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  Kiwanisnytt 
       Nr. 01 2014—2015  Utgitt Desember 2014 

Kjære leser. 

Da er vi i gang med KIWANISNYTT igjen. Denne erstatter nyhetsbulletinen som Asbjørn 

videreførte etter at papirutgaven av Kiwanisnytt gikk inn. Vi takker Asbjørn for fenomenal innsats 

gjennom mange år. Vi satser på en nettbasert  avis som distribueres via mail og vil bli lagt ut på vår 

hjemmeside. Kiwanisnytt vil komme ut ca. 6 ganger pr. år.  

Vi går nå inn i jubileumsåret, og anbefaler klubbene å benytte jubileumslogoen vår. 

Det er nå stor aktivitet med kalendersalg og julemarkeder rundt omkring i Distriktet, og redaksjonen  

ønsker dere en riktig god førjulstid. 

Hilsen Redaktøren. 
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Kjære alle Kiwanianere i District Norden ! 

Takk for at dere har gitt meg tillitten til å være deres Guvernør i 2014-15.Ett spesielt år i Kiwanis sin his-

torie. Kiwanis International feirer 100 år og District Norden 50 år, i tjeneste for ett bedre samfunn. 

Til dere alle, TUSEN TAKK for at du har valgt å være Kiwanianer. Har valgt å være med å gjøre en forskjell 

for de som trenger det.For det er liten tvil om at Kiwanis gjør en forskjell, en stor positiv forskjell.Det 

viser alle de flotte aktivitetene klubbene har. 

Dere har hver og en av dere, meget god grunn til å være stolte av Kiwanis, være en stolt Kiwanianer. 

Tenk på alle de gangene du har sett takknemligheten hos noen som har mottatt en gave eller annen 

hjelp fra deg og din klubb. 

Det smilet, den takken er verdt alle timene vi bruker av vår fritid. Det vil at mange andre også skal få 

oppleve. Gleden og takknemligheten ! Vi ønsker å bli flere.Når du snakker med andre, snakk med hjerte, 

Kiwanis hjertet !Hjerte som gjør deg til en Kiwanianer, som gjør at du bruker tiden på å gjøre en for-

skjell.Da vil de forstå hvorfor du er medlem. Da vil de lure på hvorfor de ikke er det også.Årsmøte på Ha-

mar vedtok å bruke penger på å gjøre Kiwanis kjent i Jubileumsåret.Distriktsstyret har vedtatt å samar-

beide med Spring PR for å få det til.Arbeidet med dette er i gang. Budskapet vil være Kiwanis hjertet, 

Kiwanis omsorgen for å gjøre en forskjell.Kiwanis Stoltheten ! 

Mange klubber er nå inne i en aktiv tid.Dere samler inn penger for å kunne gi bort senere.Dere har akti-

viteter som gir noen troen på at det blir en hyggelig jul i år også. 

På vegne av dem alle TUSEN TAKK ! 

Jeg er stolt av å være Kiwanianer ! Stolt av å være Guvernør for dere våre flotte medlemmer !En takk-

nemlig hilsen til deg og dine med ønske om . 

En riktig GOD JUL og en koselig julefeiring ! 

                                                                                                           Hilde Elisabeth Meyer 

                                                                                                        Guvernør Distrikt Norden 

                                                                                                                    2014—2015 

Guvernørens Gnist !  

I redaksjonen: 

Redaktør: Ludvik Ervik  

Medhjelper: Roar Hansen 

Stoff til Kiwanisnytt, sendes til:   

kiwanisnytt@kiwanis.no 
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                 Kiwanis Albaniahjelpen. 
 

Kiwanis Albaniahjelpen (KA) er nå inne i 
sitt 23. driftsår. Takket være solid støtte fra 
Kiwanis klubbene har  vi fått utrettet en 
betydelig humanitær innsats, med fokus 
på barnefamilier som er i spesiell nød.  
 
I et nødhjelpsarbeid som går over så lang 
periode, er det naturlig at noen prosjekter 
avsluttes, og at nye kommer til. Det er 
fortsatt nød nok til alle som ønsker å bidra! 
 
