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I redaksjonen: 

Redaktør: Ludvik Ervik  

                   Bjørn Vold 

Stoff til Kiwanisnytt sendes til:   

kiwanisnytt@kiwanis.no 

 

 

  

 

 

Kjære alle Kiwanisvenner. 

 

Da er det igjen tid for Guvernørens «Gnist». 

Jeg har som de fleste andre i District Norden fått lov til å nyte full sommer i nesten 1 mnd., selv om kalende-
ren fortsatt sier at det er vår. Jeg håper at vi ikke bruker opp alle sommerdagene på forskudd.  
 
Det er forholdsvis kort tid siden forrige «Gnist», men det er ikke dermed sagt at det ikke har vært aktiviteter. 
Mai måned har gått med til distriktsstyremøte, klubb-besøk og Europekonvent i Baveno, Italia. Dette konven-
tet besøkte jeg sammen med neste Guvernør, hans kone, og min kjære mann. Paul Inge, med sin kone, var 
også tilstede, men som representant for KI.  
Konventet ble en god opplevelse som det hadde vært hyggelig å oppleve sammen med andre kiwanianere fra 
Distrikt Norden. På konventet var District Island Færøyene representert med 70 deltagere, og det kan kanskje 
være et mål for District Norden å stille med minst like mange deltagere på KIEF Convention i Reykjavik i 2019. 
 
Når det gjelder vårt eget konvent, håper jeg at flest mulig ønsker å melde seg på dette. Jeg tror det er viktig at 
vi klarer å styrke fellesskapet, og et konvent kan være det rette stedet for både å utvide kontaktnettet, og å 
finne «godfølelsen» i forhold til videre arbeid for de som trenger oss. 
 
Avslutningsvis vil jeg ønske alle en riktig god sommer, og håper at jeg møter flest mulig av dere i Tønsberg, på 
Vikingkonventet, 7. - 9. september 2018.  
 
Med sommerlig Kiwanishilsen 
 
Heidie 
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Det nærmer seg enda mere... 

 

 

Heisan… 

Vi takker alle som har meldt seg på Konvent-2018, og er sikker på at dette vil 
bli et fint Konvent. Ikke minst med tanke på lørdagens «Barnas Dag» og sønda-
gens «Kick-off» for signaturprosjektet «Kiwanisdukken». 

Fristen for påmelding er nå gått ut, - MEN, vi har fått muligheten til å utvide 
fristen til 20. juni. 

Så til alle som ikke har meldt seg på: Fyll ut påmeldingsskjema og send det inn 
før 20. juni. Vi gleder oss til å se dere på Konventet.  

Ha fine sommerdager  

Dag Gladsø 

distriktssekretær  
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Program for VIKINGKONVENTET 2018  

 

 

  

 

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  

11:40 - 12:00         UTSJEKK HOTELLET 

12:00 - 13:00 AVSLUTNING AV KONVENTET  

 

13:00 - 14:00         LUNSJ (for de som har bestilt). 

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 UNDERHOLDNING 
18:55 - 19:15 GUVERNØREN HILSER 
                               INNBUDTE GJESTER HILSER. 

19:15 - 19:45 UNDERHOLDNING 

20:00 - 24:00 VENNSKAPSMIDDAG OG SOSIALT SAMVÆR  

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 
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 
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 Fruktbart samarbeid i Oslo. 

  

Kíwanis Club Oslo og Junior Chamber International Oslo under 
kastanjetrærne i Bygdøy allé! 

Lørdag 02. juni 2018 var det igjen Bygdøy allé dag på Frogner i Oslo. 

Dette er en årlig tilbakevendende begivenhet i form av en markeds-/bydelsdag en lørdag i første 
halvdel av juni måned. Det er handelsstanden i «midtre del» av Bygdøy allé som står ansvarlig 
for arrangementet. Denne delen av Bygdøy allé er da stengt for all annen trafikk enn fotgjenge-
re i den tiden arrangementet pågår. Markedsdagen er meget populær blant beboerne på Frogner, 
men også folk fra andre bydeler i Oslo trekkes hit den dagen.  

