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Kjære Kiwanisvenner!

Da er tiden kommet for å skrive en ny «Guvernørens Gnist». Dette faller sammen med et kaldt og hustrig vær med snø, vind og en
gradestokk som ikke viser det jeg ønsker å se.
I disse kalde tider er det godt å registrere at vi er del av en levende organisasjon, der vi på en uselvisk måte er med på å gjøre kuldeperioden mildere for en del av de som har behov for vår hjelp.
Vi har sammen delt ut knappe 1,3 millioner kroner, og gjennomført tusenvis av frivillige timer til inntekt for det humanitære arbeidet. Dette gjør meg utrolig stolt, og takknemlig over å få ta del i.
Det som også er gledelig er at det ser ut til at vi har en tilvekst av medlemmer, noe som understreker at det i en del klubber legges
ned et stort arbeid med medlemsverving.
Jeg har siden forrige Gnist hatt gleden av å delta på to 50-års jubileer, henholdsvis Kiwanis Club Halden, og Kiwanis Club Risør. Dette
har vært særdeles gode arrangementer der vi har vært samlet om et godt måltid, og der jubilantene i god Kiwanisånd har gitt større
gaver enn de har mottatt. Dette sammen med de sosiale rammene rundt selskapelighetene har vært berikende og gode opplevelser
for meg som Guvernør.
Ut over dette har jeg besøkt flere klubber og divisjoner. Dette er veldig nyttige møter for meg, noe som gir meg muligheten til å lodde stemningen, og til å motta signaler fra klubber og enkeltmedlemmer.
Avslutningsvis vil jeg takke hver og en av dere for den enorme innsatsen dere legger ned for å nå våre felles mål.

Mvh
Heidie Ringsby
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MINNEORD GÖRAN HURTIG.
En bauta i Kiwanis District Norden har forlatt oss. Den triste melding kom til oss rundt juletider. Hjertet ville
ikke slå mere. Nærmere 38 års medlemskap i Kiwanis kunne Göran huke av. En kamerat hyret ham inn i Kristinehamn-klubben. De var 8 som begynte samstundes, og de var et ungdommelig frisk pust som kom inn i KC
Kristinehamn den gangen, kunne Göran selv fortelle i fjorårets «over en kaffekopp»-intervju. Göran pendlet i
denne perioden til Karlstad. De hadde i 84 problemer med å skaffe en President. Göran steppet da inn som
President i Karlstad-klubben, og hadde da en fot i 2 klubber. Dette ble starten på en lang Kiwanis-reise. 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 Europe, og de siste årene hadde vi
gleden av å ha en stagg «general» i våre rekker. Lovkomiteen var Göran. Når den legendarisk hvite elgen dukket opp på veggen, var Göran i sitt ess. Var det noe Distriktsstyret lurte på, så hadde Göran svaret.
På siste Konvent ble Göran valgt til fremtidig Guvernør. For sin store innsats i Kiwanis hadde Göran allerede
fått Øien-medaljen, som forøvrig er Kiwanis District Nordens høyeste utmerkelse.
I tillegg til Kiwanis så hadde Göran spennende jobber i Forsvarsmakten. Har jobbet som lærer, i regionale
staber og sågar som Bataljonssjef. 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. Han var 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.
Våre tanker går til Mona og Görans 2 voksne barn og øvrige familie. Et meget rikt og innholdsfylt liv er over.
Minnet om Göran Hurtig vil leve lenge i Kiwanis.
På vegne av Kiwanis venner i Distrikt Norden.
Ludvik Ervik
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Jubileumsgave til Barneavdelingen ved sykehuset Telemark
Kiwanis Club Porsgrunn fyller i dag (13.12.17) 40-års jubileum.
I den anledning har klubben besluttet å dele ut en jubileumsgave på kr.
25.000,- til barneavdelingen ved sykehuset Telemark.
Gaven blei overrakt avdelingsleder Liv Holta Aas ved barneavdelingen.
Hun takket for den store pengegaven og sa at pengene kommer godt med.
Pengene skal gå til bl.a. leker til barna, billetter til diverse aktiviteter i
byen, bursdagsgaver og besøk av sykehusklovnene, som kommer på besøk 1 gang i uken.
KIWANIS har som motto: Barn først og fremst. Kiwanis Club Porsgrunn er,
sammen med Porsgrunn kommune, med i et prosjekt som heter
«Kontigentkassa», hvor vi er med på å støtte med kr. 50.000 årlig.
Kommunen støtter samtidig med kr. 100.000.
Dette prosjektet bidrar til at barn med dårlig råd, kan få støtte til
å delta i bl.a. idrettsrelaterte og andre aktiviteter som krever en viss
medlemskontingent.
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Litt tall…..for 1. kvartal 2017/18
Donerte midler:

