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BARN HJELPER BARN
Dette er mottoet til Svartholtet barnehage i Elverum og gjennom fire år har
barna jobbet for å skaffe penger og
overskuddet har gått til Kiwanis.
På Martnsfredagen i Elverum har de
hatt eget marked i barnehagen og
solgt saker som de har laget gjennom
året. Det har også vært salg av mat og
drikke.
KIwanis Club Elverum ble invitert til en
høytidelig overrekkelse av en sjekk
som i år var på hele 11 500,- kroner.
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I redaksjonen:
Redaktør: Ludvik Ervik
Bjørn Vold
Stoff til Kiwanisnytt sendes til:
kiwanisnytt@kiwanis.no

Kjære Kiwanisvenner!
Da er tiden igjen moden for å skrive Guvernørens gnist.
Våren kom i år også. Det er deilig å kunne nyte litt varmere dager, og lysere kvelder. Dette er i hvert fall balsam for sjelen til en sittende Guvernør, og jeg regner med at dette gjelder for de fleste andre kiwanianere
også.
Selv om det har vært en lang vinter har den vært full av aktiviteter. Jeg har hatt gleden av å delta på jubileum,
klubb-besøk, og diverse møter i Europa. Dette er i tillegg til vår egen «Motivasjonskonferanse» som ble gjennomført sist weekend. Mitt inntrykk var at de fleste reiste hjem fra Drammen med gode opplevelser, og ny
inspirasjon til videre arbeid for Kiwanis.
Det ble på siste Distriktsstyremøte besluttet at Kiwanisdukken skal være vårt nye signaturprosjekt.
Det ble videre bestemt at Humanitærkomiteen, klubbutviklingskomiteen, PR- og Utdanningskomiteen og Guvernørkollegiet skal samarbeide for å kunne stille med en fremstilling på neste distriktsstyremøte. Dette samarbeidet har startet, og vi har stor tro på at prosjektet kan være med på å sette Kiwanis på det nordiske kartet, og at vi derigjennom kan bli mer synlige.
Nå som vi straks går inn i måneden med flest inneklemte røde dager, ønsker jeg alle sammen en fortsatt god
vår med alt det den innebærer av feiringer og fridager.

Husk at sammen kan vi utrette det utrolige.
Vårlig hilsen fra
Heidie
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Det nærmer seg….

Program for VIKINGKONVENTET 2018
7. – 9. september 2018

FREDAG 7. SEPTEMBER
12:00 - 13:00

LUNSJ (for de som har bestilt)

13:00 - 16:00

DISTRIKTSSTYREMØTE - DS 4 2017-18

18:30 - 18:40

ÅPNING AV KONVENTET:
LYSTENNING – KIWANISHYMNEN

18:40 - 18:45

PROSJEKTKOMITEEN ØNSKER VELKOMMEN

18:45 - 18:55
18:55 - 19:15

UNDERHOLDNING
GUVERNØREN HILSER
INNBUDTE GJESTER HILSER

19:15 - 19:45

UNDERHOLDNING

20:00 - 24:00

VENNSKAPSMIDDAG OG SOSIALT SAMVÆR
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LØRDAG 8. SEPTEMBER
09:00 - 14:30

LEDSAGERTUR

09:00 - 13:00

ÅRSMØTET (her kommer egen møteagenda)

13:00 - 14:00

LUNSJ (for de som har bestilt)

11:00 - 15:00

BARNAS DAG PÅ TØNSBERG TORV (her kommer eget program)

OBS ca. 14:15

KIWANIS ÆRESPRIS DELES UT PÅ TØNSBERG TORV

14:00 - 15:00

ÅRSMØTEDELTAGERNE BLIR MED PÅ BARNAS DAG

19:00 - 19:30

VELKOMSTDRINK

19.30 - 22:00

BANKETT

22:00 - 01:30

DANS OG SOSIALT SAMVÆR

Et lite glimt fra Barnas dag i Drammen

SØNDAG 9. SEPTEMBER
10:00 - 10:30

ALBANIAHJELPEN v/ Kastriot Faci

10:30 - 11:00

HOME START v/ leder Home Start Larvik

11:00 - 11:30

KIWANISDUKKEN

11:30 - 11:40

FONDETS LOTTERI – UTLEVERING AV GEVINSTER

11:40 - 12:00

UTSJEKK HOTELLET

12:00 - 13:00

AVSLUTNING AV KONVENTET

13:00 - 14:00

LUNSJ (for de som har bestilt).
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Vikingkonventet er i rute.

