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I redaksjonen: 

Redaktør: Ludvik Ervik  

                   Bjørn Vold 

 

Stoff til Kiwanisnytt sendes til:   

kiwanisnytt@kiwanis.no 

 

 

  

 

 

Kjære alle Kiwanis venner. 

 

Et år går utrolig fort. Jeg har nå kun en drøy måned igjen av året som Guvernør i Kiwanis International District 

Norden. 

Siden forrige «Guvernørens Gnist» har jeg, på lik linje med de fleste andre kiwanianere, fått lov til å nyte en 

fantastisk sommer. For meg har dette vært langt roligere måneder enn de foregående månedene. Selv om det 

har vært roligere er det ikke dermed sagt at det ikke har vært aktivitet. Jeg har hatt gleden av å delta på som-

meravslutning hos KC Horten Freia, delta på Kiwanis International Convention i Las Vegas, og har fått lov til å 

overrekke en sjekk til Mental Helse Ungdom på deres sommerleir. 

 

I og med at perioden som tidligere nevnt har vært roligere, har det vært tid til refleksjon rundt året som nes-

ten er gått. Kiwanis International District Norden, som helhet, har opplevd både sorger og gleder, oppturer og 

nedturer. Det jeg er sikker på er at, på tross av, eller på grunn av disse sorgene og gledene, vil disse være med 

på å forme fremtidens Kiwanis, og forhåpentlig gjøre at vi kommer styrket ut. Mitt motto, «sammen er vi ster-

ke», håper jeg fortsatt har legitimitet og gyldighet i Kiwanis International District Norden.  

 

Avslutningsvis ønsker jeg alle en fin inngang til høsten, og dens gjøremål, og håper å møte flest mulig av dere 

til fellesskapet på vårt konvent 7.-9. september i Tønsberg. 

 

Heidie 
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Det nærmer seg enda mere... 

 

 

Konventkomiteen  er klare for Konvent i Tønsberg. 
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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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Demokraten 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj57InOi5DdAhUBFiwKHbrRAgQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fno%2Fsaks-kutte-kutt-syerske-skreddersy-1911562%2F&psig=AOvVaw1GPjpWwqA9vI54-O8EQH-c&ust=153


6 

 HUSK….. 
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VÆR STOLT FESTIVALEN. 

Vær stolt Festivalen ble arrangert for  

ellevte gang på Søndre Nordstrand 

16.– 17. juni. 

KIWANIS CLUB OSLO SYD var også i år 

tilstede. Denne gang med infostand og 

sporadiske leker for barna. 
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NYTT fra.. 

ØIEN-MEDALJEN ble under vår sommeravslutning 13. juni tildelt vårt medlem Arne Wiker. Som WEB-master 

har han gjort klubben vår synlig og kjent langt utenfor landets grenser. Noe som har medført KIWANIS-besøk 

fra flere klubber i Europa, men også USA og ASIA.   Arne Wiker har sørget for at vår hjemmeside er oppdatert 

og jevnlig får ny info. Layout på klubbens sider er tidsmessig og gitt god omtale. Utover dette har han innehatt 

alle verv mer enn en gang etter at han ble medlem for vel 10 år siden. Han startet sin karriere i KIWANIS med 

å gå rett inn i konvent-komiteen for OSLO-konventet 2010 uten forvarsel og ble en viktig brikke i den detaljer-

te og skjematiske planleggingen med sin innsikt og erfaring. Utover dette har Arne Wiker vært sekretær de 

fleste årene siden han ble medlem. Dette er han den beste på i klubben. 

President Marit Warme overrekker 

ØIEN-medaljen og diplomet til 

Arne Wiker. 
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Kiwanis synliggjøring på 

Bjørnholt  

videregående skole 

Etter sommeren starter vi opp med første møte 29. august. 

Vårt navnebytte til Kiwanis Club Oslo Syd ved årsskiftet ser ut til å fungere helt ok. Dette ble valgt for å bedre speile at vi er en klubb 

for hele bydel Søndre Nordstrand. Nye nettstedadresser og epost synes nå fungere ok selv om DN har brukt litt lang tid på  

oppdatering i sine lister. 

Vår nettadresse er www.kiwanisoslosyd.no 

Epost: oslosyd@kiwanis.no. 