 

Kiwanis Club Oslo sammen med Osloavdelingen av Junior Chamber Internasjonal (JCI Oslo) 
deltok for andre året på rad i bydelsdagen for å markedsføre seg. Dette er et samarbeidsprosjekt 
mellom de to klubbene her i Oslo som snart kan begynne å betegnes som en tradisjon! 

 

I likhet med i fjor hadde vi også nå en stand med telt og bord utenfor kjøkkenstudioet SieMatic 
i Bygdøy allé 54. Innehaveren av SieMatic ble for øvrig medlem i KC Oslo etter fjorårets  
markedsdag! 
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Værgudene smilte i år skikkelig til oss – det var nesten så det ble i varmeste laget. Imidlertid 
sørget kastanjetrærne i Bygdøy allé for god skygge når det var behov for avkjøling. Omkring 
200 personer fant etter hvert veien til standen vår. Anslagsvis ble det denne formiddagen stekt 
minst 250 vaffelplater som ble delt ut gratis! I tillegg hadde vi gratis kaffe, te, brus og Farris 
samt gratis figurballonger som ble laget på stedet etter ønske fra barna samt ringspill og an-
siktsmaling som også var svært populært hos barna. Vi hadde engasjert Ruseløkka skolekorps 
til å spille en times tid. Det var feiende flott å se og høre på de små musikantene da kom mar-
sjerende under kastanjetrærne opp Bygdøy allé. Korpset holdt et kvarters konsert ved standen 
vår og trakk mange tilhørere dit. De var flinke og fikk velfortjent applaus! 
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Meget vellykket dag for 
begge klubbene som 
følte at de fikk mar-
kedsført seg på en god 
måte. 55 personer del-
tok i en spørrekonkur-
ranse om klubbene. I 
alt 20 personer skrev 
seg på liste for å få me-
re informasjon om KC 
Oslo og JCI Oslo. Ef-
fektiv markedsføring i 
vårt nærområde! Dette 
blir nok  gjentatt også i 
juni 2019.  
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Kiwanis Club Risør har nok hatt arrangementer med flere mennesker 

til stede enn det som kom på torvet i dag. Men, de som kom hadde 

det veldig gøy i varmen. 

Tekst og foto: Tore Myrberg 

Det er ikke så mange som det pleier. Klokken er jo 13 på en lørdag, og det er lite med folk i 

byen. Så det er nesten for pent vær i dag. Folk er heller i skjæra, sier Karl Petter Nylén. 

De ungene som kom koste seg i de oppblåsbare aktivitetene. For de minste var hoppeslottet 

den store tingen, mens de litt større både hadde strikkløping og sumobryting som muligheter. 

 

 

 

 

 

 

Det var imidlertid ikke alle som orket å kle på seg sumodraktene.– Dette er veldig gøy, men 

også ekstremt varmt, sier Balder Hansen (11) etter en brytekamp med Amar Basic (11). Kom-

pisen kan ikke annet enn å si seg enig i uttalelsen. 

– Mest morsomt var det å prøve å få motstanderen i bakken. Jeg har aldri prøvd dette før, så 

det var gøy. Men, jeg er enig i at det var varmt, sier han. 

GOD SOMMER !  

Vennlig hilsen   

Karl Petter Nylén 

VG for Divisjon Sørlandet  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_98f_3s7bAhVMvhQKHaScBlUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fno%2Fsaks-gr%25C3%25A5-s%25C3%25B8lv-kutt-sever-klipp-310134%2F&psig=AOvVaw11SPJvQuslg3aF-Ep
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Det kom en melding fra Humanitærkomiteen.. 

For de av klubbene som har en slunken kasse, kan jo denne meldingen komme til nytte…. 

1. 

2. Det gikk noen dager…. 

3. Så våknet Kiwanis klubbene… 

KC Oslo har bevilget ytterligere kr. 6.000 til BC og kr. 4.000 til MHU. 
 
KC Oslo Syd gir kr 15.000,- til sommerleirene. God sommer! 
 

