
1 

  Kiwanisnytt 
       Nr. 5  2016—2017            August 2017 

 

https://www.google.no/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.vitek.no%2Fsitefiles%2Fsite1%2Ffiles%2Fartimg%2Fgod-sommer11.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.vitek.no%2Fnyheter%2Fgod-sommer%2F&docid=-2E70qqQtWDeQM&tbnid=HQBt_v_9jMcCxM%3A&vet=10ahUKEwjlo6CG1czUAhWNZlA
https://www.google.no/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.vitek.no%2Fsitefiles%2Fsite1%2Ffiles%2Fartimg%2Fgod-sommer11.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.vitek.no%2Fnyheter%2Fgod-sommer%2F&docid=-2E70qqQtWDeQM&tbnid=HQBt_v_9jMcCxM%3A&vet=10ahUKEwjlo6CG1czUAhWNZlA


2 

 

 

I redaksjonen: 

Redaktør: Ludvik Ervik  

                   Bjørn Vold 

Stoff til Kiwanisnytt sendes til:   

kiwanisnytt@kiwanis.no 

 

 

 Kjære gode venner i Norden! 

Dette er den fjerde gnisten fra meg, dvs det er bare den tredje da jeg rett og slett ikke fikk sendt inn i tide til den andre gnisten. Men 

den tiden er forbi og vi har heldigvis gått videre. Når jeg nå sitter her og skriver denne viser kalenderen august 17, noe som betyr at 

sommeren er på god vei til å være over. Klubbene er forhåpentlig kommet i gang med den gode jobben og alle som skal på konven-

tet gleder seg til dette. 

Så hva har skjedd i guvernørens Kiwanis liv siden sist gnist. Jeg har sendt Neste guvernør og leder av Hummanitærkomiteen til MHU 

sin sommerleir og til BC sin sommerleir i Trondheim fikk jeg hjelp av Mari Mosand fra KC Trondheim til representasjon. Mental Helse 

sin voksenleir vil bli besøkt av tidligere guvernør Hilde E. Meyer. Grunnen til at disse har representert KIDN og ikke meg er fordi jeg 

har ikke klart å få det til å klaffe med jobben. Dette er beklagelig men ikke så lett å gjøre noe med. 

I juli hva det tid for årets internasjonale store event, nemlig det kombinerte KI og KI-EF konvent i Paris, Frankrike. Jeg dro dit sammen 

med min kone, vi dro ned to dager før «jobben» startet. Den dagen vi kom regnet det rekordmasse, 100mm på få timer, det fosset 

ned. Resten av uken var det super vær og veldig varmt. Onsdag hadde jeg «klassemiddag» med mine guvernører kollegaer. Torsdag 

var det åpningsseremoni og KI-EF styre middag. Fredag årsmøte KI og galla middag på kvelden. Lørdag hva det årsmøte for KI-EF og 

avslutningsseremoni. På kvelden samlet de fleste av delegasjonen fra Norden til middag. Søndag dro jeg hjem. 

En av de tingene som det var størst spenning rundt på KI årsmøtet var valg av neste fremtidige president, det var mange gode kandi-

dater, men endte opp med en mann fra Belgia. Mye av grunnen til dette var at Belgias distrikt stilte opp med mange delegater for å 

gi sin støtte til sin kandidat. 

På KI-EF årsmøtet var det flere viktige ting, men den saken som har engasjert flest gjennom året om nye regler og forskrifter, ble ver-

ken godkjent eller kastet. Dette for at det ble bestem at komiteen måtte jobbe mer med forslaget før det blir presentert på nytt. Det 

var også valg av neste fremtidige president i KI-EF. Her hadde vi fra Norden stort håp og ønske om at Hilde E. Meyer skulle bli valgt. 

Det så lenge lovende ut, men pga av samme grunn som valget på KI årsmøtet så vant kandidaten fra Belgia dette valget også. Så pga 

av dette så får vi KI president og KI-EF president fra samme land til samme tid. Kan bli inntresant.  

Tiden etter Paris har gått veldig fort, mange telefoner møter med den lokale konvent komiteen i Langesund. Noen telefoner frem og 

tilbake med finanskomiteen. Men meste av tiden brukes til planlegging og klargjøring til konventet til høsten.  Jeg velger å avslutte 

med å ønske alle fortsatt god sommer, håper å se mange i Langesund. 