 
Med kiwanishilsen 

for  
 
Kiwanis Club Oslo Syd 
 
 
Åge Breiby, Visepresident 

KIWANIS CLUB OSLO SYD 

var også hovedsponsor 

for et arrangement på 

Bjørnholt videregående.  

 

En konsert arrangert av 

elevene for ungdom i  

bydelen, og resten av 

Oslo.  

Ca. 300 betalende  

tilskuere var innom  

arrangementet. 

http://www.kiwanisoslosyd.no
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REISEBREV FRA LAS VEGAS 

Las Vegas, here we come! 

Vår guvernør Heidie Ringsby og undertegnede, representerte District Norden på verdenskonventet i  
Las Vegas i juni. En tur som vil bli husket som lang, varm og storslått på alle måter. 
 
Vi ankom Las Vegas et 
par dager før selve 
konventet og fikk an-
ledning til å gjøre oss 
litt kjent blant byens 
severdigheter og store 
hotell. 
 
Vårt hotell lød navnet 
Paris Hotel og det var 
litt fasinerende å se 
Eiffeltårnet og Tri-
umfbuen, rett utenfor 
ens egen «stuedør». 
 
For ikke å snakke om 
varmen, 43 grader på 
dagtid og nesten det 
samme på kveldstid.  
 
Litt i overkant for en 
«kjølig» nordboer, må 
vi nok bare innrømme. 
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Verdenskonventet ble gjennomført på amerikansk vis, stort og prangende, med over 2.500 delegater på selve årsmøtet. Vår guver-
nør Heidie og undertegnede fikk selvfølgelig prøve scenen da de sittende og neste guvernører, ble presentert for de andre  
deltakerne. 
 
Utover dette var det tidvis lange monologer, noe som amerikanerne er spesialister på, så timene gikk og øyelokkene ble «tunge». 
På gallamiddagen lørdag ble alle deltakere servert tre retters middag, og etter taffelet ble vi servert underholdning av ypperste 
klasse. En sanger og entertainer som kopierte Rod Stewart, noen mente han var mer lik Rod Stewart enn Rod Stewart var lik seg 
selv (dere forstår hva jeg mener) ;-)) 
 
En fantastisk entertainer som fikk med seg den stappfulle salen som kokte til tider. 
Så fulgte et av de amerikanske band som regjerte på 1960/1970 tallet: «Tree Dog Night», gutter som fremdeles kunne sine saker, 
selv om alderen hadde passert 70 år! Mange av dere husker kanskje hit’en: «Mama told me not to come», fra 1970. 
 
Søndag var hjemreisedag og fulle av positive inntrykk fra et flott verdenskonvent satt vi oss godt til rette i flyet og sovnet! 
 
Steinar Birkeland 
Neste guvernør. 
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Etter en sterk langspurt kunne Britt Rogn og Tove Fiksdal overrekke en sjekk på kr. 250.000 til Burn Camp som i år hadde sommer-

leiren sin i Stavern.   
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BURNCAMP 
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Kiwanis District Nordens Fonds kunstlotteri. 

 

Kiwanis District Nordens Fond inviterer igjen 
klubbene til å kjøpe lodd til kunstlotteriet på Vi-
kingkonventet i Tønsberg 7.-9.09.2018. Dette for 
å øke fondets midler slik at vi står bedre rustet til 
å kunne hjelpe der det er behov. Vi har i år også 
flotte gevinster, både bilder og kunstgjenstander. 
Kunstgjenstandene og bildene er i år også laget 
av Wenche Ardraa, Kari Sortland Ødegård, Ralph 
Castellan og nytt er bilder i gave fra Torild Sagli, 
Kiwanis Club Larvik Bøken.  Vi har også i år quilte 
produkter fra Kari Sortland Ødegaard. Gevinste-
ne kan sees på konventet. Vi ønsker å gi dere mu-
ligheten til å “bestille” lodd slik at dere kan disku-
tere kjøp med klubben og slippe å stresse på kon-
ventet. Dere får selvsagt også muligheten til å 
kjøpe lodd på konventet, både vanlige medlem-
mer, gjester og klubbene. 