For to uker siden kom det er brev fra humanitærkomiteen om at det ikke var kom-
met inn nok penger til sommerleirene. Vi i KC Larvik Bøken synes dette er synd, da 
disse leirene er viktige for de som får være med.  Vi har tidligere gitt 15.000 kroner, 
men bestemte på møte i går kveld å gi 3.000 kroner til.  
  
Kiwanis Club Sandefjord Hvalen har tidligere gitt kr. 10.000 til hver og plusser nå 
på med kr. 5.000 til både Burn Camp og Mental helse ungdom. 
 

KC Svelvik gav 5000 til hver i vinter. Nå har vi bevilget 2500 til hver i tillegg. 
 

Konvalen har gitt 5000 kroner tidligere til hver er av dem, og 2000 kroner til hver 
nå.   

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia2tzr5M7bAhXK6xQKHRdMA8wQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fbuldr.no%2F2009%2F07%2F08%2Fstart-en-kronerulling-du-ogsa%2F&psig=AOvVaw08HUSX4xoyUKSG4_9gadaY&ust=152891565
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 Hei 2: 

Minner om innsendingsfristen for saker som klubbene ønsker behandlet på Årsmøtet 2018. 
Distriktssekretæren må ha sakene ihende innen 7. juli 2018.  

  

 

Hei 3:  

Det gjøres for øvrig oppmerksom på at det så langt IKKE har innkommet forslag på kandidater 
til vervet som fremtidig guvernør 2018-19 (skal velges på Årsmøtet 2018). Fint om kandi-
datforslag kan sendes distriktssekretæren innen 25. juli 2018.  

  

 

 

 

 

 

 

                   Ha fine Kiwanisdager. 

                   Dag Gladsø 

                   Distriktssekretær 

 

  
HEI-SIDEN 

Hei 1: 

Presidenten i Kiwanis Childrens Fund Norden, Carl-
Erik Thielemann, ønsker tilsendt forslag på kandida-
ter til nytt styremedlem, etter Kjell Bakka som ikke 
ønsker gjenvalg. 

Styremedlemmene tjenestegjør i 3 år, og aktuell 
kandidat etter Kjell Bakka vil bli valgt på Årsmøtet 
2018.  

Frist for innsending av forslag på kandidater er 25. 
juli 2018.  
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En ydmyk Redaksjon 

kan utfra vedlagte 

bilder konstatert at det 

ikke er vaffeljernet som 

har gått varmt på  

Ranvik Ungdomsskole. 

 

Man spiser jo ikke 

vaffel med sleiv... 

 En mail til Redaksjonen.. 

Emne: Grøtservering Ranvik ungdomsskole 
 

Hei! 

Ser at du i Kiwanisnytt nr. 3 har gjengitt et innslag fra facebook-siden vår.  Det har blitt presentert som om  vi serverer vafler på Ran-
vik ungdomsskole.  Det gjør vi ikke.  Vi koker og serverer havregrøt hver tirsdag morgen.  Vi har laget en liten presentasjon som det 
var meningen vi skulle vise på interklubbmøtet i går.  Da det ikke ble anledning til det, sender jeg den til deg.  Kanskje du kan bruke 
noe av det i neste Kiwanisnytt? 

 

Vennlig hilsen 

Kiwanis Club Sandefjord Hvalen 

 

Karin Fosse 
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Historien om Grøtservering på Ranvik Ungdomsskole 

De driftige damene i Kiwanis Club Sandefjord Hvalen mottok en søknad fra Pårørende 

kontakten i Sandefjord Kommune om praktisk hjelp til servering og økonomisk dekning av grøt 

til elever ved Ranvik ungdomsskole. 

Klubbens medlemmer var positive til tiltaket. 

I møte med helsesøster, skolens miljøarbeider og en av skolens lærere, ble jentene enige om 

at det skulle serveres grøt hver tirsdag morgen med oppstart 13 mars. Ordningen er et prøve-

prosjekt frem til skolens sommerferie. 

Jentene møter opp kl. 0645, og 

koker og serverer havregrøt. 

 

Ordningen er så langt en  

suksess. 