Kiwanisdukker:

Dugnadstimer:

Nærmere 1,3 mill. kroner

336 stk.

11820 timer
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Storstilt gave fra 50-års jubilanten KC Risør.
Tekst og foto: Tore Myrberg

Da Kiwanis Club Risør feiret sitt 50-års jubileum
lørdag kveld, toppet de det hele med å gi en gave
til Risørs befolkning verdt hele 150.000 kroner.

Fire treningsapparater utplassert i Urheia er gaven man falt ned på. Risørklubben er kjent for å
dele ut gaver, men sjeldent i denne størrelsesorden. Ordfører Per Kristian Lunden tok under jubileumsmiddagen i går i mot et bilde av hvordan det hele vil bli seende ut.
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Dette er er en flott gave til alle innbyggerne i Risør. Det løser en utfordring kommunen har hatt
med å plassere ut treningsapparater, og er jo flott i et folkehelseperspektiv, sier Lunden til
iRisør.no.

I Kiwanis ånd.
Lunden var selv til stede for å gi en gave til klubben fra kommunen, men opplevde at ting ble
snudd helt på hodet.
– Det er sjeldent vi mottar gaver i denne størrelsesorden. Og det er fantastisk med en så bra og
målrettet gave. Dette er i tillegg en gave helt i Kiwanis ånd, sier Lunden. President Svein Ed-

mund Eriksen i Kiwanis Club Risør, håper man nå skal finne de praktiske løsningene rundt at
klubben gir gaven til kommunen.– Jeg vet at kommuner ikke kan motta gaver som krever vedlikehold, men det må vi finne en løsning på, sier Eriksen.

Stort behov.
Kiwanis Club Risør er en gammel klubb i Kiwanis-sammenheng i Norge. For Kiwanis kom til landet i 1964, og allerede fire år senere ble klubben i Risør stiftet. Hvert år støtter de en rekke gode tiltak, som regel med barna i fokus.– Min personlige mening er at behovet for Kiwanis bare
øker. Man kan ikke gå på NAV for å få penger slik at ungen kan spille fotball, håndball, svømme
eller spille i korps. På ti år har vi delt ut 1,2 millioner kroner i Risør.
Denne lørdagen var det imidlertid også lov til å pleie medlemmene for den innsatsen som er
lagt ned i Kiwanis Club Risør gjennom 50 år.– Det er hyggelig å treffe andre, og det har vært en
fin kveld. Samtidig vil jeg få si at vi betaler dette av egen lomme, sier Eriksen for å understreke

at innsamlede midler brukes på en helt annen måte.
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Storfint besøk..

Mange kastet glans over festen på Risør rådhus, og noen kom langveisfra. Europapresident i
Kiwanis, Piero Grasso, kom helt fra Italia for å delta på jubileumsfeiringen.
– Jeg har stor respekt for arbeidet de har gjort i Risør gjennom 50 år, så det er en ære for
meg å være her på vegne av alle medlemmene i Kiwanis i Europa, sier Grasso til iRisør.no.
Han trekker spesielt fram de tingene som gjøres lokalt for å hjelpe barn.– Det er viktig at vi
hjelper barna. Hjelper vi barna, så hjelper vi også oss selv, sier han.