Konventkomiteen for Vikingkonventet har full kontroll. Hadde Konventet vært om 14 dager, så hadde vi vært
klar ytret komiteleder Hilde Meyer på siste Konvent møte i april.
Snart er det tid for påmeldinger...

HUSK !!!!
SISTE FRIST FOR
Påmelding er
1. juni 2018
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En overligger…. Sakset fra Lierposten.

Julenisser hele året

Vil feire jul med deg: Gutta i Kiwanis, f.v. Jon Ivar Bøle (president), Torbjørn Hauge (viseguvernør Buskerud), Øivind Kristiansen (tidligere president), John Enger (leder av humanitærkomiteen) og Svein Ove Olsen
(sekretær) håper mange vil feire julaften med dem på Hallingstadtunet i år..Foto: Cecilie Johannessen
Av Cecilie Johannessen
Publisert: 14. desember 2017, kl. 10:49
•

I fjor var det en som sa til meg «Jula for meg, det er Kiwanis». Da skjønner du at det betyr noe. Øivind Kristiansen, tidligere president i Kiwanis, er midt i forklaringen av hvorfor foreningen også i år – som de har gjort så mange år tidligere – inviterer til gratis julemiddag på Hallingstadtunet julaften.

•

– For oss er det et av høydepunktene i året. Det er moro, det er trivelig, og det er i det
hele tatt en stor opplevelse for oss. Og det er fint å vite at vi gjør en forskjell for andre,
sier Torbjørn Hauge, viseguvernør i Buskerud.
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Utallige dugnadstimer
Når de nå inviterer til julemiddag på julaften, er det for 34. gang. Det begynte på Gullaug Aktivitetssenter, men er nå et fast arrangement på Hallingstadtunet. For selv om det er barn og
unge som er hovedfokuset til Kiwanis, slår de like gjerne armene rundt de eldre også. Blant
annet arrangerer de to hyggekvelder i løpet av året på alle sykehjemmene i kommune. Inntektene til Kiwanis kommer blant annet i form av lotterier, bingoinntekter, grasrotandel og salg
av sandsekker. Det legges ned utallige dugnadstimer.
– Vi er deltidspensjonister, ler Kristiansen, som legger til at det er en glede å være med i
Kiwanis: – Hvis ikke vi syntes dette var moro og inspirerende, så hadde det ikke gått

Serveringsklare: Kiwanis-gutta står for alt selv til julemiddagen, fra henting og servering, til gaver og hyggelig prat. Foto: Privat

Vil fylle Hallingstadtunet
Julaften er gutta i Kiwanis klare tidlig. Arrangementet på Hallingstadtunet starter kl. 11.00,
og det er mye som skal gjøres. Og de koser seg, enten de er på kjøkkenet eller ute og henter
gjester, for dette er ikke jobb for dem, det er en del av julefeiringa de ikke ville vært foruten.
– Det er en uforglemmelig opplevelse, og vi har plass til mange, sier Enger, som oppfordrer folk til å melde seg på. – Vi er klar over at den dørstokkmila er lang for mange,
derfor henter vi gjerne, for når du først kommer på Hallingstadtunet finner du det utelukkende positivt, sier han.
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Litt tall…..for 2. kvartal 2017/18

Donerte midler:

Kr. 1.420.190

Kiwanisdukker:

980 stk.

Dugnadstimer:

5923 timer.
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En forsinket påskehilsen…..

Kjære Kiwanisvenner

Som i tidligere år skal det også i år arrangeres
sommerleir for Burn Camp og Mental Helse Ungdom.
Med bakgrunn i avtalene som er skrevet mellom Kiwanis Distrikt Norden og de respektive foreningene, tar
jeg meg den frihet å minne klubbene på at
sommerleirene nærmer seg med stormskritt.
I den anledning er det behov for å oppfordre

klubbene om å vurdere muligheten for å gi et bidrag.
Når det gjelder Kiwanis Albaniahjelpen (KA), vil Norsk Nødhjelp overta fra 1. juni 2018
og videreføre noe KA-arbeid i Albania.

Det er gledelig å kunne fortelle at dere Kiwanianere, pr. 9. mars 2018, har donert
NOK 237.000.-.
Målet «ARVEN ETTER KIWANIS» er dermed nådd.