50 til 60 blide og høflige ung-

dommer møter opp 15 til 20 mi-

nutter før skolen begynner for å 

bli servert en tallerken  

havregrøt. 

Lærerne kommer og takker for 

at vi stiller opp, og tar gjerne en 

tallerken grøt hvis det  

er noe til overs, sier de driftige 

damene fra KC Sandefjord  

Hvalen 

 

FAKTA: 

➢Mange ungdommer spiser ikke  

frokost hjemme.  Forskning viser en 

sammenheng mellom mangel på mat 

og økt forekomst av depresjon og 

angst. 
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Tradisjonen tro stilte Kiwanis Club Risør og HV-08 opp til krans- 

nedleggelse på minnebautaen på Vierli. 

Tekst: Tore Myrberg  Hovedfoto: Asbjørn Aanonsen  Bildeserie: Halvard Ellefsen 

 

Bakgrunnen for at det er reist en bauta på stedet, er en flystyrt 31. mars 1945. Et bombefly tilhø-

rende RAF ble skutt i brann over Sørfjorden i Risør, og styrtet i Vegårshei, kun 50 meter fra kom-

munegrensa til Risør. 

 

– Til minne om de britiske soldatene bekostet Kiwanis Club Risør en bauta i 1983. Hver 8. mai er 

vi på stedet og legger ned krans. De siste årene har også lokale representanter for HV-08 vært 

med, og i år kom også ordføreren i Vegårshei, forteller Halvard Ellefsen i Kiwanis Club Risør. 

Fin seremoni 

De seks britene om bord i flyet omkom i styrten, og ligger begravet på Søndeled kirkegård. 

– Bautaen på Vierli ligger 10 – 15 minutters gange inn i skogen, og det ligger fortsatt flyrester på 

stedet etter styrten. I år fløy det også to F16 over oss to ganger som en del av markeringen, sier 

Ellefsen. Totalt møtte det opp tett oppunder 40 mennesker for å minnes de falne på  

frigjørings- og veterandagen. 

– Det ble en stemningsfull seremoni i flott vårvær for alle de frammøtte, avslutter 

Halvard Ellefsen i Kiwanis Club Risør. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_98f_3s7bAhVMvhQKHaScBlUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fno%2Fsaks-gr%25C3%25A5-s%25C3%25B8lv-kutt-sever-klipp-310134%2F&psig=AOvVaw11SPJvQuslg3aF-Ep
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  Billedbrev fra Europa-Konventet.. 
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Fra Europa-Konventet. 

Redaksjonen har mottatt en 

kortfattet rapport fra årets   

Europa-Konvent i Baveno, Italia: 

 

«4 kjekke mennesker på  

gallamiddag i Baveno» 
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En overligger…. 

Kiwanis Club Halden feiret 50 år. 

12. februar 1968 ble Kiwanis Club Halden stiftet.     

Lørdag 10. februar feiret den seg selv i Halden Club med gjester 

både fra Distrikt Norden og Divisjon Østfold.    KC Fredrikstad og 

KC Moss var også representert.  

Det ble en høytidelig kveld med god mat, taler, overrekkelser, 

underholdning og god stemning. 

 

Toastmaster var Halvard Bø, og vi ble ledet gjennom kveldens 

program på en sikker og utmerket måte. Han overbrakte gratu-

lasjoner fra president International, fra KC Sarpsborg og med-

lemmer som ikke kunne være til stede på feiringen. Tilstedevæ-

rende gjester, guvernør, viseguvernør, KC Moss og KC Fredrik-

stad holdt taler og gratulerte klubben med dagen. 

 

Klubbens første president, Gunnulf Aarnes, er fortsatt aktivt 

med i klubben.  Han ble spesielt hedret for sin innsats for klub-

ben gjennom 50 år og mottok et velfortjent diplom og 50-

årsnålen.  

 

Toastmaster Halvard i sitt ess  

Mellom alle taler og overrekkelse 

var det høy stemning med god 

mat og godt drikke, artige histo-

rier og mye latter. I godt selskap 

går, som en vet, tiden fort.  