Støtte til OPEN SCHOOL er fortsatt vår 1. 
prioritet. Prosjektet omfatter TRUPA 
MUZIKORE (korpset for utviklingshemme-
de), ett fotballag for jenter og tre for 
gutter, og dansetroppen med sigøynerjen-
ter.  

 

Alle står som rollemodeller og fyrtårn, og viser vei for videre utvikling av organisert aktivitet for barn og 
unge. Ved å støtte disse aktivitetene er vi virkelig med på å sette fokus på oppvekst vilkår i Albania, med 
spesiell vekt på barn og unge fra fattige familier og sårbare miljøer. 

 

 

Vi har i dag gleden av å ta inn ett innlegg fra President Falk Larsen som brenner for dette pro-

sjektet. Dette minner oss på at det er stor fattigdom utenfor våre lokallag, og anbefaler klubbene 

å støtte prosjektet.  
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NYTT PROSJEKT: SIGØYNERSKOLEN: 
Uteområdet på skolen i sigøynerkvarteret i Shkoder er aldeles uegnet til aktivitet. Andre egnede om-
råder finnes heller ikke. En sterkt trafikkert gate går rett utenfor. Vi har blitt anmodet av myndighete-
ne i byen om å støtte oppgradering av skolegården, og har mottatt et estimat på NOK 45.000. Vi sy-
nes dette er et tiltak i Kiwanis sin ånd, og ønsker å bidra på betingelse av at skolegården er åpen også 
utenom skoletiden og at skolen er åpen en kveld i uken slik at elevene kan samles i en fritidsklubb. 
Dermed bidrar vi til økt motivasjon til å fullføre skolegangen. I Albania er det skolerett, men ingen 
skoleplikt, og mange dropper ut av skolen. Sigøynerbarna er intet unntak.  
 
Det hører med til historien at lærerne på skolen for egen regning har kjøpt maling og malt skolen innvendig i sommer. Det 
samme skjedde på spesialskolen for noen år siden.  Imponerende! 

10 Vedfyrte ovner og oppussing  av skolens toaletter,har vært 

en av hjelpetiltakene fra Kiwanis Albaniahjelpen. 
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En dukke til besvær? 

LESERBREV: Kjære Ludvik! Etter å ha vært på hoved-

kontoret til Kiwanis i Indianapolis, ser jeg til min store 

forbauselse at det ligger en utfordring i kofferten min. 

Denne utfordringen er så mye større enn jeg kan klare 

alene. Ja den er faktisk så stor at jeg tørr ikke gå løs på 

den. 

JEG TRENGER HJELP! 

Kjære Ludvik, kan du bringe Neste Guvernør sitt høy-
lytte rop om HJELP ut til “Kiwanis- 
Norden”? Jeg er litt usikker på hvordan det hele har 
skjedd, men da vi var der borte, fikk vi en oppgave å 
stappe en dukke full av bomull. Det kk sånn passe 
greit, klarte faktisk tre dukker, alle ble riktignok litt 
forskjellige i form og farge. Men jeg var tilfreds! Tenk-
te ikke mer på det, for det 

var mor til neste president som hadde sydd dem, så jeg så på det som en gimmik. Men nå, da jeg endelig har fått tømt koff-

erten etter denne turen. Der, nederst bortgjemt inne i en perm, hva tror du dukker opp, jo: Der finner jeg et brev og en helt 

utholet radmager hvit dukke. tillegg er det et brev med, der det står at denne dukken ønsker å bli fetet opp, og få litt farge 

i kinn. Samt at hun ønsker å få bære klær som er representativt for vårt distrikt. Når alt dette er gjort vil hun ned i koffer-

ten min igjen for å ta turen over dammen, for å skinne på Verdenskonventet i Indianapolis. Skjønner du kjære Ludvik  

hvilket problem jeg har? 

Eivind. 

 

 

 
Kjære Eivind. 
Ballen er i spill. Det er mange kreative sjeler 
rundt omkring i klubbene som kan hjelpe deg. 
Hadde det ikke vært fint med en dukke fra 
Sverige, en fra Telemark og en fra Vestfold. 
Kanskje det til og med kunne komme en duk-
ke fra alle divisjonene ?  Da kunne vi ha en 
konkurranse, og valgt fra øverste hylle.  Vise-
guvernørene får være innpisker, til følgende 

oppgave.  Lag en kiwanisdukke med klær 
som viser at vi kommer fra Sverige og 
Norge.  Send inn bilder på Kiwanis-

nytt@kiwanis.no 
så skal vi nok få lagt de ut på facebook ,  
hjemmesiden og i Kiwanisnytt. 
Mvh 

Ludvik 

En melding til alle dere med  

Almanakken for 2015 i hus. 
Huk av følgende dato:KIWANIS MOTIVASJONS-

KONFERANSE 11-12 april 2015. 