Liker byen
Selv om han kommer på en tid av året hvor Risør kanskje ikke viser seg fra sin mest

fantastiske side, er han imponert over det han har sett.
– Stedet er helt fantastisk. Jeg var oppe på en høyde og så byen med dets fantastiske landskap. Og de menneskene jeg har møtt her i Kiwanis Club Risør er gode mennesker. De har
lagd et arrangement som viser deres store hjerte, sier Piero Grasso.
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Motivasjonskonferansen..

Vi inviterer herved påtroppende klubbpresidenter / tillitsvalgte, komiteledere og distriktsstyret, til District Nordens
Motivasjonskonferanse, kiwanisåret 2018-2019.
Motivasjonskonferansen vil bli avholdt på:
- Sted:
- Adresse:

Scandic Park Hotell i Drammen. (Samme sted som i 2017).
Gamle Kirkeplass 3.

- Tidsrom:

20-21-22. april 2018.

- Deltakeravgift:

Kr. 1.500,- pr. deltaker.

(Innbetales til bankkonto: 6201 05 15209
IBANNR. NO5162010515209 eller SWIFT/BIC NDEANOKK).
Påmelding:
Gjøres av hver enkelt klubb, direkte til distriktssekretær Dag Gladsø, e-mailadresse: sekretar@kiwanis.no
Praktiske opplysninger:
Reise til og fra konferansen, for den enkelte deltaker, betales av klubbene.
Eventuell overnatting fra fredag til lørdag, kan avtales med distriktssekretær og betales individuelt.
Alle måltider på lørdag og søndag, dekkes av deltakeravgiften.
Ledsager betaler et tillegg på kr. 600,- for overnatting og måltider.
Alle personlige utgifter i forbindelse med hotelloppholdet, betales av hver enkelt deltaker.
Vi ønsker alle deltakere vel møtt til en spennende og forhåpentligvis givende motivasjonskonferanse, med aktiviteter og sosialt
samvær.
Send din påmelding til

sekretar@kiwanis.no senest: 12. mars 2018.
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Noen avklaringer om Motivasjonskonferansen..

Hei igjen alle Kiwanisvenner!

Jeg har allerede mottatt et par spørsmål angående motivasjonskonferansen og det tyder bra ;-)

Et svar til viseguvernør i divisjon Vestfold, Darren Litherland; (Litt oppklarende for alle antar jeg).

•

Motivasjonskonferansen holdes formelt på lørdag 21. og søndag 22, slik agenda viser. Fredag kveld og
lørdag formiddag er avsatt til gjennomgang av arrangementet v/arrangementskomiteen ;-)
Deltakere ankommer altså lørdag til lunsj. (De som ønsker å ankomme fredag, er velkommen til det, selvfølgelig).
Et svar til sekretær i divisjon Vestfold, Aud Lene Mora:

•

Motivasjonskonferansen er primært for klubbpresidenter 2018-19 + Distriktsstyret 2018-19
(administrasjonen + viseguvernører) + komiteledere og komitemedlemmer for 2018-19, men andre 2018-19engasjerte Kiwanianere er også velkommen.

Håper at dette er litt forklarende ;-)

Hilsen / Best regards
Steinar Birkeland
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Kiwanis Matiné 2018
Søndag 4. februar arrangerte Kiwanis Club Nedre Eiker
sin åttende Kiwanis Matiné.
Denne gangen hadde vi invitert Eiker Spellemannslag og
Leikarringen Noreg, og de
hadde samarbeidet om
kveldens program. Begge
lag prøver å ta vare på musikk og dans fra vårt lokalmiljø, og noe av dette fikk vi
både se og høre. Som ved
alle matinéene hadde vi
med Frisko Band, vårt husband, og overskuddet går til
bandet. Denne gang overrasket Frisko med to solister fra bandet og disse ble belønnet med jublende applaus.
Medlemmer fra Frisko Band og fra publikum ble engasjert til en svingom på gulvet. Frisko Band avslutter sine
konserter med en rokkemelodi og da blir det liv på dansegulvet. Kveldens konferansier var Marit Thomassen,
som tok jobben på kort varsel, og ledet matinéen slik at det ble en hyggelig kveld .
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God stemning på Kiwanis Matinéen...
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NÅ STARTER LANGSPURTEN!