Kiwanis Hilsen fra Terje K.Th. Christensen 
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Konvent på konvent - två 
konvent i ett i Europa 
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Ernest och Frans var jämbördiga, men Ernest 
varierade sig. Istället för att jonglera visade 
han en hemlig ask som alla blev intresse-
rade av. Asken, liksom ägaren, är ganska 
tom tror jag. 
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På KI-EF årsmöte blev det mer intressant. Där hade KI-EF sty-
relse/dess President lagt fram några 

''förslagen" har våra Guvernörer 
Eivind och Terje slitit med under sina perioder. De har gjort 
ett gott jobb. Alla förslag drogs Inga beslut fattades! 
Budskapet till KI-EF styrelse blev: ”Jobba vidare och gör ett 
bättre jobb”. 

 

Årsmötet genomfördes på ett originellt och uppskattat sätt. Vi var ju i Paris som är berömt för sina caféer. Alltså var podiet 
dukat som ett café och de flesta aktiviteter genomfördes som samtal runt kaffebordet. 



9 

En fin galamiddag hör också till ett bra konvent.  
 

Den här middagen besöktes av överras-
kande många – 1 040 gäster! Hotellet 
blev tvingat att använda två lokaler. Vi 
diskreta nordbor kom in lite sent och 
hamnade i den mindre lokalen och 
kunde då endast följa högtidstalen och 
underhållningen via TV-skärm. Det var 
lite störande. 

Nu ser vi fram mot nästa års KI-EF kon-
vent i Baveno vid sjön Lago Maggiore i 
Italien och kanske KI konvent i Las Vegas. 
Då hoppas vi att se fler Kiwanier på 
”Nordiska bänken”. 

 

Göran 
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Kiwanis Elverum har sommerjobb. 

 

Hvert år, gjennom uminnelige tider, har Kiwanis Club Elverum hatt sommerjobb. Så også i år, og fra slutten av 
juli bygget vi boder og innredet plasthall på Skogmuseet forut for Jakt- og fiskedagene. 
Godt hjulpet av Unified fotball klarte vi det i år også selv om gjennomsnittsalderen i klubben er 75 år, og det er 
ferietid. Men som vi sier - Vil vi så kan vi! 
 
Så etablerte vi vår ”Kiwanisgrillen” på vanlig vis og grillet oss gjennom 7 timer hver dag i 4 dager. Det gikk helt 
flott og vi var glade for at både Neste guvernør med ledsager og Distriktssekretæren med ledsager støttet oss på 
mesterlig vis. Mange av våre ledsagere gjorde en formidabel jobb med vaffelsteking og jammen var det innslag 
fra Unified også ved grillen. Med svært godt besøk og med all denne støtten, godt og tjenlig vær og flott innsats 
av medlemmene ble det et rekordår.  
 
Vi takker for all innsats og støtte og for at så mange spiste og drakk hos oss. 
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Distriktet støttet Elverum  

Årets Kiwanisgrill i Elverum ble tilgodesett med god støtte fra Kiwanis Norden og det satte vi 
enorm pris på. 
Det er tradisjon at Neste guvernør med ledsager er invitert til grilldagene. De blir da innlosjert på 
Vesterhaug Gjestegård og Gård. Dette er en gammel herregård fra 1580 og har et eget særpreg på 
mange måter.  
I år ankom Heidie og Terje på fredag og ble til 
søndag. Det samme gjorde distriktets sekretær 
Dag Gladsø og Bittemor. 
Og på lørdag trådte alle fire til og hjalp til på 
grillen, innimellom runder på utstillingene og 
prat med våre medlemmer. Dette satte vi enorm 
pris på og takker så mye for god støtte. 
Lørdagen ble på denne måten enormt hyggelig 
og oppbyggelig for oss. Distriktssekretæren 
viste seg som en utmerket ryddegutt, men vi 
synes kanskje at det gikk litt langt når han sam-
men med viseguvernør Harald ga seg til å pus-
se gresset (se bilde). 
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Kiwanis Club Oslo Holmlia ute på tur 

 

 

 

 

 

 

    Vi var storfornøyde og litt fortrolla av den  

    Nordnorske natur, væremåte og raushet da  

    vi kom hjem. 