Her vil det bli lagt mye vekt på dokumentet fra Spring as, 

samt det KI dokumentet: THE FORMULA.“The Formula” 

høres kanskje litt utenlandsk og skummelt ut, men det er 

et dokument fra KI som bygger opp rundt tankene: 

Love it – Share it – Live it. 

Jeg mener det lettest kan oversettes til: 

Vær stolt av din Kiwanis klubb, og vær en stolt Kiwania-

ner! 

Eivind 

  

mailto:Kiwanisnytt@kiwanis.no
mailto:Kiwanisnytt@kiwanis.no
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Vellykket Pomenadekonsert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tre Kiwanisklubbene Horten, Horten Freia og Åsgårdstrand hadde også i år kunne invitere til Proms-

konsert. Promsgeneral Bjørn Gjerpe innkaller sine komitemedlemmer rett over nyttår. Da begynner ar-

beidet med å samle sponsorer. 19 bidrag av økonomisk art, gjør at vi også i år kunne invitere til konsert. 

Når Marinemusikken, lokaler og dato er spikret, så starter 

kontakten mot byens sykehjem. Kommunen kjøpte 100 billetter, de resterende 300 ble gitt bort til eldre 

og handicappede som trenger en oppmuntring i hverdagen. Fredag 19 November startet årets konsert 

med Kiwanis hymnen. Marinemusikken  er Hortens stolthet, og skuffet heller ikke i år med dirigent Terje 

Boye Hansen i spissen. Når en får trampeklapp etter at første sang av solist Eir Inderhaug, kunne dette 

tyde på å bli en særdeles vellykket konsert. Publikum var med fra første strofe, og jubelen ble ikke mind-

re når den særdeles unge gjestesolisten Daniel Ivanov spilte opp.  Merk dere navnet, han vil høres i mu-

sikk Norge om noen år. En Proms konsert er i 2 akter. Første akt ørlite seriøs, mens etter pause er det på 

med hatter, fløyter og flagg. Når konserten ebber ut med Pomp and Circumstance og Rule Britania, og 

trampeklapp, er det tid for å runde av konserten med Bjørn Gjerpe på scenen. 

Blomster og velvalgte ord. Dette var en av historiens beste Promskonserter. Når våre gjester 

er enig på Facebook , så kan vi ikke være annet en fornøyd med årets konsert. 

Skal en på Promskonsert, må en ha utstyret i orden. 
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Promskonserten 

i bilder…….. 

 Solist Eli  inderhaug og dirigent 

Terje Boye Hansen  i aksjon. 

 

Kiwanis klubbene i Horten og 

Åsgårdstrand  kan  se tilbake på 

en vellykket konsert. 

 

Marinemusikken  er Hortens 

stolthet, og skuffet heller ikke 

denne gang. 
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Fra Kiwanisavisa i Moss har vi sakset følgende innlegg: 

Barneprosjektet  

Jan Erik strever med å få brukt opp bevilgningen fra Bufdir. Det er ikke bare å øse ut. Vi skal hjelpe barn 
som trenger støtte for å få et godt sosialt liv. Det må finnes verdige mottakere, og vi  

må være trygge på at midlene blir benyttet slik det er beskrevet i tildelingen. Vi håper på å få overført 
midler til neste år. Vi har fått et godt samarbeid med Frelsesarmeen og Home Start, og i Kulturskolen er 
vi i gang med prosjekt Juleklubben med pepperkakepynting på Allaktivitetshuset lørdag 6. desember, 
tur til Eventyrfabrikken i Sarpsborg og kveldsarrangement  

med Kambos King Streetz. Søndag 7/12 er det pepperkakepynting på Øre og familiedag i Nesparken 
med grilling og forskjellige aktiviteter tilpasset vær og føreforhold. Lørdag 13/12 er det Luciafest på 
Allaktivitetshuset med sang og musikk, og alle pepperkakehusene blir stilt ut i kaféen. 

