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.  
Sammen får vi det til! 

11.129 / 1.593.926,- / 1.680 / 681.214.-  

Fantastiske tall ! 

Mange av dere kjenner trolig tallene allerede. 

11.129 humanitær timer utført av våre medlemmer, 1.593.926,- kroner donerte midler fra våre klubber, 

1.680 Kiwanisdukker gitt av våre klubber. 

Alt i løpet av de 3 første månedene av dette Kiwanisåret. 

Kjære medlemmer – Dere bør være veldig stolte ! 

Tenk alle de som har fått oppleve en positiv forskjell takket være dere. 

Det nærmer seg innlevering av kvartalsrapport nr. 2, jeg gleder meg til å lese tallene og rapportene.  

Vi er inne i et jubileumsår, og har satt fokus på synliggjøring av Kiwanis. 

Takk til Årsmøte på Hamar i september 2014 som ga sin støtte til det. 

Takk til Distriktsstyret, som på distriktsstyremøte nr 1 i oktober 2014, vedtok ett budsjett med midler til synliggjøring.  

Vi innledet et samarbeid med Spring PR, og fikk hjelp til det vi ikke kan selv. 

Fire måneder senere, 6.februar 2015, var vi synlige på God Morgen Norge. 

Kiwanis kuppet Morsdagen! 

Resultatet 681.214,-  Mer enn 68.000 liv reddet fra å dø av stivkrampe. 

Mange klubber fikk inn tilsendte pressemelding eller annen omtale av aksjonen i sine lokal aviser 

Dette klarte vi i løpet av få dager. 

Kiwanisdukken fikk en lengre reportasje på Norgesglasset, fra St. Olavs Hospital i Trondheim. 

Denne ble sendt flere ganger på NRK Radio, Kiwanis ble nevnt flere ganger. 

Synliggjøring – Sammen fikk vi det til ! 

 

BARNAS DAG - Lørdag 5. september 2015 blir en ny dag for synliggjøring av Kiwanis. 

Bragernes Torg er stedet, under jubileumskonventet i Drammen. 

Påmeldingsskjema for konventet går ut i disse dager.  

Meld deg på, her blir det fullt. En flott Kiwanis helg, jeg gleder meg til å dele den med dere. 

Takk for at DU er Kiwanianer – Takk for at DU gjør en forskjell 

 

Sammen får vi det til ! 

 

Hilde Elisabeth Meyer 

Guvernør 2014-15 

 

Guvernørens Gnist !  

I redaksjonen: 

Redaktør: Ludvik Ervik  

Medhjelper: Bjørn Vold 

Stoff til Kiwanisnytt, sendes til:   

kiwanisnytt@kiwanis.no 
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Vi hadde i forrige nummer intensjon om å ta morsdagen 

tilbake. Når Kiwanis Guvernør Hilde Meyer og 

Britt Haslund var i alle medier, så må vi kunne si at 

målsettingen ble oppnådd. 



4 

Mere morsdag denne gang fra Aust-Agderblad. 

. 

Hyggekveld i Risør. 

PU festen er et årlig arrangement som vi har hatt 
i mange år og også i år arrangerte tradisjonell PU
-fest 11. februar. 

Dette samler mange fra de lokale institusjonene 
og det blir en begivenhetsrik kveld for alle. 

Programmet begynner med oppstart av møtet, 
der alle blir ønsket velkommen og ropt opp. 

Deretter blir det servert pølse og brus før 
tradisjonell bingo settes i gang. 

Det står ikke på kvantitet og kvalitet på 
premiene. 

Alle har med seg en flott premie 
med seg hjem etter festen. 
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   Hallo alle klubber i Norden 
KC Moss har fått fram et artig lite produkt, som gjør både person og Kiwanis synlig i 
samfunnet. Vi har kjøpt til egen klubb, men synes det er riktig å gjøre dette refleksbåndet 
tilgjengelig for andre klubber også. Se vedlagte salgsbrev. Dette er klarert med 
Guvernøren. 

Riktignok går vi mot lysere tider, men vi synes produktet er godt, og man kan prøve seg 
litt fram. Riktig periode for introduksjon er jo egentlig på høsten, og vi kommer nok 
tilbake til saken da. 