     Åge B, Arne P. og Marit W. var storfornøyde! 

 

 

KC Oslo Holmlias tur til Helgelandskysten, nærmere bestemt Træna, er kommet til en ende. Et av våre char-

ter-medlem, Thore, er rådmann der for 5. året og fremdeles medlem i klubben. Han holder seg informert og 

oppdatert via referater og nettet-sider. Klubben ble impulsivt invitert på besøk ved hans siste besøk sydpå. 

Tre av oss hadde anledning til å reise fra Gardermoen 12. juni. 

Et av målene var å informere om Kiwanis-dukken ved Helgelandssykehuset (som består av sykehusene i 

Sandnessjøen, Mo i Rana, Mosjøen og Bodø.) Turen varte i 5 dager og var effektivt planlagt, med besøk på 

Sandnessjøen ved ankomst, neste dag Mo i Rana, en fridag på Træna og uten ferje-tur, 4.dag Mosjøen og av-

reisedag Bodø. Det var også særdeles hyggelig å besøke Thore på hans bosted.  

Opp grytidlig for å rekke ferje 06.30 og frokost på ferja, som tok drøye 2 timer. Transport til sykehuset (enten 

taxi eller "privat-sjåfør" (det vil si at Thore hadde "hjemme-kontor" og fraktet oss rund). 

Møte på sykehus, påfyll av vått og tørt, shopping kun for å 

fylle tida til retur-ferja kl.18:30. Noen dager ble middagen 

inntatt på ferja, andre dager hadde Thore en plan, det 

være seg hjemmelaget pizza eller fisk på et lokalt sted.  

 

Nordlandssykehuset Bodø, besøkte vi på hjemtur, 5.dag - 

fredag etter 5,5 timers båttur med hydrofoil fra Træna i 

fantastisk vær. 
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DIVISJON AKERSHUS 

Viseguvernør 2016-2017: Hans-Olaf Teppen, KC Ski 

Viseguvernør elect: Niels Chr. Pedersen, KC Siggerud 

Viseguvernør elect elect: Lars Indahl, KC Siggerud. 

Noen fakta 

 Kiwanis Club Drøbak  31 medl. Heer grendehus, 1440 Drøbak annenhver tirs 19-21  

 Kiwanis Club Nesodden 30 medl. Sandvang, 1450 Nesodden ulik ons 19 

 Kiwanis Club Nordby    5 medl. Kjeppestadveien 6, 1400 Ski månedlig 19-21 

 Kiwanis Club Siggerud  19 medl. Grønslett, 1404 Siggerud, lik tors 1930  

 Kiwanis Club Ski  26 medl. Kjeppestadveien 6, 1400 Ski, hver mandag 1830-20 

 Kiwanis Club Ås  13 medl. Hellinga 7, 1430 ÅS, under avvikling 

 Divisjon Akershus            124 medl. tilsvarende vel 10 % av distriktets medlemmer. 

Kiwanis Club Drøbak,  
 Program: månedlig foredrag, ekskursjoner, 
sosiale aftener. 

 Inntekter: Bruktsalg i Veisvingbatteriet, Sei-
ersten skanse. 

 Humanitær: Distriktets prosjekter, lokale pro-
sjekter. 
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Kiwanis Club Nesodden,   

Program: 19 medl.møter, 4 verandamøter, ekskursjon «Ut i det blå» til Roald 
Amundsen hjem,  årets Klukk med pinnekjøtt osv. 35 deltakere,  

 Inntekter: Bruktsalg på Låven, støtte fra eiendomssmeglerfirma, annonser 

 Humanitær: Distriktets prosjekter, lokale prosjekter, model club Eliminate 

Kiwanis-låven bruktmarked, ved Kommunesenter syd, er helt sentral i vårt arbeid. Den gir oss inntekte-
ne som vi siden deler ut til forskjellige gode formål. Møbler, bøker, leker og utstyr til barn, elektriske 
artikler og ting & tang samler vi her. Innhenting, sortering, oppstilling og salg foregår fra mars til juni og 
fra august til desember.  