PR  
På siste møte i Distriktsstyret ser vi at PR-byrået Spring AS er engasjert for å gjøre Kiwanis mer kjent. 

50.000 kr er bevilget. Vi innser at dette er viktig. Kanskje vi også kunne solgt flere kalendere hvis vårt 

formål og virke hadde vært bedre kjent. Dette tema var oppe på siste Divisjonsråd også, og der mente 

man at PR må den enkelte klubb selv ta ansvar for. Neste år fyller Kiwanis International 100 år og Dist-

rict Norden 50 år. Dette er en fin anledning til å markere Kiwanis, men det må gjøres med et samfunns-

nyttig prosjekt. Et fellesprosjekt i Østfold kan gi ekstra slagkraft. Vi har RødeKorsleiren , Kiwanisdukken 

og Eliminate, men nå har vi tiden for å finne noe som riktig smeller. Alle klubbene oppfordres til sna-

rest å gå en runde for å klekke ut forslag til slikt fellesprosjekt.  

Adventskalenderen. 
Det blir ikke jul før vi har Kiwanis Ad-

ventskalender i hus. Utsagnet kommer 

fra mange trofaste kjøpere. Tønsberg 

klubben har i mange år produsert og 

distrubiert Kiwanis kalendere. 12000 ka-

lendere selges i hele November  av 

mange Kiwanis klubber. Når November 

er omme, så gjenstår noen julemarkeder, 

neksalg  samt dele ut noen gavekort til 

trengende før en kan ta juleferie.   

Gapahuk fra Kiwanis-damer. 

De driftige damene i Kiwanis Club Horten Freia, har i lengre tid samlet inn 

penger, bestilt og bygget en ny og flott gapahuk. Tirsdag 14 oktober var det 

høytidelig innvielse og overrekkelse av gaven til Tuva skole og barnehage. Ga-

pahuken ble satt opp på dugnad av Kiwanisvenner og Røde kors bidro med in-

ventar. Det skal sies at Kiwanis og Røde Kors har ett godt sammarbeid i Horten.   

Et oppslag i Gjengangeren ble det også på prosjektet.Her kan vi lese at pro-

sjektansvarlige Marit Lindøe og Laila Kristiansen syntes at det hadde vært et 

morsomt prosjekt.  
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«En super engasjert  
Kiwanianer." 
Å få «ansatt» viseguvernør kan av og til ta 
noe tid. Derfor var det ekstra hyggelig når 
denne meldingen tikket inn…. 
Divisjon Buskerud har manglet viseguvernør en 
stund, Men på Divisjonsrådsmøte 12.11 ble Carl 
Erik Thielemann (Calle) innsatt som divisjonens 
nye Viseguvernør.De som kjenner Calle vet at 
han er en aktivv kiwanianer med mange verv. 
Divisjonen takker han for at han påtok seg et nytt 
verv, og løste et problem.  

 

Fra Aust Agder Blad: 

    

Det var to minutter igjen til Kiwanisbåten skulle trekkes 
Grethe tok to siste lodd - og vant 

For Grethe Huseby tok det i overkant 

av to minutter fra hun dro frem en 

hundrelapp til Kiwanisbåten 2014 var 

hennes. 

Det er lørdag i september. Festuka er 

inne i sine siste timer, og Kiwanisbåten 

står på torvet i noen minutter til. Loddbo-

ka er heller ikke helt full. Om to minutter 

skal de trekke på båten, og Grete Huse-

bys sønn sier at, -du, ta et par lodd til da. 

Grethe er enig, det er jo en god sak. Det 

går til ungene, tenker hun.  

To minutter seinere er Kiwanisbåten 

2014, påhengsmotoren og båthengeren 

hennes. 

ECOSOSIAL FARM OG  PLASTIKKPROSJEKTET – DE FØRSTE PROSJEKTENE FOR HJELP TIL SELVHJELP: 
Oppbyggingen av den EcoSosiale farmen er gjort mulig gjennom støtte fra et statlig utviklingsfond 

og støtte fra Kiwanis Albaniahjelpen. Vi har imidlertid ingen forpliktelser i prosjektet. Her er 
det reist flere bygninger, anskaffet diverse produktive husdyr og plantet 300 oliventrær. Musi-
kantene og noen av deres foreldre møtes der en dag i uken og produserer salgsartikler. 