Humanitærkonto: Kontonr.: 6138.06.38583
Husk å øremerke prosjektene (hvis ikke blir det delt likt mellom sommerleirene).
Humanitærkomiteen vil benytte anledningen til å ønske alle Kiwanianere
EN RIKTIG GOD PÅSKE ☺
Med Kiwanishilsen
Humanitærkomiteen
Brit Rogn
Leder
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Populær nabopris i Fredrikstad.
Sakset fra Demokraten 15. mars

Strålende fornøyde både Kiwanis-medlemmer og prisvinnere: Torbjørn Andersrød,
Jon Hesla Halvorsen, Tom Samuelsen, Turid Bytorp, Solveig Andersrød, Marit Holt, Marit Stick og
Arne Mentzen. (Foto: Ask Bankerud)

Onsdagskafeen på Manstad stakk av med årets nabopris. – En verdig prisvinner, sa
lederen i humanitærkomiteen, Jon H. Halvorsen, og naboprisens «far»
Arne Mentzen.
I år var det 22. gangen at den gjeve prisen deles ut av Kiwanis Club Fredrikstad. Det var Solveig Andersrød som mottok prisen på vegne av dugnadsgjengen på Manstad.
- Prisen betyr mye for oss. Det er en bekreftelse på det arbeidet vi gjør. Prisen skal vi ta med og sette
et fint sted på kafeen i morgen, fortalte en strålende fornøyd Solveig Andersrød.
Onsdagskafeen på Manstad har vært drevet i ti år. Den bygger all sin virksomhet på frivillighet. En
gang i året arrangerer kafeen sommerfest med fellesskap, god mat og musikk. Mellom 20 og 30 besøker kafeen hver onsdag.

– Vi føler at arbeidet vi gjør på kafeen er veldig givende. Mange gir oss tilbakemeldinger om at de
anser onsdagskafeen som hellig, og de setter umåtelig stor pris på den jobben vi gjør.
At arbeidet vårt er så viktig for de besøkende på Manstad, betyr alt, fortalte Turid Bytorp som også
bidrar frivillig til onsdagskafeen. Bytorp kan også fortelle at enkelte har besøkt kafeen siden den ble
startet for ti år siden.
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Viseguvernør Darren
i farta...

En av Viseguvernørenes plikter
er å besøke Kiwanisklubbene i
sin Divisjon. Her er noen smakebiter fra Darren Litherlands
besøk rundt i Divisjon Vestfold.
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NYTT NAVN NYE MULIGHETER….

Kiwanis Club Oslo Holmlia har byttet navn til Kiwanis Club Oslo Syd. Dette er gjort blant annet for å bedre speile at vi er en klubb for hele bydel Søndre Nordstrand.
KIWANIS er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som jobber for barn. Med hovedvekt på å
hjelpe vanskeligstilte barn og unge – enkeltvis og i grupper eller prosjekter.
Vi har også i år arrangert Mini Bruktmarked i april med en del nye artikler, og da spesielt nye dameklær. Vi
hadde vårt forrige bruktmarked i
fjor høst. Overskudd nå som da
går uavkortet til innsats for barn
og unge, og primært i lokalmiljøet. Alt arbeid ved markedet er
gratis dugnadsarbeid fra medlemmer og andre støttespillere.
Med begrenset utbytte må vi revurdere denne aktiviteten. Kanskje finne lokaler mer sentralt og
lettere tilgjengelig.
Klubben trenger fortsatt nye
medlemmer, men også kiwanisvenner til vår søndagsaktivitet
med vaffelsteking på Kantarellen
sykehjem. Vi er 16 registrerte
medlemmer, men ikke alle er like
tilgjengelig til denne søndagsøkta. Gå inn på vår hjemmeside og meld deg på en ledig søndag, alternativt finner
du oss også på www.frivillig.no. eller send oss en epost for å meddele din interesse for oss og våre aktiviteter.
Her er du velkommen også som «Kiwanisvenn» uten å melde deg inn i klubben – ta kontakt.
Ellers fortsetter vi å vise oss frem der det er mulig med stand og informasjon. Ved TV-aksjonen i høst arrangerte vi en stafett med barn som løp om kapp – 2 lag – mot at KIWANIS CLUB OSLO HOLMLIA (nå OSLO SYD) ga kr
5000 til TV-aksjonen. Hadde lagd egne T-shirts for anledningen – UNISEF på ene siden og KIWANIS på andre
siden. Kiwanis i Norden Distrikt ga over 300.000 til aksjonen. Vår stafett ble filmet, distribuert og delt på internett.
Før sommerferien deltar vi på en lokal festival – VærStolt – med internasjonalt kjøkken. Festivalen går over 2
dager - Bydelsfestival for Søndre Nordstrand i Oslo med mat, musikk og dans fra alle verdenshjørner. Vårt innslag er leker for barna begge dager samt info-stand. Se https://varstoltfestivalen.com/.
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På et medlemsmøte tidligere i år
fikk vi overraskende KWANISbesøk fra Sveits – Ilonka Loehmer.
Hun var på privat besøk i Oslo og
hadde funnet fram til vår klubb og
meldt sitt ønske om å besøke oss
slik skikk og bruk er i KIWANISverden. Hun er ansvarlig for å arrangere ungdomsleirer (Youth
Camps in Europe) rundt om i Europa og holdt et foredrag om dette –
meget fengende og interessant.
Særdeles lærerikt og noe til etterfølgelse for KIWANIS i Norden.
Innsendt av: Åge Breiby