Hilsen fra KC Moss 

Kåre Sørby 

Kiwanis Club Moss, markedsfører nå: KIWANIS Refleksarmbind  
ved markering av region NORDEN`s 50 års jubileum, og gir støtte til samarbeidsprosjektet:   
                  
   
 
 
 
 
Refleksarmbindet er levert av Norges ledende leverandør Reflexconsult AS, 
Oslo  (www.refleks.no) med følgende spesifikasjon: 
 
Farge hvit 3M Scotchlite - Sikkerhetsgodkjent  EN 13356 – Type «Slap Wrap» 3.0x38.0 cm til feste rundt arm og/eller 
ben. Refleksarmbindet bærer KIWANIS logo – Norsk flagg og Varseltrekant om personferdsel ved veibane. (Et antall 
vareprøver finnes) 

 
Refleksarmbindet leveres i min. antall a. 100 stk. a. kr. 20,- pr. stk, inkl. mva (ekskl. frakt), og kan bestilles pr. brev eller 
e- post fra KIWANIS Club, Moss under adresse: 
KC Moss, v/Einar Clemet Solum, Værlebakken 18,1525 Moss – Tlf. 69269030 – Mobil 91330172 –  
e-postadresse: ecsol@online.no 

 
Frist for bestilling er 15. mars 2015 – leveringstid ca. 4 uker. Ved bestilling bes totalbeløp, min.  
kr. 2.000,- kr. forhånds-innbetalt til KC Moss via bankgirokonto: 1080.23.05074 
Foreløpig frist for høst- bestilling er 10. september 2015. 
 
KC Moss vil anbefale, at ved den lokale markedsføringen, videreselges refleksarmbindet for min. kr. 25,- pr. stk., (vanlig 
markedspris uten logo, er fra kr. 35,- /kr. 39,- pr. stk.)  

 
Til orientering har KC Moss, i bestilling 500 stk. til egne klubb- aktiviteter, og intern-salg 
til våre medlemmer. Produktet egner seg også som gave til barn i Kiwanis-prosjekter. 
 
Det anbefales at fortjeneste ved salget blir overført direkte til KIWANIS/UNICEF prosjekt:  ELIMINATE              

 
 Motto i prosjektet:  «REFLEKS REDDER LIV I TRAFIKKEN» 

 
 
 

  

http://www.refleks.no
mailto:ecsol@online.no
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Kake til 50 personer. 
Onsdag 11.03.15 fikk barneavdelingen på SSA en stor 
bløtkake fra Kiwanis Club Arendal, for å feire at Kiwanis i 
20 år har levert «kiwanisdukker» til barneavdelinger i 
det meste av landet. Kiwanisdukken kom opprinnelig fra 
Australia og ble kalt traumadukke, og ble delt ut for å 
hjelpe barna i en vanskelig situasjon. Så for 20 år siden 
kom dukken til Norge. Dukkene er helt hvite, og det er 
barna selv som skal tegne på den eller kle den opp, sette 
plaster på, vise hvor sprøyta ble satt og hvor det er 
vondt. Dukken er svært populær hos barna. 

Representanter fra Kiwanis Club Arendal var fra venstre Lars Tjøstolvsen, Jarle Edvardsen, Trygve Skarning og 
John A. Martinsen med en dukke i hånden. 

 

Kaken var populær. 
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 I mars - april 1965: 
 

 var det kun to Kiwanis-klubber i Norden; Kiwanis Club Oslo og 
Kiwanis Club Reykjavik Hekla, begge organisert i januar 1964. 
Osloklubben var således den første og eneste i Skandinavia. 
 

 hadde Kiwanis Club Oslo ca. 50 medlemmer og feiret sitt 1-års 
jubileum. 

 var Kiwanis International 50 år og feiret det på en flott måte. 
 

 var Lyndon B: Johnson president i USA og Charles de Gaulle i 
Frankrike 

 innledet USA luftkrigen mot Nord-Vietnam. 
 

 var Ivar Øien President i Kiwanis Club Oslo.  

  kostet 1 kilo poteter i engros kroner 0,37. 
 

 jobbet KC Oslo med å lage sin første klubblov og seremoni for 
opptak av medlemmer. 

 var Kiwanisnytt klubbavis i sin 2.dre årgang. 
 

 var Einar Gerhardsen statsminister i Norge 

 arbeidet Kiwanis Club Oslo aktivt med Torshovbarna. 