Kiwanis Club Ski,  
 Program: 1-2 foredragsmøter i måneden, 1-2 internmøter månedlig.  

 Inntekter: Bua, utleie huset, Breivoll, mv. 

 Humanitær: Distriktets prosjekter MHU, BC, Eliminate, flere lokale 

               prosjekter, Dagbo sansesti. 

 50 års jubileum med gaver til Frambu, Finstadveien 8, Dagbo sansesti og         
Mork, pluss mange  

mindre lokale tiltak. God pressedekning i Østlandets Blad. 

Se bilder/omtale fra Dagbo i dette Kiwanisnytt ved Roald Smedbakken. 

Kiwanis Club Ås 
 Program: Intet da under avvikling. 

 Inntekter: Breivoll hovedsakelig. 

 Humanitær: Distriktets prosjekter, 
deler ut mange mindre lokale støttetiltak 
som Holstad Volley, 

 Se omtale Kiwanisnytt 3 15-16. 

 Klubben er besluttet avviklet på 
inneværende Kiwanisår. 

Kiwanis Club Nordby 
 Program: 1 månedlig møte Ski, 1 månedlig møte hjemme 

 Inntekter: Bua og markeder, Breivoll, administrerer prosjektene  

Kiwanisdukken og Krisesenteret. 

 Humanitær: Distriktets prosjekter, Kiwanisdukken og Krisesenteret i Follo 
barn og sosialt. 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9v8_ahPDVAhXJJFAKHfyLCC0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Funderskog.no%2Fsted%2F2195_nesodden&psig=AFQjCNGPLGY92NGeBWf4VffImEFWNsQ9ow&ust=1503669807704466
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Kiwanis Club Siggerud,  

Program: 17 medl.møter, 6 med damer, foredrag om Turboka, skatepark Siggerud, godhet/medmenneske, avfall/
gjenbruk, hyggeaften Grønslet torsdag før konventet, åpen dag Grønslet med NAF og kollisjonstester, engasjerer 
ungdom i MC klubb og Ski Jeger og fiskeforening. 

Inntekter: Bingo, juletresalg, risbinding 

Humanitært: Skatepark, Krisesenteret, distriktets prosjekter, Frambu, Hvite busser, m.v. 

bilder fra Grønslet ved Lars Indahl. 

Kiwanis Club Horten feirer i år sitt 50 årsjubileum. 

      LØRDAG DEN 18. NOVEMBER 2017 KL 1800 PÅ SJØMILITÆRE SAMFUNN. 

Hold av datoen,  Egen innbydelse til Kiwanis klubber vil bli sendt ut. 

https://www.google.no/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.hellotourist.net%2Fphoto%2F26011%2F320%2F1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fbryllupsdagen.no%2Fbd%2Fvis.php%3Fid%3D45207&docid=rvE44ui7nNvjcM&tbnid=FO6n2Iz78XvPtM%3A&vet=10ahUKEwiMhu_zkvDVAhUGalAKHQgMDmsQMw
https://www.google.no/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.hellotourist.net%2Fphoto%2F26011%2F320%2F1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fbryllupsdagen.no%2Fbd%2Fvis.php%3Fid%3D45207&docid=rvE44ui7nNvjcM&tbnid=FO6n2Iz78XvPtM%3A&vet=10ahUKEwiMhu_zkvDVAhUGalAKHQgMDmsQMw
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjglraXk_DVAhVBU1AKHS6BB4kQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fbryllupsdagen.no%2Fbd%2Fvis.php%3Fid%3D45207&psig=AFQjCNGB7uY9M3an15aokMaxCnigmZZ9NA&ust=1503673626547562
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Mål: Gi flest mulig barn i krig og 
konflikt en fremtid

• TV-aksjonsland:
• Syria

• Colombia

• Sør-Sudan

• Mali

• Pakistan

• Pengene skal bl.a. brukes til:
• Utvikle læremateriell for bruk i flyktningeleire

• Starte nye skoleprogrammer, også selvstudium

• Utdanning av lærere

• Restaurere skolebygg ødelagt av krig

• Barnevennlige og trygge skoler

• Psykososial støtte
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Sansestien på Dagbo arbeid og aktivitet i Ski åpnet 
 

Onsdag 28. juni ble sansestien Høyt og Lavt ved Dagbo arbeid og aktivitet i Ski, høytidelig  

innviet. Extrastiftelsen bevilget i november 2016, etter søknad fra Kiwanis International District Norden, 682.000 
kroner til prosjektet. Kiwanis Club Ski har hatt prosjektledelsen og bidratt med 50.000 kroner og Kiwanis Club 
Nordby 10.000 kroner. Kiwanis Club Ski har hele tiden siden starten i 1966, hatt Dagbo som sitt hjertebarn.  

