder som Guvernør fått oppleve et levende Kiwanis.
Jeg har møtt medlemmer i divisjon Telemark på deres treningskonferanse, og fått lov til å delta på divisjonsmøte i divisjon Sverige, og i divisjon Viken.
Jeg har også hatt gleden av å delta på 50-års jubileene til henholdsvis Kiwanis Club Bergen / Fyllingsdalen, og
Kiwanis Club Horten. I tillegg har jeg fått møte medlemmene i Kiwanis Club Skien, Kiwanis Club Haugesund og
Kiwanis Club Haugesund Kaia.
Disse besøkene er av stor verdi for meg som Guvernør, og jeg håper, og tror, at de er med på å redusere avstanden mellom det enkelte medlem, klubb, divisjon og oss som er valgt til å administrere District Norden. Vi
er frivillige på lik linje med det enkelte medlem.

Det som virkelig gjør meg ydmyk i rollen som Guvernør i District Norden, er å komme rundt og hilse på alle de
engasjerte flotte medlemmene vi har. Det er med stor respekt jeg observerer alt som blir utført i vår organisasjon. Dette være seg deltagelse som bøssebærere, rodeledere, sittende som medlemmer i fylkeskomiteene
under TV-aksjonen, eller som aktive bidragsytere i lokalmiljøet til det beste for barn, unge og øvrige som har
behov for vårt bidrag. Dere er med på å gjøre en forskjell, og samtidig vise hvem vi er, og hva vi ønsker å stå
for.
Når det gjelder veien videre håper jeg at dere vil gå den sammen med meg, og at vi sammen kan markere oss
som en god, engasjert og attraktiv organisasjon der det er godt å være medlem.
Nå går vi inn i en, for mange, hektisk adventstid og tid for juleforberedelser.
Jeg håper dere benytter tiden til å ta vare på hverandre, og de dere er glade i, og at vi sammen kan gå videre i
det nye året.

God jul, og godt nytt år!
Mvh

Heidie Ringsby
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Distrikt styret 2017-2018
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Jubileumshøsten 2017….
Fra avisen Sydvesten fikk vi denne artikkelen, og den bør jo absolutt kunne
videreformidles.
Vi gratulerer KC Bergen-Fyllingsdalen med 50-årsdagen
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Gavedryss under jubileumsmiddagen hos
KC Bergen-Fyllingsdalen…...
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Farsdagen...

Hei alle sammen,

Nok en gang takk for innsatsen til felles beste for barn og unge,
deres utdanning og fremtid.
Resultatet av årets Farsdags kampanje på Facebook ble kr.
522.000,- Meget bra!
Det viser at med dagens teknologi, sosiale medier og noen
tastetrykk så kan vi oppnå gode og positive resultater.
Ønsker klubber og medlemmer lykke til med alle sine fine aktiviteter i en travel førjulstid.
Med takknemlig og stolt Kiwanis hilsen

Hilde Elisabeth Meyer
Kiwanis Norden

Hipp, hipp…
Vi Gratulerer KC Nedre Eiker med
Frvillighetsprisen for 2017.
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En sprek førtiåring …..

Kiwanis Club Ringerike jubilerer!
Nylig feiret Kiwanis Club Ringerike sitt 40-års jubileum med en høytidelig middag på Sundvolden Hotell. Tilstede var 16 lokale Kiwanianere med ledsagere, samt gjester fra Kiwanis Club Øvre Eiker og Kiwanis Club Konnerud, med viseguvernør for Divisjon Buskerud i spissen, som er medlem av Kiwanis Club Lier. Til sammen var
det 31 deltagere.
Jubileet åpnet med en velkomstdrink før vi gikk til bords. Der åpnet KC Ringerikes president for Kiwanisåret 2017/18, Sven Alexander, med å ønske alle velkommen før han overlot ordet til kveldens toastmaster,
Steinar Engh. Det var hilsninger med gaver fra våre gjester. I pausene mellom rettene var ordet fritt, og det
var flere som bidro med vitser som alle slo godt an. Chartermedlem Reidar Aslaksrud holdt dagens hovedtale,
mens chartermedlem Knut A. Nilsen fikk gleden av å takke for maten.
Et høydepunkt i arrangementet var overrekkelse av Øien-medaljen til nettopp disse to chartermedlemmene. Øien-medaljen er den høyeste utmerkelsen man kan få i Distrikt Norden. Overrekkelsen ble foretatt av
forrige president Leif Aspevoll og president Sven Alexander i fellesskap. Leif leste opp begrunnelsene for medaljene slik det er skrevet på diplomene, og det er i sannhet to imponerende merittlister det dreier seg om.
Reidar og Knut er to verdige mottagere av medaljen!
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Mottagere av Øien-medaljen, chartermedlemmene Reidar Aslaksrud og Knut A. Nilsen sammen med viseguvernør Torbjørn Hauge og president Sven Alexander

Så litt Promsprat….
PROMS:
Flagg og hatter er obligatorisk når Kiwanis
inviterer til Promskonsert. Men Bjørn
Gjerpe og Roger Berg
glemte hattene da de
besøkte Gjengangeren.
Foto: Trude Brænne
Larssen
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Vel blåst…...