 

FOR 50 ÅR SIDEN 
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Ivar Øiens minnemedalje  

 Ideen til en utmerkelse i District Norden ble lansert på Ra II konventet i Sandefjord 2003 av leder i PR og informasjonskomiteen Jan 

Egil Larsen, Kiwanis Club Larvik. District Norden har et fond som trenger penger, la oss lage en medalje med diplom, til minne om Ivar 

Øien , District Nordens første  Norske guvernør og Kiwanis Club Oslos første president. 

En hedersbevisning hvor beløpet på kr. 5000,- går til fondets oppbygging. 

Medlem av PR og info komiteen Roar Hansen, Kiwanis Club Åsgårdstrand lagde utkast, og ferdig produkt til medalje og pin i 

samarbeid med Kristin Øien, Ivar Øiens kone. 

Den første medalje ble utdelt ved Kiwanis Club Oslos 40 års jubileum 10.01-2004 til Kirsten Øien. 

District Nordens Fond har bestemt at denne hedersbevisning kan kjøpes av Districtet, Divisjoner og klubber. 

Dette er den høyeste utmerkelse man kan få i District Norden, og kan ikke kjøpes av medlemmer. Den blir gitt til personer som har 

utmerket seg over lang tid i Kiwanis eller for Kiwanis. 

Øienmedaljen ble tildelt Kjell Strøm, post mortem 10. mars. Liv Strøm, Kjells kone, og 
datteren Cecilie ble overrakt medaljen og diplomet på vår kamerataften, kunne  President 
Gunnar Henry Olsen i KC Fredrikstad melde. 

  



9 

 

ET GODT TILTAK SOM FLERE KIWANIS KLUBBER BØR KOPIERE.  

Kiwanis Club Moss gjorde et enstemmig vedtak den 6.11.01 om å godkjenne det fremlagte forslaget til en 
handlingsplan for de neste 5 år. Et av punktene lød: ”Klubben vil prioritere arbeidet for barn og unge. Som et 
ledd i dette vil vi engasjere oss sterkt i å få etablert en utlånsordning for sport og turutstyr til barn og unge, slik 
at alle, også de som av forskjel-lige grunner ikke har det de trenger for å delta i idretts- og friluftsaktiviteter kan 
låne utstyr.” 

     Kiwanis Utlån – Sport og Friluft er etablert og i full drift. Den har et stort utvalg av utstyr til frilufts og 
campingliv, samt et godt utvalg av utstyr til vintersport. Ved kunstis-banen har vi en egen bod med skøyter for 
utlån. I Nesparken har vi et stort antall opp-blåsbare kjelker og akebrett.  

     For å få kontinuitet i driften, også i årene som kommer kan man ikke basere den på frivillig basis. Derfor har 
klubben inngått en avtale med attføringsbedriften KIAS A/S. De står for den daglige driften mot en årlig 
godtgjørelse, som er blitt dekket av Moss- og Rygge kommune.  

     Utlånet er mye større enn forventet. De som benytter seg av tilbudet er i første rekke skolene i Moss og 
Rygge. I tillegg møter medlemmene i klubben opp og låner ut skøyter og kjelker i helgene. 

     At dette er et godt engasjement ble bekreftet da undertegnede ble anmodet av Sosial og Helsedirektoratet 
om å komme dit og orientere om tiltaket. I referatet fra møtet som ble avholdt den 13. februar heter det bl.a. ” 
Meget godt tiltak i regi av Kiwanis Club Moss. Har samarbeide med atføringsbedrift. Kan ses i sammenheng 
med St.meld. 20 – Utjavning av sosiale helseforskjeller.”   

     Begrunnelsen for at direktoratet vil bli orientert om Utlånssentralen i Moss var at de ønsker tilsvarende over 
hele landet. Vi var enige om at vårt samarbeide med attføringsbedriften KIAS A/S var en fin kombinasjon som 
bør kunne gjøres med tilsvarende bedrifter på mange steder. Videre var vi enige om at det måtte være en fin 
oppgave for mange Kiwanisklubber å konsentrere seg om. 