Plast flyter over alt i Albania. Det har til nå ikke vært mulig å resirkulere plasten. Det er imidlertid 

etablert en fabrikk som skal lage stoler og andre plastprodukter. Det er inngått avtale om henting av 

plast i butikker, serveringssteder, hoteller og andre bedrifter som genererer mye plast. Plasten skal 

strimles og komprimeres før levering til fabrikken. Det er anskaffet en komprimeringsmaskin fra Nor-

ge, og igangsetting er nær forestående  
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Julemarkeder… 
Det har strømmet inn med bilder og  

tekst vedrørende tema julemarked. 

Her kommer noe smakebiter…. 

  

Kiwanis klubbene Nordby og 

Ski. 

Den 22. november 2014 arrangerte Kiwa-

nis Club Tønsberg Blanca sitt årlige jule-

marked i Handelstandens Lokaler i Tøns-

berg.   

Her ble det solgt hjemmebakte julekaker, 

syltetøy, sild og forskjellige håndarbeider 

som medlemmene har strikket og sydd i 

løpet av året.   

Kafeteriaen vår ble godt besøkt, her 

solgte vi kaffe, vafler, sveler, hjemmebak-

te kaker og påsmurte rundstykker.Vi had-

de også et lotteri med mange fine 

gevinster.Det var en hyggelig lørdag 

som ga oss en fin inntekt som går til vårt 

arbeid for barn og unge i vårt nærmiljø. 
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Glimt fra Facebook 
Det er na  en del klubber,Divisjon(er ?) og ikke minst 
Distrikt Norden som har kommet seg pa  Facebook . 
Søk opp Kiwanis i søkefeltet sa  finner du mange. 
Lar du siden være a pen kan det være en fin ma te a  dele 
med andre hva vi i Kiwanis driver med. 
 
 

  

Da sier jeg God Natt med et bilde fra kveldens Promps-konsert på Bakkenteigen ! Marinemusikken 
skuffa ikke og kveldens solist Eir inderhaug gnistra det av!  Takk til arrangøren Kiwanis, som igjen gledet 
mange som ellers ikke har mulighet til å oppleve en slik forestilling!  Natta!   

  

Fra Promskonserten i Horten 

Tapaskveld i Risør 

Planlegging 

av 

juletrefest i 

Sandefjord 

Nytt medlem i Horten. 

På Extra utdelingen i Oslo 
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DUGNADSÅNDEN LEVER 

Kiwanis Club Nedre Eiker har vært på 

dugnad i Coops nye butikk på Buske-

rud Storsenter, Krokstadelva. 

Coop har revet sin gamle butikk og 

bygget en ny, og klubben har stilt 

med 5 mann hver dag i 10 dager til 

dugnad. 

Det er ikke første gang vi er hos 

Coop på dugnad, vi har hatt et 

mangeårig samarbeid. Dette er med 

til å gi 

God inntekt til humanitært arbeid. 

Fotograf: Vigdis Margrethe Løver 

som også gav oss en helside i lokala-

visen Eikerbladet.  

JUBILEUMSKONVENTET 
   Kiwanis 100 år  Distrikt Norden 50 

år 

Divisjon Buskerud sin Prosjektkomité er i  gang med planleggingen av JUBILEUMSKON-

VENTET i Drammen. Vi skal feire at det er 100 år siden Kiwanis ble startet i Detroit USA. 

Kiwanis Club Oslo ble organisert i 1964, Året etter ble 

Distrikt Norden organisert, og vi er i dag 70 klubber som skal feire jubileene. 

Vårt konventhotell er 

First Hotel Ambassadeur  i Dram-

mens moderne bydel. 

På Drammens torg skal vi på lør-

dag vise at KIWANIS er i byen. 

Vi gleder oss til å se dere i Drammen neste år, og husk vi skal vise hva Kiwanis står for. 
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Kjære kiwanianere. 