Vår nye adresser er: www.kiwanisoslosyd.no og epost post@kiwanisoslosyd.no, men oslosyd@kiwanis.no vil
fungere like bra. Gammel epost- og nettadresse vil også fungere inntil videre.
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Over en kaffekopp..

Mari Mosand

Dagens overskrift er noe misvisende da dagens gjest foretrekker te.
Mari Mosand kom som en frisk vind inn i Kiwanis i 2011. Hun ble spurt av KC Trondheim om å holde et foredrag om CP foreningen. Foredraget gikk tydeligvis bra, for Mari ble hanket inn som medlem og ble visepresident året etter. Siden det har hun vært President og Kasserer i Trondheims-klubben. Mari er nok ikke den
som sier nei, for nå er hun også Medlemsansvarlig i Distriktet. Medlemsansvarlig holder styr på inn/
utmeldinger, og styresammensetninger i klubbene i Kiwanis District Norden.

Mari er en sann Forsvarsvenn og begynte sin forsvarsgjerning i Heimevernsungdommen. En sivil jobb i Hæren, Sjøforsvaret i operasjonsrom, Luftforsvaret i Bodø i operasjonsrom samt Sjøheimevernet med etterretning og jobbing i operasjonsrom. Mari jobbet i Forsvaret frem til 1992, og ble da omskolert til sosionom. At
en sosionom jobber i skjæringen mellom individ og samfunn, kan jo være kjekt å vite. Hjelpe folk til å fungere der hvor de befinner seg. Motivere til et rusfritt liv, integrering av flyktninger og unngå utenforskap er
noen av Maris hjertesaker. At hun har «adoptert» Mohammed fra Afghanistan var helt naturlig. Familien
består da av 3 voksne barn inkludert Mohammed og Mari som hønemor. Etter det tredje hjerneslaget sa
kroppen stopp, og Mari er nå nylig uføretrygdet. Tyrkia er en fast rekreasjonsplass, hvor deler av
vinterhalvåret tilbringes. Vi som er på Facebook med Mari, har kunnet følge med på livet fra varmere
breddegrader. Hva driver du med ellers, fikk vi presset inn mellom 2 slurker kaffe.
Mari som fortsatt foretrekker te, trekker pusten før følgende regle kommer:
Er med i Lotteforeningen, CP foreningen, Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonshemning,
Norske Reserveoffiserers forbund, og Nvio (Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner). Når en i
tillegg sitter i studieforbundet Funkis og gir avlat til Amnesty og Bellona, burde da det meste være nevnt i
tillegg til de tre vervene i Kiwanis. KC Trondheim er en liten klubb som holdes oppe av ildjeler som Mari.
Lykken er å gjøre andre glad, og få barna til å bli «lykkelige gangs borgere» som kan bidra i samfunnet. At
Mari både liker å lese bøker, og er en 64-årsmodell kan jo være kjekt å nevne.
At Mari har et stort hjerte og virkelig bidrar i samfunnet, kunne jo være en grei oppsummering.
Takk for praten Mari og hils Trøndelag fra oss.
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Fra Motivasjonskonferansen i Drammen.

Her er ett knippe Kiwanianere som skal lede oss i
Kiwanisåret 2018-2019
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Billedbrev fra Motivasjonskonferansen…..