     Etter min mening ville det være en fin måte å profilere Kiwanis på. Det vil i så fall medføre at organisasjonen 
blir bedre kjent og gi mye fin PR. som muligens kan medføre at vi kan tiltrekke oss yngre medlemmer.            

     Moss den 10.3.07  

 Helge Thømt 

Leserinnlegg…. 
  

 

Kjære Helge Thømt 

Kiwanisklubbene  Horten,Horten Freia 

og Åsgårdstrand har latt seg inspirere 

av Moss og Sandefjordsklubbens 

utlånssentraler. 

 

Første utlån til en skoleklasse er 

gjennomført med gode smil fra 

brukerne.   
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Kjære Kiwanisvenner 

Som dere sikkert vet er vi en Kiwanis klubb i Spania. Vi er i et område med mange nordmenn. Klubben har 
faktisk bare norske medlemmer. Grunnen til at vi skriver til dere er rett og slett for å informere om at vi finnes 
her nede og at vi ønsker medlemmer fra andre klubber som er i Spania over korte eller lengre perioder 
velkommen som medlem/ støttemedlem hos oss. 

Vi har en kortere sesong enn det vi er vandt til fra Norden. Mange av oss tilbringer sommeren i Norden og 
derfor blir sesongen kort. Vi starter i oktober og har avslutningsfest med lutefiskaften i november. De fleste 
drar hjem til jul. 

Vi starter så igjen i januar/februar og har sommeravslutning i april. Om din klubb har tidligere medlemmer 
eller nåværende medlemmer som ønsker å ha kontakt med oss, så er alle velkomne – evt. bruk E-mail 
adressen: alfas@kiwanis.no . 

Vi er få i klubben med Kiwanis bakgrunn fra Norden, slik at tilskudd med Kiwanis bakgrunn er ønskelig.  

Klubbmøtene er på dagtid – lunsjmøte.  Vi arbeider lokalt i Alfas området med forskjellige aktiviteter som 
innsamlingsaksjoner hvor vi setter ut bøsser på strategiske steder hvor vi vet at folk fra Norge/Sverige vanker. 
Vi har Kiwanis lotteri, og vi samler inn tøy fra Norge som vi deler ut til trengende. 

Akkurat nå er vi ferdige med en Kiwanis dukke aksjon, hvor vi alle er med på å ”fylle” og sy dukker.Vi er også 
så heldige at flere Kiwanis klubber i Norge hjelper oss med økonomiske bidrag slik at vi er i stand til å hjelpe 
barn. Og som dere sikkert har sett i media hjemme så er det mange barn som sliter her nede. Mange trenger 
hjelp, slik at vi ser at arbeidet vårt blir satt pris på. 

Vi har god kontakt med sosialkontor osv. 

Håper at dette kan være noe å tenke på. Og om noen av klubbens medlemmer er på disse kanter, så er det 
bare til å ta kontakt og komme på våre møter. 

Lykke til videre med Kiwanisarbeidet. 

Kiwanis hilsen 

Stein Robert Halle 

President  

 

 

  

Kiwanis Club L’Alfas del Pi 
“SIRVIENDO A LOS NIÑOS DEL MUNDO” 
  
  

mailto:alfas@kiwanis.no
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På bilde fra venstre; Fadder Grete Løfqvist, nytt 
medlem Karin Ottestad og President Lilly Rolfsen 

Nytt medlem 

President Lilly Rolfsen i 
Kiwanis Club Tønsberg 
Blanca hadde gleden av å 
ta opp et nytt medlem på 
møte den 3. mars 2015, 
da ble Karin Ottestad 
medlem i klubben vår. Vi 
har nå 25 medlemmer og 
det er vi stolte over. Vi 
jobber videre…………….. 
for  

VIL VI SÅ KAN VI. 

 BLE OVERRASKET: En noe forfjamset nestleder i Siggerud IL, Ulf Grefsgård (t.v.), måtte bare smile og takk 
pent da Frank Larsen fra Kiwanis helt uanmeldt dukket opp med 20.000 kroner i jubileumsgave.    