 

Etter nesten 4 timer måtte vi av-

slutte høytideligheten rundt mid-

dagsbordet. Men kvelden var 

ikke over for det.  

 

Ute i salongen ventet et kjent, 

lokalt par, Hege og Omar, som 

underholdt oss en halv time med 

nydelig visesang.  
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Til stede var også to representanter fra Halden Soroptimistklubb. Klubben har gjort et stort ar-

beid for å renovere den gamle Skipperstua på Makø for at barn som ikke har andre tilbud, kan 

benytte seg av stedet som feriested. Som et bidrag for å fullføre arbeidet, fikk de overrakt en 

sjekk fra KC Halden på 150.000 kroner. 

Storstilt jubileumsgave fra KC Halden. 
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I  

 
 

Kiwanis klubbene i Tønsberg kan 

være særdeles godt fornøyd med 

året Kiwanisfestival på  

Fjærholmen, som har vært  

arrangert siden 2006.  

Foto:  Darren Litherland. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_98f_3s7bAhVMvhQKHaScBlUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fno%2Fsaks-gr%25C3%25A5-s%25C3%25B8lv-kutt-sever-klipp-310134%2F&psig=AOvVaw11SPJvQuslg3aF-Ep
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• «Og vi har en avtale om at 

det skal bli fint vær, sier 

Askum.» 

 

Askum fikk rett….. 
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Tekst og foto:                                                                                                               

Karsten Nilssen 

Kiwanis Club Sotra 

Sommerens eldretur med Kiwanis Club Sotra  

Tirsdag 12. juni arrangerte Kiwanis 

Club Sotra årets eldretur med 52 delta-

kere fra Fjell og Sund. Bussturen gikk 

fra Straume til Haganes og det flotte 

parkområdet. Nils Asbjørn Telle var der 

og orienterte om tilrettelegging og ved-

likehold av området. Vår rutinerte  

Kiwanis-sjåfør kjørte så til Straume  

bu- og servicesenter der bordene var 

dekket til dagens feststund.                                                                                                 

President Egil Nygård i Kiwanis Club 

Sotra ønsket velkommen, og gav ordet 

til Nils Harald Lie som ledet festen på 

en variert og god måte.                                                                          

Det ble servert smørbrød, kaker og kaffe. Velsmakende mat fra Royal 

Cateringsservice.  Bjarne Kråkenes stilte opp med trekkspill, og det 

ble mye allsang med kjente og kjære sanger. Nils Harald leste lokale 

dikt og stev, og fortalte om gamle merkedager som er en unik skatt.                                                                                                

Mange av gjestene bidro med gode fortellinger fra et langt liv. Det 

ble opplesing av dikt og framføring av sanger. 

Et tema som flere av gjestene tok opp var at vi må ta vare på kunn-

skap og viktige opplevelser fra fortiden og vår kultur, og vise respekt. 

Vi fikk høre om  

opplevelser som var vanskelig å gå gjennom og morsomme minner til 

å glede seg over. Det var god stemning rundt bordene, og deltakerne 

hadde mye å prate sammen om.  

90 pluss gjengen, hvor eldstemann var 102 år. 

22 deltakere hadde passert 90 eller var i sitt 90. år. Den 

eldste var 102 år. De fikk overrakt  hver sin rose.                                                                          

Kvelden ble avsluttet med allsang, og Nils Harald takket 

deltakerne for frammøte og for en minnerik kveld.  

                                                                                                                             

En stor takk til Dan Christensen – Sotra Sportsklubb - for 

utlån av buss og til vår spillemann Bjarne Kråkenes. Egil 

Nygård overrakte blomster og takket våre gode medhjel-

pere Gerd Vik, Herborg Lie og Bodil Foldnes. 

Kiwanis Club Sotra takker for at vi fikk benytte kantinen på 

Straume bu- og servicesenter. 
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Siste side  

 

 

 

 

  

  

 

 

President Roger Berg i KC Åsgårdstrand 

delte ut kulturprisen til Dina under en 

solfylt 

Åsgårdstrand-dagene en helg i juni. 