Deler av Distriktsstyret 2018-19
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Tre fornøyde Bamble Konvalen-damer på Motivasjonskonferansen i Drammen
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Gruppeoppgavene skapte aktivitet...Vi bygger passet jo fint.
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VELLYKKET KLUBBUTVIKLING I ELVERUM

I løpet av 14 dager har vi blitt 7 medlemmer større og er nå 38 til sammen.
Vi mener dette er resultatet av et målrettet klubbutviklingsarbeid gjennom 1-2 år med en 3-årig plan som
grunnlag.
Planen er laget med rot i KIDNs retningslinjer. Medlemmenes deltakelse har vært satt i høysetet, og vi mener
at det er en av suksessfaktorene for oss.
Nå ser vi resultatene på mange vis, og den kraftige veksten er en av dem. Men vi ser også andre tegn som tyder
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Moter og Samspill i Moss.
Motevisning
Kiwanis Club Moss Jalund arrangerte motevisning 10.04.2018 på
Røde Kors-huset. Det ble fullt hus, og stormende jubel. Vi hadde 4
menn fra KC Moss, og 4 damer fra KC Moss Jalund som
mannekenger. Særlig mennene gjorde stor lykke.
Det at vi viste moter for menn, gjorde at vi fikk flere menn til oppvisningen. I pausen serverte vi vårt berømte kakebord, og så ble det
loddsalg med meget bra resultat.

Innsendt av Karin Mørk

15. april 2018 feiret SAMSPILLBANDET i Moss sitt 25-års jubileum med konsert på Rygge ungdomsskole. Kiwanis Club Moss Jalund var medhjelpere ved salg av kaker, brus og kaffe.
Dette samarbeidet har vi hatt med Samspillbandet i mange år.
I forbindelse med jubileet overrakte vår president Torunn Tjernsli en gavesjekk på kr. 10.000,til styreformann Dagfinn Valsvik.
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Det lopper seg i Drøbak.

Kiwanis Club Drøbak arrangerte loppemarked i Drøbak sentrum i
helgen 21. - 22. april og oppnådde det beste resultatet noensinne med ca. kr. 50.000,00 til vårt humanitære arbeide blant barn
og unge i Drøbak og Frogn.

Vi fikk også flott omtale i lokalavisa "Amta", noe vi satte stor pris
på.
Med vennlig hilsen
Jan-Erik Gullheim
Påtroppende president i Kiwanis Club Drøbak
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Skiensklubbene fikk markedsført seg.

Innsendt av : ERNA HELENE FOLLAUG

Bydelsdagen på Menstad Bydelshus gikk av stabelen søndag 22. april. Kiwanis Club Skien og Kiwanis Club Skien-Nora var representert med en utstilling sammen. Her fikk vi vist litt hva klubbene gjør, hvem vi er og hva vi
står for.
Det ble en dag med nydelig solskinn og mange besøkende. Arrangementet ble åpna av en representant for ordføreren – som dessverre ikke kunne komme selv.
Besøk av brannbil, ponniridning og mange forskjellige aktiviteter for barn, trakk mange småbarnsfamilier med
besteforeldre til arrangementet.
Vi fikk levert ut en god del brosjyrer, og utstillingen ble stående et par dager så folk kunne i fred og ro se og lese
på plakatene våre.
Håper med dette at mange ble bedre kjent med Kiwanisnavnet.

Klubbene har også et godt samarbeid med Enhet for kultur- og fritidsaktiviteter i Skien kommune – som holder
til på Menstad.
Sammen støtter vi barn som har det litt vanskelig med kontingent og utstyr, så de kan være med på forskjellige
aktiviteter. Sammen arrangerer vi også aktivitetsdager for dem i skolens høst- og vinterferie.
I høstferien 2017 ble de tatt med på en tur til Frelsesarmeen-speidernes skogsleir. Dette var meget populært –
mange hadde aldri vært i en skog før. Her fikk de server et måltid mat og de fikk være med på forskjellige aktiviteter som speiderne la opp til.
I vinterferien 2018 hadde vi en dag i klatrevegg. Her var det begrensa til 30 stk. som kunne være med. Vi hadde
også en dag med utekino med filmen «Frost». Her var det ubegrensa hvor mange som kunne være med, så her
var vi over 300.
Det var kaldt, men ingen gikk hjem før filmen var slutt.
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Siste side...

Ved-dugnad i Horten
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