 

Jubileumsgave til Siggerud I.L 

Vi sakser fra artikkelen:Litt senere ble mikrofonen nærmest kapret av Frank Larsen fra Kiwanis Club 

Siggerud. Han hadde det meget travelt, men rakk å overrekke en forfjamset Ulf Grefsgård, nestleder i 

laget, en sjekk på 20.000 kroner, som jubileumsgave.– Idrettslaget her på Siggerud er jo en av de virkelige 

gromgutta, og da gir man presang, smile Larsen. Før han forsvant like brått som han kom. 
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Driftige damer i KC Tønsberg Blanca. 

Jula varer helt til påske, så da kan vi jo ta med en glemt julesak fra forrige nummer...   

Førjulsgave: 

På årsmøte 30. september i år bevilget Kiwanis Club Tønsberg Blanca penger til Kirkens Bymisjon avd. 
Myrsnipa og Quasimodo, som er en ungdomsklubb og ungdomskafe i Tønsberg.  

På vårt medlemsmøte 25. november hadde vi besøk av Marianne Bøe fra Kirkens Bymisjon, 
Myrsnipaprosjektet, som mottok en sjekk pålydende kr. 20.000,- av vår president Lilly Rolfsen. En meget 
kjærkommen gave som går til barn i Bymisjonens regi.   

Noen av medlemmene i Kiwanis besøkte noen dager senere Ungdomskafeèn Quasimodo, der ble vi mottatt 
av daglig leder Bente Pladsen. 6 frivillige utenlandske ungdommer som driver kafeèn hadde laget lunsj, stekt 
vafler og kanelsnurrer til vi skulle komme. President Lilly hadde med en sjekk pålydende kr. 20.000,- til stor 
glede for alle. 

 

Pengene vi har gitt bort har vi i Kiwanis Club Tønsberg Blanca tjent ved salg av Kiwanis sin adventskalender, vi 
har hatt julemarked og kakelotteri. 

 

 

Bjørg Køhn 

sekretær 
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Vi sakser fra Demokraten i Fredrikstad…. 

Omtale i Demokraten 19. mars.KC Fredrikstad delte ut prisen for 19. gang.  

Utdelingen fant sted tirsdag 17. mars på Kiwanishuset. 

med Kiwanishilsen KC Fredrikstad , President Gunnar Henry Olsen 
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Hei alle kiwanianere og venner av Kiwanis. 

 

Først vil vi få takke hjerteligst alle klubbene og 
medlemmene for innsatsen i forbindelse med 
SMS aksjonen i februar måned. Toppen var 
fredag 6. februar hvor Kiwanis ble 

synliggjort med vår guvernør Hilde Meyer og 
Lena Kristin Ellingsen på God Morgen Norge på 
TV2. Lena Kristin spilte i TV-serien 
«Himmelblå». Her var de med og profilerte 
SMS aksjonen ’UNICEF og Kiwanis tar Mors 
Dagen tilbake’. Der gjorde vi en god figur. Det 
ble laget to filmsnutter med Lena Kristin og 
Britt Haslund fra Kiwanis Club Horten Freia. 
Begge filmene ble lagt ut på Facebook og ble 
besøkt flittig. Alle har dere vært med på denne 
dugnaden da Fondet bevilget kr 25000 for å få 
produsert begge filmene.  

Sluttsummen ble kr 681214 – det kan vi være stolte av og igjen en stor 
takk til dere alle som har bidratt til å redde mange mødre og barn fra 
å få stivkrampe. 

Faktarute 

KI har samlet inn 75 mill. USD pr. februar 2015 

KIDN har samlet inn 2.2 mill. NOK pr. februar 2015 

KIDN avslutter prosjekt Eliminate 30.09.2015 

35 av 53 land er erklært frie for stivkrampe siden UNICEF begynte vaksineringen. 24 land 

gjenstår.  

Mauretania, Kambodia, Filippinene og Ekvatorial Guinea er vaksineringen gjennomført og 

man vil vurdere resultatene av sine kampanjer i løpet av 2015.  