 

Klubbene inviteres til å kjøpe lodd i forkant.  5 
lodd a kr. 100,-. Minimum for kr. 500,- 

For enkeltpersoner vil loddene koste kr. 25,- på 
Vikingkonventet. Send mail til ce-thi@online.no 
så vi vet hvilken klubb pengene kommer fra. 

 

For ytterligere opplysninger kontakt 

Carl – Erik Thielemann 

Mailadresse: ce-thi@online.no 

 
Betaling for lodd til klubbene settes inn på konto 1080.32.90666. 
Husk å merke hvilken klubb det gjelder i meldingsfeltet. 

 
Carl-Erik Thielemann 

President i Fondet 

mailto:ce-thi@online.no
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Redaksjonen vil takke KC Moss og Kåre Sørby spesielt for alle innlegg 

med KIWAVISA, som vi har fått lov å dele med våre lesere.  Vil takke 

Kiwanis Club Moss for innsatsen, og ønske dere lykke til med pensjonist-

tilværelsen. 

 

Ludvik Ervik 

Redaktør 
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Siste nummer... 

 

 

 



18 

 

  

 

 

 BJØRG VEIBY OTTERSEN 
TIL MINNE. 
 
Det var med stor sorg vi mottok 
budskapet om Bjørg sin bortgang. 
Bjørg ble Kiwanis-medlem i 2005 
og var en fantastisk ressurs-person 
i klubben vår. Om det var Tønsberg 
dagen, Teiedagen eller julemarked, 
kom Bjørg med sin 10 liters bøtte 
med verdens beste svelerøre. 
Hun sa aldri nei til å ta vakter i 
svømmehallen eller Barkåkerhallen   
for å hjelpe Tønsberg Funksjonshemmedes 
Idrettslag, selv om hun ikke hadde vakt. 
Bjørg stilte alltid opp, hun sa aldri nei. 
Hun var en person som alle ble glad i. 
Alltid blid, alltid hjelpsom. 
Vi i Kiwanis Club Tønsberg Blanca 
vil savne Bjørg, men alle de gode 
minnene vil vi ta med oss videre. 
Vi lyser fred over Bjørgs minne. 
 
For Kiwanis Club Tønsberg Blanca 
Bjørg Køhn 

Påtroppende Viseguvernør Aud Mora viser her frem Kiwanisdukke-pinsen, som blir å få kjøpt på Konventet i Tønsberg 
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Det var 12 forventningsfulle kiwanianere som 
ventet på flyavgang til Albania søndag 12. mai i 
år. Vi hadde alle vært med på turer til  
Shkoder med nødhjelpsesker/familieesker  
tidligere, og vi var alle spente på hva vi skulle se 
denne siste gangen Albaniahjelpen arrangerte  
tur. 
 

At dette også var avslutningen på Kiwanis  
Albaniahjelpen, ga det et visst vedmod.  
25 års innsats for mennesker som sårt trengte 
den hjelpen vi fra overflodssamfunnet så lett kun-
ne unvære. 

 

Men på Gardermoen var der så visst intet 
vedmod. Her var det glede over at vi nok en gang 
skulle få treffe kjente og kjære albanere vi 
gjennom år var blitt glade i. Flyturen gikk denne 
gangen via Istanbul til Tirana. Det var nytt for de 
fleste av oss. Vi var vant til å reise via Wien. 

 

Fra Farmen – Kastriot forteller om arbeidet. 

 

 

Som vanlig ble vi mødt av Kastriot Fasi på Mor Theresas fly-
plass og busset til hotellet i Shkoder. Det var en positiv over-
raskelse. Hotell Rozafa var nyoppusset og blitt et moderne 
hotell. At prisen var tredoblet betyr ikke så mye når den nye 
prisen var € 32 pr natt. Fremdeles er det billig i Albania. Reis 
selv og opplev ferielandet med kilometer lange  
sandstrender til Adriaterhavet. Enn så lenge en uoppdaget 
perle.  

 

 

Norsk Nødhjelp, som overtar våre program, var der med en sending med bl.a. familieesker. Vi fikk være 
med til Domen, en landsby i fjellet ikke så langt fra Shkoder, hvor vi leverte esker til 20  familier. Dette var 
noe vi kjente, og det er like godt å se glade mennesker, som tross en hård hverdag, alltid tar i mot med 
varme. 