Stjernedirigenten er tilbake

Kiwanis gleder seg spesielt over at
stjernedirigent Nigel Boddice fra Skottland igjen har tatt ansvaret for taktstokken. Det lover godt for feststemningen.

Roger Berg i Promskomiteen var fornøyd etter nok en flott promskonsert. Stinn brakke
og stormende jubel. Konsert nummer 17 er nok ikke den siste i rekken får vi håpe..
Promskonserten arrangeres av Kiwanis Club Horten, Horten Freia og Åsgårdstrand.

Kiwanis har kjøpt alle konsertbillettene – er du heldig kan du fa en
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Det er en lang og god tradisjon. Marinemusikken holder sin årlige promenadekonsert – eller «Proms», som de sier i England – og de tre
Kiwanis-klubbene i Horten sørger for utsolgt hus på den konserten
som er lagt til lørdag 4. november.
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Hei,
Dette er et flott tiltak av de driftige damene i Kiwanis Club Gjerstad (som kanskje blir tradisjon ?)
og er blitt presentert i lokalavisen.
Dette passer å få med i Kiwanisnytt, eller hva ?
GOD JUL alle sammen !
Vennlig hilsen

Karl Petter Nylén
VG for Divisjon Sørlandet

Det passer……
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Høstutstilling for 31. gang...
Tekst: Karsten Nilssen, sekretær KC Sotra
Foto: Erik Bental Støverud, avisa Vestnytt
Kiwanis Club Sotras 31. høstutstilling ble arrangert 08.
– 11. november på Sartor Storsenter.
Utstillingen ble høytidelig åpnet av ordfører Marianne
Bjorøy i Fjell kommune, med Vernissasje på onsdag
kveld, og varte til og med lørdag ettermiddag. På åpningen hadde vi musikalske innslag av elever ved Fjell
Kulturskole, og ca. 150 mennesker var på Vernissasjen.
President Egil Nygård i Kiwanis Club Sotra er storfornøyd med årets høstutstilling, og salget var bra. 28
kunstnere var representert på årets salgsutstilling. 2017
var det tredje året på rad at utstillingen ble arrangert på
Sartor Storsenter.Vi er strålende fornøyd med utstillingsplassen vi har fått på Sartor. Senteret har tatt imot oss
med åpne armer og vi har fått all den hjelp vi trengte.
Lørdag 11. november, på siste utstillingsdag, fikk vi
hyggelig besøk av Terje Ringsby fra klubbutviklingskomiteen, guvernør Heidie Ringsby og viseguvernør Vestlandet Dagfinn Bergkvist som ble orientert og guidet
rundt av President Egil Nygård og kasserer Geir Halland
i KC Sotra.

Egil Nygård, President KC Sotra

Fra venstre: President Egil Nygård i Kiwanis Club Sotra, Terje Ringsby fra klubbutviklingskomiteen, Guvernør Heidie Ringsby i
Kiwanis distrikt Norden, viseguvernør Vestlandet Dagfinn Bergkvist og kasserer Geir Halland i Kiwanis Club Sotra.
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Europas første Kiwanis kvinneklubb jubilerer..

Kiwanis Club Skien-Nora.
23. oktober 2017 var det 30 år siden Europas første
kvinnelige kiwanisklubb – Kiwanis Club Skien-Nora ble etablert.
Det ble ingen storslått fest denne gang, men en
hyggelig sammenkomst for medlemmene på Jimmis restaurant i Skien.
Ikke fikk vi så mange gaver heller – det var bare
fadderklubben vår, Kiwanis Club Skien, som husket
på oss.
Men det kan være like hyggelig å gi gaver som å få,
derfor ble vi enige om å gi kr. 30.000,- til Skien Diakonale senter som ble veldig takknemlige for gaven
og la inn et hyggelig innlegg på sin Facebook-side.
Hilsen Erna.
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Over en kaffekopp…