I India pågår vurdering av resultatene i 4 provinser. Deretter gjenstår vaksinering i de siste 4 

provinser. 

I Chad, Haiti, Indonesia, Sør Sudan, Etiopia, Guinea Conakry, Nigeria, Pakistan, Papua Ny 

Guinea og Sudan pågår arbeidet med vaksineringen. 
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Vi har et meget godt samarbeid med UNICEF Norge. Siste møte 
var 3. mars og neste er 12. mai. De støtter oss i våre planer. Vi skal 
heller ikke glemme Spring Kommunikasjonsfirma som produserte 
begge filmene. 

KIDN har nå bidratt med over 2,2 millioner. Vårt ambisiøse mål er 
4 millioner. Det realistiske målet er vi nå enig om er 3 millioner pr 
30.09.2015.  

Så nå har vi startet på oppløpssiden med målet i sikte som Petter 
Northug på innspurten av 5 mila under VM i Falun. 

Vi vil bidra søm følger,utarbeide et bursdagsbrev som sendes ut til 
kommuner og større bedrifter hvor de inviteres til å gi en 
bursdagsgave til Kiwanis 100 år dedikert til Eliminate. 
 
En ny sms aksjon i forbindelse med Jubileumskonventet i 
Drammen på lørdag 5. september ’Barnas Dag’ 
 
De klubbene som har anledning til det å bli en Model Club  
Klubbene kan bidra med ulike arrangementer lokalt og her er det 
bare fantasien som setter grenser. 

Lykkes vi med dette, kan vi ende opp med et resultat på 
mellom 3 og 4 millioner kroner. 

 

Vi sier KLAR FERDIG GÅ og ønsker hverandre lykke til. 

 

Kiwanis hilsen fra 

Prosjektkomiteen for Eliminate 

Hilde Meyer, Lennart Carlson, Arne Johan Sigstad og Carl-Erik 
Thielemann 

Siden sist 

 

KC 

Halden har overført 40.000 kr 

til Eliminate 

KC Fana har overført 20.000 kr til 

Eliminate. 

SMS-kampanjen ved Morsdagen 

tilførte Eliminate 681.000 kr 

Kiwanis Club Moss selger 

refleksbånd og lar overskuddet 

gå til Eliminate  

 

HUSK! 10 kr redder et liv. 

  



16 

Vi gratulerer vårt medlem Falk Bakke med 

utnevnelsen som Æresborger av Shkoder fylke 

i Albania. Bakgrunnen er hans store innsats for 

og med Kiwanis Albaniahjelpen i byen 

Shkodër. Spesielt fremhevet er hans 

fenomenale jobb med etablering, oppbygging 

og drift av Trupa Muzikore; et korps for 

funksjonshemmede. 

Han ga oss en orientering og en kommentar på 

vårt møte nå i kveld, og benyttet da også 

anledningen til å takke sin klubb her i 

Elverum 

for moralsk og økonomisk støtte til denne 

jobben. Han peker også på at uten denne 

støtten hadde ikke prosjektene vært mulig å 

gjennomføre, og fremhevet at KC Elverum 

har desidert vært den største bidragsyteren 

når det gjelder korpset. Han ønsket derfor å 

dele æren med klubben.  

Falk Bakke utnevnt til Æresborger av Shkoder fylke i  Albania. 

Kiwanis klubbene i Vestfold 

var samlet til kurs i Sandefjord. 

Temaet var hvordan lage en 

hjemmeside. 

Dyp konsentrasjon blant kursdeltagerne. 

Kursleder var Asbjørn Schjølberg  som holdt 

de kommende webredaktører i ånde. 
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JUBILEUMSKONVENTET 
Kiwanis 100 år     Distrikt Norden 50 år 

Drammen  4. - 6. september 2015 
 

Prosjektkomiteen for Jubileumskonventet har kommet til en ny milepel i planlegningsarbeidet, vi kan 

invitere til JUBILEUMSKONVENT. Vi håper at flest mulig benytter anledningen til å være med på å feire  

Kiwanis 100 år og vårt Distrikts 50 år. 

På et annet sted i Kiwanis Nytt finner du den tradisjonelle PÅMELDINGSBLANKETT 

som er i Excel format, sendes som vedlegg til E-post eller skrives ut og sendes pr. post.  