 KIWANIS ALBANIAHJELPEN RUNDER AV. 
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Om kvelden var det Kiwanis-middag 
med Shkoders ordfører tilstede. In-
gen tvil om at hun satte pris på det vi 
hadde gjort, og at Norsk Nødhjelp 
ville overta arbeidet.  
 

Det var taler av Albaniahjelpens pre-
sident, Falk Bakke, som oppsumerte 
vårt arbeide i de forløpne 25 år og 
overleverte stafetten til Norsk 
Nødhjelps prosjektkoordinator Hele-
ne Mo.  
 
Hun på sin side takket for samarbei-
det og lovet å fortsette det gode ar-
beide som er vært de siste 25 år. 
Ordføreren takket også Albaniahjel-
pen for en hjelp de selv ikke hadde 
hatt noen mulighet til å utføre. 
 

Det var invitert de av våre venner/
kontakter/hjelpere vi hadde hatt 
mest tilknytning til i alle disse årene. 
Fremst av dem Kastriot Fasi, leder av 
The Door Albania, som er Norsk 
Nødhjelps lokale organisasjon.  
 
 
 

Fra avslutningsmiddagen: f.v. Helene Mo, N.N. – ordføreren i Shkoder – Falk Bakke, KA – Kastriot Faci TH. 

 
 

 
Kastriot har gjennom alle disse årene sør-
get for lagerplass til familieeskene, trans-
port til de forkjellige destinasjoner og kon-
taktperson overfor myndigheter. Kastriot 
vil være på konventet i Tønsberg invitert av 
distriktet. 

 

Det var albansk mat i rikelige mengder. 
Man kunne trengt Askeladdens pose da 
han kappåt med trollet, men vi overlevet 
godt, og smaken av Albania kan så absolutt 
anbefales! 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.trouvetamosquee.fr%2Fmosquee-du-jour-shkoder-en-albanie%2F&psig=AOvVaw0lZfc4I3xx9kgCiN-FvmXf&ust=1535738098243730
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Neste dag besøkte vi to familier vi har hjul-
pet med hus, og var på øvelsen til Musical 
Troupe. Dette orkesteret, sammen med en 
dansegruppe fra sigøynerlandsbyen, 
opptrer både lokalt og nasjonalt. De har 
flere ganger opptrått i nasjonale TV-
kanaler. 

 

Vi fikk også besøkt brannstasjonen. Da vi 
første gang var der var den den dårligst 
utstyrte stasjon i landet. I dag er den en av 
de aller beste, ikke minst takket være ki-
wanianer og tidl. brannsjef Per Engan og 
hans kontakter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye dansere fra Sigøynerskolen.                                                                        

Siste dag var det et mere avslappende program. Noen besøkte gamle venner og vi alle var en tur på Far-
men som også er et Albaniahjelp prosjekt og vi besøkte skolen som bygger opp en ny dansegruppe. Akku-
rat nå var det barnehavebarn, så dette er et flerårig prosjekt. Men tilslutt vil nok den nye dansegruppen bli 
like bra som sin forgjenger. Fotballag er et After School-prosjekt for både gutter og jenter. De har flere år 
kunnet sende lag til Norway Cup. 

 

En av våre gode kontakter er Firdus Myftia. I begynnelsen var han resepsjonist på Hotell Rozefa, i dag ad-
vokat i kommunen. Det har i mange år vært tradisjon å spise middag hos Firdus og familien. Så også i år, 
og maten var som alltid utmerket, og ordet mett er det ingen som forstår. 

 

Grytidlig torsdag morgen måtte vi motvillige forlate Shkoder og alle våre gode venner der for å nå fly i Tira-
na. Turkish Airline brakte oss trygt hjem. 

 

FALERMINDERIT ALBANIA! 

Oddvar Danbolt 
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Jarlsberg  

 

Fra Grillgutta i Holmestrand. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj57InOi5DdAhUBFiwKHbrRAgQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fno%2Fsaks-kutte-kutt-syerske-skreddersy-1911562%2F&psig=AOvVaw1GPjpWwqA9vI54-O8EQH-c&ust=153
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Siste side  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Konventkomiteen gjør seg klar til Konvent- 

weekend i Tønsberg. 