Først en stor takk til dere og klubbene som støtter Eliminate. Fra 27. august 

til 30. september i år gjennomførte vi en SMS-aksjon for første 

gang, sammen med UNICEF, for å fjerne stivkrampe hos mor og barn. 

Denne aksjonen innbrakte kr. 27 500.- som vil redde 2750 liv (mødre/ 

barn) fra å bli smittet av stivkrampe. Vi må innrømme at vi hadde håpet 

å samle inn en høyere sum som også hadde vekket media. 

Det ble lokalt omtale i noen få lokal aviser. På forhånd hadde UNICEF avtalt med bl.a. 

God Morgen Norge i TV2 om et innslag, men da måtte summen være høyere. Vi har 

gjort oss erfaringer med en slik sms aksjon, men vi gir oss ikke og vil prøve igjen. 

Datoen 8. februar 2015 skal vi huske for da skal vi feire morsdagen 

og ha en SMS-aksjon . Prosjektkomiteen vil komme tilbake med mer 

informasjon om dette før jul. 

Vi ønsker hverandre lykke til og en GOD OG FREDELIG JUL! 

Kiwanis hilsen 

Prosjektkomiteen for Eliminate 

Carl-Erik Thielemann 

  

Nytt fra prosjektkomiteen for Eliminate . Dere finner oppdatert info og Nyhetsbulletin for Eliminate 

på våre hjemmesider www.kiwanis.no. 

FAKTARUTE FOR STATUS 

var det 59 land som var i risikosonen for stivkrampe hos mor og barn på grunn 

av manglende vaksinasjon. I perioden 2000-2014 har 35 land blitt erklært smittefri. 

Definisjonen på smittefri er: Mindre enn et fall av stivkrampe på 1000 levende nyfødte, 

i hver delstat i landet, i løpet av et år. 

Madagaskar erklært fri for stivkrampe i juni 2014. 

De 24 land som gjenstår er i ulike faser av prosessen. Noen land (6 land) har gjennomført 

selve vaksineringen og venter nå på en bekreftende undersøkelse 

(validering) som trengs for å kunne erklære landet fritt for stivkrampe. Andre land 

arbeider med finansiering og planlegging av selve vaksineringen. Det er de 

«vanskeligste» land som nå gjenstår. 

Kiwanis International har pr. 217. november samlet inn 72,4 mill. USD. Det gjenstår 

å samle inn 37,6 mill. USD. 
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Glimt fra lørdag 29.November 2014 

Julemarked Åsgårdstrand   

Kalendersalg Horten 

Julemarked Holmestrand   
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 SISTE SIDE…... 

Kiwanis Larvik Bøken er en aktiv klubb, og her kommer en oppdatering på det indre liv i klub-

ben: 

På tirsdag avviklet klubben årsmøte og da hadde vi den store gleden å ta opp 2 nye medlemmer. 

På bildet ser vi de 2 nye medlemmene i midten, det er Mari Lund og Bjørg Tanum. På venstre 

side står fadder Heidie og til høyre president Gunn. Det har vært et godt Kiwanisår for klubben 

og vi har hjulpet mange, både i nærmiljøet og ute i verden. Tar med litt fra årsberetningen vår: 

Vi har siste kiwanisår gitt bort ca 150.300 kroner. Av dette har 43.265 kroner gått til barn og 

unge i Larvik som trenger hjelp. Vi gir bidrag til bl.a. ferieturer, kulturskole, idrett og korpskon-

tingenter, vintertøy ulltøy og støvler, fotballtur, håndballcup, tur til Foldvik familiepark for Home 

Start og sommerleir på Knattholmen. Videre har vi gitt til: 

Flom Filippinene: kr 10.000, Nanset kirke ungdom kr 10.000 til diverse utstyr, sommerleirer Burn 

Camp og Mental Helse Ungdoms sommerleir kr 15.000, Kiwanishytte i Gurvika kr 12.000 og Eli-

minate prosjektet kr 14.860. Vi har to fadderbarn fra barnehjemmet i India. Vi har delt ut 275 

kiwanisdukker og Misjon uten grenser har fått barneklær for 15.000 kroner som de gir til fattige 

familier i Øst-Europa. Det gir mye å få være med i Kiwanis og kunne hjelpe. På lørdag er vi på 

Nordbyen og har kakeutlodning  

  