OBS! Påmeldingsfristen er 1.juni. 

Send blanketten så tidlig som mulig, det letter komiteens arbeid. 

 Dette er bilder som gått til mange land, 

Skisprinten i Drammen. Du så sikkert 

hvor mange mennesker som omkranset 

torget. Når snøen er borte, sommeren 

har vært her og det er blitt høst, er det vi 

som skal samle mange mennesker på 

torget til BARNAS DAG.  

 

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

  

 

Ledsagerturen. 

Det blir en endring i programmet. 

Tunellen opp til Spiralen er for lav for 

bussen, men erstatningen, Gulskogen 

gård er like spennende. 

 

Klart for påmelding til Jubileumskonventet 
Gå inn på våre hjemmesider:  www.Kiwanis.no 

Klikk på «Les mer» og les info nr. 3 og åpne Påmeldingsblanketten. 

Frist for påmelding er «Innen 1. juni 2015″Utfylling og innsending er forklart på blanketten. 

Info konvent 3 

Jubileumskonvent-påmeldingsskjema 

  

http://kiwanis.no/wp-content/uploads/2015/03/Info-konvent-3.pdf
http://kiwanis.no/wp-content/uploads/2015/03/Jubileumskonvent-påmeldingsskjema.xlsx
http://kiwanis.no/wp-content/uploads/2014/10/T-Shirt-Back.jpg
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                      Kiwanis Divisjon Buskerud 

Kiwanis International District Norden og klubbene i Divisjon Buskerud inviterer: 

Jubileumskonventet 4. - 6. september 2015. 
på First Hotel Ambassadeur, Strømsø Torg 8, Drammen. 

Påmelding innen 1. juni 2015. 
Dette skjemaet er et Excel regneark. Fyll inn de gule feltene (et skjema for hver deltager) og lagre dokumentet, 

for eksempel som "Jubileumskonvent-påmeldingsskjema, KC xxxxx (1)", 

"Jubileumskonvent-påmeldingsskjema, KC xxxxx (2)" osv.     Send det som vedlegg til E-post, 

eller skriv det ut og send det som vanlig post til KC Ringerike, se adresser nedenfor. 

Det er få og kostbare parkeringsmuligheter ved hotellet, så derfor anbefaler vi alle om å bruke 

tog eller buss til Drammen. Hotellet er noen få hundre meter fra jernbanestasjonen. 

Dersom mange velger jernbane vil det være en representant fra Kiwanis tilstede på jernbanestasjonen. 

                                            
Antall 

personer 
Pris pr. 
person 

Sum 

Deltar på hele konventet, fredag til søndag (dobbeltrom)   2798,00 0,00 
Deltar på hele konventet, fredag til søndag (enkeltrom)   2998,00 0,00 
Årsmøte lørdag med lunch, bankett og overnatting (dobbeltrom)   1699,00 0,00 
Årsmøte lørdag med lunch, bankett og overnatting (enkeltrom)   1799,00 0,00 
Deltar på hele konventet, fredag til søndag, uten overnatting   2230,00 0,00 
Årsmøte lørdag med lunch og bankett, uten overnatting   1415,00 0,00 
Årsmøte lørdag med lunch, uten bankett og overnatting   465,00 0,00 
Deltar bare på banketten, uten overnatting   900,00 0,00 
Ledsagertur med lunch (drikke er ikke innkludert). Turen inneholder bl.a. 
besøk på Gullskogen gård og Glasshytta samt båttur på Drammenselven.   180,00 0,00 

                                              Total sum 0,00 

Deltagelse på hele konventet inkluderer to netter, frokost lørdag og søndag, lunch lørdag og søndag. Videre er det middag fredag (drikke 
ikke inkludert), bankett lørdag med aperitif og drikke til maten inkludert. Tilgang til hotellets fasiliteter i åpningstiden, trådløst internett. 

Antrekk på banketten: Mørk dress / smoking. 
Ved spørsmål kontakt Tore Vågsmyr (tore.vagsmyr@gjensidige.no), telefon 905 27 350.  