Som kjent skal Kiwanis Albaniahjelpen avvikles våren 2018, med sluttrapport til årsmøtet under konventet i
september. KA har da drevet nødhjelpsarbeid i Albania i 25 år.
KA har allerede betalt støtte til driften av Open School prosjektene frem til avslutningen i mai. Prosjektene er:
Trupa Muzikore, korpset med 25 utviklingshemmede musikanter + aspirantgruppe.
Korpset blir brukt som prestisjeprosjekt til mange offentlige oppdrag.
Liria Dancing Group, dansegruppen med 12 jenter i sigøynerghettoen.
Har blant annet bidratt til å gi jentene større frihet til å ta egne valg.
Skolefritidsordning 3 dager i uken på Liria Skole, sigøynerskolen, som sammen med opprustning og fri
bruk av skolegården har bidratt til økt fremmøte til undervisningen.
Kiwanis har gjennom mediaoppmerksomhet og offentlig oppmerksomhet på prosjektene, bidratt til å sette
fokus på sosial integrering av personer og grupper som på grunn av funksjonshemming, etnisk opprinnelse
eller ekstrem fattigdom tradisjonelt har vært nederst på rangstigen.
Prosjektene er avhengige av at prosjektleder Kastriot Faci og hans stab kan disponere en minibuss. Uten bussen stopper aktivitetene. Det er 9 år siden vi bidro til anskaffelse av minibussen, som nå har gått 280.000 km
og fremstår som svært slitt og med en usikker fremtid.
Vi har derfor som mål å kunne overrekke en ny brukt minibuss som ARVEN ETTER KIWANIS når vi avslutter i
mai 2018. Bussen vil, lik dagens buss, bli dekorert med DONATED BY KIWANIS, og blir daglig å se i bybildet.
Kjøpesum for en solid og egnet buss i Albania: Størrelsesorden NOK 220-230.000.
Med den gode responsen vi fikk etter forrige henvendelse til klubbene, har vi pr. i dag NOK 140.000 øremerket ny, brukt buss.
RESTBELØPET ER SÅLEDES I STØRRELSESORDEN KR. 90.000 FØR ARVEN KAN REALISERES.
NORSK NØDHJELP, vår viktigste samarbeidspartner i Norge og i Albania, har lovet å videreføre prosjektene
våre fra mai 2018, og har lagt dette inn i sitt langtidsbudsjett. Dermed er vi sikret at vi har lagt igjen varige verdier etter 25 års innsats. Men en forutsetning for fortsatt drift er, som nevnt, at det lykkes å skaffe en ny,
brukt minibuss.
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Arven etter Kiwanis...

DETTE ER SISTE HENVENDELSE TIL KLUBBENE OM STØTTE TIL KIWANIS ALBANIAHJELPEN – DENNE GANG
FOR Å SIKRE ARVEN ETTER KIWANIS. Vi oppfordrer med dette klubbene til å støtte anskaffelse av ny, brukt
buss for at Kiwanis-prosjektene i Albania kan leve videre, og ber om at bidrag blir satt inn på humanitærkomiteens konto nr. 6138 06 38583 merket ALBANIAHJELPEN - STØTTE TIL BUSS.

Brit Rogn (sign)
Leder Hum.komiteen

Falk Bakke (sign)
President KA

Tore Hem (sign)
Kasserer

På bildet ser vi grunnleggeren
av korpset Falk Bakke fra
Kiwanis Club Elverum, sammen
med Musikal troupe
The Door Albania.
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Opplevelser i Svelvik...
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Det Skjer i Fredrikstad..
Siden 2001 har Kiwanis Club Fredrikstad drevet en seniornettkafe. I 2018 er behovet
stort blant de eldre for å bli fortrolig med data. Dette har Kiwanis i Fredrikstad
gjort noe med.

Seniorer lærer seniorer å surfe på nettet kan vi lese på denne 2 sideren i
Fredrikstad Blad som Gunnar Henry Olsen fra Kiwanis Club Fredrikstad har sendt oss.

16

Nytt fra District Norden..
Sakset fra Distriktsstyremøte 2-2017/18.