Hilde Elisabeth Meyer

Har du puttet på en femmer på Hilde, så får du for hele beløpet og vel så det. Skulle en tilfeldig spørre Hilde
litt om Kiwanis, så er det Kiwanis-historien vi får servert. Som småbarnsmor ble hun spurt og takket ja til å
være chartermedlem i KC Horten Freia i 1990. Positive damer og positivt miljø, samt 2 timer voksentid uten
barn var en fin avkopling. Med barn nr. 2 vel i havn, tok hun på seg Presidentvervet i KC Horten Freia i 94/95.
Det er nå det tar av, intervjuet altså. Det kommer nå så mye info at 6 tettskrevne sider med stikkord er fylt,
før en får satt på kaffen. Da dette er et intervju og ikke en bok som skal skrives, får vi ta noen smakebiter. Salg
er profesjonen. Utdannet butikkleder og har jobbet både i kles og møbelbransjen. Etter en bilulykke i 2000,
endret det yrkesaktive livet seg for Hilde og hun omskolerte seg til økonomisk kontroller. Behandling og 50 %
jobb før kroppen sa stopp. Stopp ble det ikke i Kiwanis. Det er nå det tar av. Visepresident i 3 perioder, Guvernør i 2 perioder, første gang valgte som yngste Guvernør i Europa 39 år gammel på Gøteborg-konventet i
2002/2003. Distriktskasserer i 2 år. Leder av både vekst og utdanningskomiteen, samt nå leder av Pr. komiteen. Trainee i Europa. Pådriver i samarbeidet med Unicef. Motivasjonskonferansens mor, samt en pådriver til
Barnas dag. At hun fikk Øienmedaljen før Wenche Foss, sier sitt. Det var vel et av de øyeblikkene Hilde har
blitt satt ut. Rørt kalles det også. At Farsdagen innbrakte over kr. 522000 til Unicef, og at TV aksjonen
mobiliserte Kiwanis-klubbene, kan jo nevnes når Hilde trekker pusten.
Når en må gi seg i arbeidslivet, oppstår det en sorgprosess. Med 2 barn, ett barnebarn på 2 år, og rundt 1300
kollegaer i Kiwanis, så smiler verden til Hilde. I morgen skal Hilde på torskelag med Kiwanis-familien, og fint
folk kommer sørfra. Husvasken er gjort, så da får vi si som Hilde:
Ha en positiv holdning - Det ordner seg til slutt.
Takk for praten.

…... Vi glemte visst kaffen…
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Jula har kommet til Tønsberg….

Kiwanis Club Tønsberg Blanca har hatt julemarked. Medlemmene hadde strikket og sydd, mye fint. Flere hadde også bakt julekaker for salg. Været kunne vært bedre, men til tross for dette
er vi veldig fornøyd med resultatet. Vi hadde "lånt" julenisser fra Kiwanis Club Tønsberg, som delte ut lapper og geleidet
folk inn til oss. Noe av strikketingene som ikke ble solgt er levert videre til Kirkens Bymisjon. Der ble det veldig godt mottatt.
Bjørg Køhn.

På bilde Inger Johanne, Darren og Karin.

og til Holmestrand...
JULEMARKED I KIRKEGATA lørdag 2. des.
For klubben er dette et fint arrangement for profilering. Dette året var det litt færre salgsboder en tidligere år. Ca. 60, i fjor var det ca.
100. Klubben fikk tildelt ny plass rett over gaten for der vi har stått tidligere år. Men plassen var fin for vårt opplegg. Vi hadde god
plass for varming av gløgg over bålpannen, salg av kaffe, mineralvann, grilling av pølser og profilering av klubben. Vi delte også her ut
gratis Kiwanis Adventskalendere (Ca. 50) sponset av Noah på Langøya.
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En avis i avisen...
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KC Porsgrunn 40-års jubileum

Kiwanis Club Porsgrunn arrangerte sitt 40-års jubileum på
Pors Klubbhus lørdag 11.11.17.
Oversikt over en festglad forsamling. Det var 61 medlemmer
med damer tilstede.

Viseguvernør Steinar hadde med en sjekk på kr.1000 og en
blomsterbukett fra Distriktet. Disse pengene går til fondet. I
tillegg fikk vi et innrammet diplom.