Påmelding blir registert ved     

  

    

  

     

          
innsending av skjemaet til:         Jubileumskonvent Drammen 2015   

  Kiwanis Club Ringerike           Nordea Bank Norge ASA, Oslo, Norway 

  c/o Sven Alexander            Konto nr.: 6515.45.16667   

  Viksveien 7  Tlf. 32 12 39 14 / 906 38 993    IBAN: NO0765154516667   

  3530 Røyse E-post: svalex@online.no       BIC/SWIFT: NDEANOKK   

 

Kiwanis Club:   Funksjon i distriksstyret:   

Deltakers 
navn: 

  Delegat (kryss ved svaret): Ja Nei 

Adresse:   Ledsager navn:   

Postnummer:   Dele rom med:   

Sted:   Er det mat du ikke kan ha? Ja Nei 

E-post:   (kryss ved svaret).  Hvis ja, hva slags mat? 
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 Klipp fra 

 Kiwanis International President 

John Button's remarks about the 

Canadian government's matching 

donation toThe Eliminate 

Project were included in a national 

Canadian news broadcast earlier 

this week.  

«Heisan….. 

Ja – sannelig ble det en «GOD MORGEN» for 

Kiwanis og Eliminate. Vår guvernør maktet å 

være både naturlig, avslappet og entusiastisk 

på samme tid. Dette var så herlig at det nesten 

var til å gråte «gla-tårer» av. Dette er Kiwanis 

synliggjøring på elitenivå .» 

Ytret  vår kjære Distriktssekretær Dag Gladsø.    

Kake hører med når Utlånssentralen 

til Kiwanis klubbene i Horten 

Kommune ble innviet. 

Thea bruker Kiwanisdukken sin til å vise 
hva legene og sykepleierne har gjort med 
henne på sykehuset. 
FOTO: KAROLINE P. ÅRRESTAD / NRK  

https://www.facebook.com/TheEliminateProject
https://www.facebook.com/TheEliminateProject
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Mosseklubben er en aktiv Kiwanisklubb. Vi deler gjerne 

Kiwanisavisa med våre lesere. 13 årgang er 

imponerende 
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Hyggelig gave til KC Elverum. 

 

Klubben var i dag invitert til Svartholtet 

barnehage for å motta en gave til sitt 

humanitære arbeid - presidenten i klubben, 

med en fotograf på slep, fikk overlevert 12 000,- 

kroner til vårt arbeid for vanskeligstilte barn i 

Elverum - "Kiwanismodellen - intet barn på 

utsiden" - og pengene går uavkortet til dette 

prosjektet. 

Beløpet var resultatet av Svartholtmart'n - holdt 

på mart'ns-fredagen 6. mars, i barne-hagen, og 

der solgte de ting som barna hadde laget selv. 

Flott at "Barn hjelper barn", og vi i Kiwanis er 

både rørt, ubeskrivelig glade og eventyrlig 

takknemlige for gaven som "hjelper oss å 

hjelpe". Det er også en kjempestor opp-

muntring at bl. a. barnehager legger merke til 

hva vi gjør og bidrar på denne måten. Som en 

liten takk etterlot vi våre kalendere til hver 

avdeling og to store bløtkaker som de kunne 

kose seg med utover dagen. På vegne av 

klubben og alle de vi kan hjelpe med disse 

pengene - TUSEN TAKK TIL ALLE I 

SVARTHOLTET BARNEHAGE! 

Eskil Enger, en kjekk og frisk ung herremann, overleverte 

elegant sjekken til Kiwanis-presidenten, godt støttet av 

barnehagens nestleder, Bente Ottersen Haug, i bakgrunnen. – 

En fornøyd president viser frem sjekken og takker alle for 

gaven, her sammen med Eskil Enger og Bente Ottersen 

Haug. – på Svartholtet barnehage As.  

https://www.facebook.com/Svartholtet?ref=stream
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SISTE SIDE…. 

Interklubbmøte i Divisjon Indre Østland; på Elverum; Trond Berg kåserte om Liv og røre i vårskogen. Vi var 49 som fikk en flott innføring 

i naturens både gode og mer sørgelige side, krydret med flotte bilder og mesterlig fortalt av en som vet hva han snakker om.  

  