Klubben har samarbeidet med landskapsarkitektstudenter ved NMBU, som har hatt en sentral plass i utfor-
mingen av stien. 

Det som tidligere var en bakgård med busker og kratt, er nå blitt en oase for brukerne ved Dagbo.  

Stig Thoresen, Magne Fladset og Ralph Castellan har vært Kiwanis sine representanter i gjennomføringen av ar-
beidet. 

Brukerne vil selv delta i vedlikeholdet av sansestien. De har selvsagt også bidratt i underveis i anleggsarbeidet. 
Martin Gjevik ved Dagbo klippet selv den røde snoren, assistert av ordfører i Ski Tuva Moflag og president i Kiwa-
nis Club Ski, Stig Thoresen. Ordføreren roste i sin takketale Kiwanis Club Ski i for sin innsats for nærmiljøet i Ski, 
og klubbens engasjement på ulike fonter. -Jeg synes anledninger som dette viser fram det beste vi har i kommu-
nen vår, sa Tuva Moflag. President Stig Thoresen håpet i sin tale at anlegget vil bli til glede og nytte, og han var 
overbevist om at brukerne ved Dagbo vil bidra med sin del av vedlikeholdet på en utmerket måte. 
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Minneord Willi Berge 

Onsdag 26.juli ble en trist dag. 

Kiwanis Club Horten mottok beskjeden om at Willi Berge var gått bort. 

Klubben og resten av Kiwanis familien hadde mistet et kjært medlem. 

Willi var en med omtanke og omsorg for andre. 

Det viste han gjennom sin jobb i Ambulansetjenesten, og sitt virke og medlemskap i Røde Kors. 

I tillegg valgte han i 1980 å bli medlem i Kiwanis. 

Fokus på hjelp til ulike grupper, med vekt på barn og unge, her ville han også gi av sin tid. 

Dette kjennetegnet Willi – Gi av sin tid til andre. 

Han var i sitt 37 år lange medlemskap, aktiv i klubbens arbeid og aktiviteter, 

en god kollega, en man kunne stole på. 

For flere ble han en god og nær venn, med gode samtaler, omsorg og omtanke. 

Flere delte hyggelige sammenkomster og ferieturer med Willi og Liv. 

 

Å selge adventkalendere sammen med Willi i november hvert år, var alltid en  opplevelse.  

Willi kjente alle…. I hvertfall kjente alle Willi. 

At han hadde sans for tall, og ført et og annet regnskap, la klubben merke til. 

I 1991 ble han klubbens kasserer, et verv han fremdeles hadde da han gikk bort. 

26 år som klubbens kasserer, er vel ikke så mange som kan måle seg med det. 

Han hadde klubbens fulle tillit til alt som dreide seg om klubbens økonomi. 

Willi hadde nemlig gode egenskaper for å være kasserer. 

Han kunne si nei, det kan vi ikke. Han var nøysom med klubbens penger 

Han snakket rett frem, uten omskrivninger.  

Det gjorde at man alltid visste hvor man hadde Willi.  

Det var enkelt og ryddig å forholde seg til. 

Det erfarte også vi i Kiwanis Club Horten Freia, i vårt samarbeid om prosjekter.  

I tillegg var han pinlig nøyaktig. 

Kunne alt om tallene i regnskapet til minste detalj. 

Willi vil virkelig bli savnet i Kiwanis Club Horten. 

Og i resten av Kiwanis familien. 

Det er i dyp takknemlighet gutta i klubben og resten Kiwanis familien tar et varmt farvel med et medlem, en kamerat og venn.  

Det du gjorde. Den du var 

TUSEN TAKK ! 