Ført i pennen av Dag Gladsø

Foto: Harald Langeid m. fl.
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Hvordan man tolker dette bildet, er opptil enhver...Neste Guvernør Steinar Birkeland og ny lovkomite leder Eyvind Sandnes
er her avbildet sannsynligvis like før lunchtid….
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Storfint besøk av Counselor Ernest Schmid,
med Hilde Meyer som en blid tolk.
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Minneord Erling Amundsen
Erling Amundsen ble medlem av Kiwanis Club
Fredrikstad i 1976 – for mere enn 41 år siden. Han var
president i en periode og leder av humanitærkomiteen
i flere perioder.
Han var aktiv i klubbens aksjoner og dugnadsarbeider,
bl. annet som fast rørlegger på en institusjonshytte på
Hvaler der Kiwanis har vært sterkt engasjert i mange år.
På somrene tilbys denne hytta til institusjoner som har
ungdommer med særlige behov. Det er vanskelig å se
for seg at dette humanitære tilbudet kunne vært opprettholdt så godt uten innsatsen til
Erling.
Han hadde sterk interesse for humanitært arbeide. I mange år hadde han jobb med å kjøre ut
med bøker fra biblioteket til eldre. Så sent som for 3 år siden tok han initiativ til at Kiwanis
gjennom Tumaini-stiftelsen skulle støtte bygging av skoler og helseinstitusjoner i et område i
Kenya. Klubben gikk inn for dette forslaget fra Erling med et for oss betydelig beløp.
Erling ble tildelt Øien-medaljen for 3 år siden. Dette er en meget høy utmerkelse som Kiwanis
gir til medlemmer for ekstraordinær innsats.
Erling var en hedersmann. Han var et meget avholdt medlem i klubben – hele tiden positiv og
real og med glimt i øyet.
Selv føler jeg å ha mistet en lojal kamerat. Erling og jeg har begge vært engasjerte i institusjonshytta på Hvaler. Gjennom årene har det vært utallige dugnadsturer dit hvor det har vært
jobbet, men der vi også har følt fellesskap og hatt det moro.
Erling var glad i Kiwanis, og hadde mye glede av å være medlem. Han ba meg hilse til klubben
siste gang jeg fikk besøke ham. Det var 2 dager før han døde.
På vegne av Kiwanis vil jeg uttrykke en stor takk for hans humanitære innsats og det han har
gjort for klubben. Vi vil savne ham.
Jeg lyser fred over Erlings minne.

Øivind Johansen
Kiwanis Club Fredrikstad
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Et leserbrev….
Hei alle kiwanisvenner,
Med fare for å virke gammel og grinete (det er kanskje det jeg er) vil jeg nevne en sak som ikke blir publisert i K-nytt og
det er KIWANIS PRINSIPPER. Det skulle være en selvfølge at de er med i hver eneste utgave!
Med vennlig hilsen og godt nytt år.
Sven Eriksen
Kiwanis Club Karlskoga

Redaktøren svarer...
Hei Sven Eriksen
Hyggelig å se at Kiwanisnytt engasjerer. Jeg prøver etter beste evne å formidle nyheter, og dagsaktuelle saker.
Dersom jeg har noe ledig plass, så skal jeg ta med prinsippene.
Prinsippene ligger jo fast på hjemmesiden vår, så jeg vil ikke ha en fast spalte som viser prinsippene.
Anbefaler heller klubbene å sende inn stoff om hva som skjer i klubbene. Legg det gjerne ut via Facebook, så henter
jeg stoffet derifra.
Takk for innspillet, og en Riktig God jul til deg og dine.
Mvh
Ludvik Ervik

Litt senere….
Kanskje ikke så dumt med litt repetisjon. Sven , her har du dem.
Jag bjudar på.
Redaktøren
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Siste side...

Bildet er tatt da klubben
fortsatt var i førtiåra...

Vi gratulerer KC Halden med 50-års jubileet

Jubileumsboka til KC Horten er nå trykket og klar for lesing. 50 + kan vi kalle oss.
64 sider fra den spede start i 67 frem til februar 2018.
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