Våre chartermedlemmer fra venstre: Hans Morgan Realfsen, Terje Gulliksen (president i jubileumsåret), Thorstein
Buer. Tom Reinholdt Hanssen var ikke tilstede. Lengst til
høyre viseguvernør Steinar.
18

ÅRSMØTE I KIWANIS
CLUB SIGGERUD.
Den 19. oktober 2017 avholdt Kiwanis
Club Siggerud sitt årsmøte på Grønslet.
Klubben har i årets løp holdt en rimelig
bra aktivitetsnivå, avpasset etter medlemmenes antall og fysiske kapasitet.

Kiwanisåret 2016 / 2017 starter som bekjent 1. oktober.
Den første aktiviteten var at gutta stilte opp som sjåfører ifm. TV-aksjonen 2016.
Neste store oppgave var den årlige risaksjon, hvor klubbens medlemmer produserer inn mot 4.000 stk. fastelavnsris, dvs. rå ris som avtas av en del sanitetskvinneforeninger som så pynter disse og selger i fastelavnshelgen.
Klubbens medlemmer stiller også opp for å selge juletrær, dette foregår ved butikken på Siggerud.
Klubben har løpet av året hatt et rikholdig program, bl.a. med besøk hos Follo Brannvesen, foredrag av Marco
Elsafadig, besøk og foredrag om fotografering ved Bjørn Egil Brekke.
Kiwanis Club Siggerud har i året 2016 / 2017 delt ut midler til diverse formål, bl.a. tur med hvite busser, ADHD
Akershus fylkeslag, Burn Camp sin sommerleir, Mental Helse Ungdom sin sommerleir, Frambu, samt en rekke
andre formål. Klubben har bidratt til Skateparken Bølgen med gras, asfalt, kiwanisbenker samt et redskapsskur.
Under årsmøter ble det foretatt skifte av president i klubben. Avtroppende president, Niels Christian Pedersen overlot presidentvervet til påtroppende president Lars Indahl.
Årsmøtet ble avsluttet med Kiwanis-mottoet «vi bygger»
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Storstilt femtiårs feiring for KC Horten.

KC Horten slo på stortromma og inviterte til jubileumsfest i selveste Kongesalen på Sjømilitære Samfund i Horten. Når man runder
50 år, så var det tid for å seg litt tilbake. KC Horten var klubb nr. 9 i rekken. KC Oslo var fadderklubb, men god hjelp av Bjørn Vold som
kom flyttende til Horten og var medlem i KC Drammen, ble de første navnelistene framskaffet. Dette resulterte at KC Horten ble
stiftet november 1967. 2 av chartermedlemmene Bjørn Vold og Bjørn Gjerpe er fortsatt aktive i klubben. På jubileumsfesten ble veteranene hyllet. Ekstra stas og mye godord til Bjørn`ane. Bjørn Gjerpe fikk Øien medaljen nr. 199 utdelt av ordfører Are Karlsen og Guvernør Heidie Ringsby. Bjørn Gjerpe har alltid vært sentral i Horten-klubben, og innehatt de fleste verv opp til Viseguvernør.
17 år som Proms general, og en av pådriverne for oppbyggingen av Holtan daghjem var bare noe av begrunnelsen for prisen. Mange
fine ord ble sagt under banketten som ble loset gjennom av toastmaster Lars Gøran Svensson. Med Guvernør- og Europasekretærkompetanse i bagasjen, ble oppdraget løst på en perfekt måte. Vi kan takke Bjørn Volds flytting til Horten for at de 10 Kiwanisklubbene i Vestfold i dag eksisterer. Horten har i jubileumsåret 23 medlemmer. En aktiv klubb som bidrar i lokalmiljøet. Vi nevner
Jubileumskonserten for barn, Promskonserten, sykling på sykehjemmet, Adventskalendersalg, Vedaksjonen og utlånssentralen. At
klubben har 4 Guvernører og en rekke Viseguvernører i stallen, gjør at klubben fremstår som et hyggelig sted å være. Nye medlemmer banker på døren så KC Horten ser lyst på tilværelsen.

KC Hortens veteraner:
Sverre Freitag
25 år
Einar Staff
45 år
Kåre Vold
30 år
Oddvar Danbolt 45 år.
Bjørn Gjerpe
50 år
Bjørn Vold
50 år
Sigurd Berger
35 år (ikke tilstede)
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Kiwanis mobiliserte…...
Under årets TV aksjon sammarbeidet Kiwanis med Unicef.
I noen Fylkeskomiteer, og lokalkomiteer satt Kiwanianere.
Mye aktivitet for å skaffe penger og bøssebærere .
Her er noen smakebiter...
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Siste side...

Ingen jul uten at gutta i KC Horten deler ut litt varme. 114 sekker ved
ble kjørt ut til fornøyde brukere.
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