Hvil i Fred kjære Willi <3 

 

Kiwanis Club Horten 

Kiwanis Club Horten Freia  
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Tirsdag 13. juni 2017 ble årets eldretur arrangert. Bussturen startet på Straume og gikk til Lokøy, Syl-

tøy og Algrøy med vår dyktige Kiwanis-sjåfør Asbjørn Hopsdal. Nils Harald Lie fortalte underveis om 

stedsnavn og om historiske begivenheter i dette flotte øyriket. Han ledet også sosialt samvær på Strau-

me bu- og servicesenter etter bussturen.  50 deltakere fra Fjell og Sund var samlet der, og det ble ser-

vert velsmakende smørbrød, kake og kaffe.                                                                                           Deltaker-

ne var aktivt med og det ble en feststund og kulturstund der mange fortalte om oppvekst og gode histo-

rier fra  yrkeslivet m.m. Vi fikk høre at en av deltakerne over 90 hadde vært på kamelryggen på en tur 

til Israel. Nils Harald ledet samtalene, og han leste dikt og stev for oss. Og det ble allsang til trekkspill-

musikk av Olav Ulveseth.                                                                                                        14 av deltakerne 

hadde passert 90 år, eller var i sitt 90. år og de fikk utdelt hver sin rose. En av deltakerne var i sitt 100. 

år og en hadde rundet 101 år!                                                                                                                     Det var 

god stemning, og praten gikk livlig rundt bordene til vi rundet av med sang og musikk denne kvelden. 

Nils Harald Lie takket deltakerne for frammøte  og våre medhjelpere ved arrangementet: Gerd Vik, 

Herborg Lie, Bodil Foldnes og Olav Ulveseth. Kiwanis Club Sotra vil rette en takk til Straume bu- og 

servicesenter for vi fikk benytte kantinen, og til Turbuss Vest v/Jostein Nesse for utlån av buss.                           

Tekst og foto:                                                                                                 Karsten Nilssen                                                                                            

Kiwanis Club Sotra                                           

Årets eldretur med Kiwanis Club Sotra 
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-  

Kiwanis Club Horten fyller 50 år og inviterer til bursdagsfeiring i kulturhuset.  
Klubbens motto er ”Barn først og fremst” og byr derfor på en forestilling for barn i alle aldre:  

Bare Egil og Aslags superpopulære barneshow.  

Aslag Guttormsgaard og Egil Hegerberg har spilt sammen i over 20 år i band som Hurra Torpedo og 
Black Debbath. Aslag er også velkjent fra diverse roller i barne-TV-serier som “Hønsemannen”, 
“Lesekorpset” og “Kometkameratene”. Egil er kjent fra TV-programmer som “Brille” og “Nytt på nytt” 
og sitt eget Bare Egil Band, som har vist seg å ha stor gjennomslagskraft både blant barn og voksne. 
 
Sammen presenterer de et superpopulært barneshow i grenseland mellom konsert og teaterstykke. 
Etter mer enn 200 forestillinger både i regi av Rikskonsertene, Den kulturelle skolesekken og diverse kul-
turhus og andre konsertscener er showet godt innøvd, men med ekstremt mye publikums-involvering, 
er aldri to forestillinger like. 
 
Dette er nemlig et svært morsomt, men til tider også et svært utfordrende show for barna. Her får de 
ofte sitt første brutale møte med alt fra ironi til en del ubehagelige sannheter som de kanskje ikke er 
helt vant til å høre, som at barn faktisk er en god del dummere enn voksne og at de også er svært bråke-
te. Det siste er på mange måter en selvoppfyllende profeti for det blir som regel et voldsomt engasje-
ment i publikum. 
 
Passer best fra 6 år og oppover. 

Kjøp billetter via :Hortens kommunes hjemmesider: 

http://bakkenteigenkulturhus.no/forestillinger/detalj/bare-egil-og-aslags-superpopulre-barneshow 

Gratis adgang for barn og unge under 18 år.         Voksne kr. 100,-. 

 BARE EGIL OG ASLAGS SUPERPOPULÆRE BARNESHOW 

Bakkenteigen,Horten. Lørdag 23 september, kl.1600. 
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Siste side... 

  

 

 

 

 
 

 

 

 


