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I redaksjonen: 

Redaktør: Ludvik Ervik                     

Stoff til Kiwanisnytt sendes til:   

kiwanisnytt@kiwanis.no 

 

 

  

 

 

GNISTEN… 

 

Hei alle Kiwanisvenner ! 

 Da har vi lagt bak oss enda et kvartal med korona pandemi, noe som selvfølgelig også har gjenspeilet seg i 

kiwanisaktiviteter. Jeg regner med at mange av dere har blitt bedre kjent i vårt eget land i løpet av somme-

ren, og kanskje noen har fått noen gode kiwanisideer i løpet av den stille tiden vi har lagt bak oss. Det er 

med stor glede jeg kan registrere at de fleste klubbene nå har kommet i gang igjen til tross for de utford-

ringer vi har møtt.  

Selv har jeg hatt gleden av å besøke både divisjon Viken og divisjon Østfold i løpet av august, og tillegg har 

vi også i løpet av august klart å gjennomføre et arbeidsmøte hos KC Årsgårdstrand. Tusen takk til klubben 

for gjestfriheten gjennom hele året.   I skrivende stund sitter jeg på toget, på vei til KC Bergen-Fyllingsdalen 

som skal ha et interklubbmøte hvor jeg får æren av dele ut av ikke mindre enn 4 Ivar Øien medaljer.  

Kiwanisåret går mot slutten og jeg takker hjerteligst for all hjelp og støtte jeg har fått gjennom året av så vel 

komitelederne som et samlet styre. Det har vært et fantastisk godt samarbeid og veldig god ”stå på vilje” 

hos alle. Dette har også gjort at både DS 4 og Årsmøtet har gått så knirkefritt som overhodet mulig. Stor 

takk til alle involverte, og det samme til alle som deltok. Rapporter fra begge møtene er, eller vil bli, distri-

buert til alle klubber.  Jeg takker for et veldig interessant og spennende år til tross for at mye av mine pla-

ner ble amputert på grunn av pandamien. Jeg håper nå at alle tar nytt grep om kiwanisarbeidet i året som 

starter 1. oktober, og at vi fortsetter vårt felles mål om vekst slik at Kiwanis kan bli enda bedre kjent, og at 

vårt arbeid for de som trenger det kan bli enda bedre. 

Jeg ønsker vår nye guvernør, Kari Rasmussen, alt godt for kommende år, og takker med dette for meg. 

TUSEN TAKK SKAL DERE ALLE HA: 

 

 

Med Kiwanishilsen 

 Sverre Hauger 

Guvernør KIDN 2019/2020 

. 
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Kvartalsrapporten …. 

3  kvartal. April-juni 2020    

Tross Corona pause store deler av perioden, var det noen av klubbene som fikk sendt inn  

noen tall for  tredje kvartal. 

910 medlemmer 

704 humanitære arbeidstimer 

Kr. 561654.– delt ut til humanitære formål. 

222 Kiwanisdukker er delt ut. 
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HJELP OSS Å HJELPE – KIWANIS CLUB ALFAS DEL PI 

 

 

I januar/februar 2017 hadde vi en storm i den delen av Spania hvor vi har vår klubb – Costa 

Blanca North. Dette gikk ut over mange bygninger.  En av disse bygningene tilhørte et barne-

hjem i Altea. Der blåste taket delvis av. Ved hjelp av mange av Kiwanis klubbene i Distrikt 

Norden så fikk vi inn såpass mye penger at vi greide å få bygd et nytt tak og utbedret alle 

skadene innvendig. Det er vi veldig takknemlig for. 
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Vår klubb – Kiwanis Club Alfas del Pi  - har 

krympet siden den gang, ved naturlig avgang. Vi 

har i dag kun 6 fullt betalende medlemmer. 2 av 

dem bor fast i Spania og vi 4 andre bor i Norge 

deler av året. Alle er norske. Men vi er fremde-

les aktive. ( Vi trenger flere medlemmer om noe 

ønsker å komme til oss når dere er i Spania. 

Medlemsavg. 50 Euro  ) 

Korona viruset har gjort at mange familier har mistet sin inntekt eller har fått svært redu-

sert inntekt. Dette ser vi helt klart i vårt nærområde der nede. Og vi prøver å hjelpe så godt 

vi kan i samråd med Alfaz del Pi kommunes sosialkontor. 

Vi støtter jevnlig flere barnefamilier med penger til mat, bleier og støtteundervisning på 

skolen. 

Utdanning er hjelp til selvhjelp. 

Gjennom sosialkontoret har vi blant annet fått kontakt med to skoleflinke ungdommer, som 

drømmer om en utdannelse. 

 

Vi som er oppvokst i Norge tenker kanskje ikke over hvor viktig det er med en utdannelse. 

For oss er det et naturlig valg å ta en utdannelse, forberede oss til de voksne liv og bygge 

oss en karriere. Vi er heldige da Norge har et av verdens beste utdanningssystem. 

 

For en ungdom fra et hjem med begrensede ressurser i Spania handler en utdannelse om så 

uendelig mye mer. Det er en utvei og mulighetene til en fremtid. 

 

Utdanning gir kunnskap til å unngå fattigdom og få håp for fremtiden. Det er et av de vik-

tigste verktøyene for å bekjempe fattigdom. Utdanning løfter ungdommen frem. Med en 

utdanning blir de kunnskapsrike, noe som igjen gir økt selvfølelse og trygghet, og de vil 

lettere kunne få seg en jobb. 

Arbeidsledigheten blant ungdom i Spania er for tiden på 40%. 
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 Den ene ungdommen vi støtter er en jente som vil bli sykepleier. Hun har gjennomført 2 år, 

og vi har støttet med 200€ i måneden. Hun har veldig gode  resultater, og arbeider hardt. 

200€ er det hybelen I San Javier, Alicante har kostet henne pr måned I skoleåret 2019/2020. I 

tillegg kommer kostnaden til matrikuleringsavgiften, transport, mat, skolemateriell, internett 

og hygieniske artikler. 

De er 4 i husstanden. Hun har en yngre søster som skal opp i 6. Klasse. Mor er husmor, og far 

lever av å selge på markedene. De hadde allerede en veldig knapp økonomi før coronakrisen 

kom, og nå er situasjonen prekær. Pr i dag kan far kun stille på marked to dager i uken, og vi 

krysser fingrene for at ikke smittefaren øker slik at det blir en ny lock-down. 

Matrikuleringsavgiften for kommende skoleår er enda ikke kunngjort. I fjor var den på knapt 

1300€. 

Utover denne avgiften regner vi med at hun vil trenge en støtte på ca 300€ i måneden for å 

dekke hybel, mat, transport etc for kommende skoleår. Hva skolebøkene kan koste vet vi ik-

ke, ei heller jenta. 

Den andre ungdommen bor med mor og en yngre bror på 12 år. Mor er uføretrygdet. 

Denne ungdommen ønsker å studere biologi, og bli lærer. Han har nå tatt opptaksprøven til 

universitetet i Alicante og kommet inn. Vårt mål er å kunne bidra til at han kan fullføre ut-

dannelsen. 

Pr i dag vet vi at matrikuleringsavgiften er på 1255€. I tillegg får han utgifter til transport, 

skolemateriell, internett etc. Han velger å reise frem og tilbake med buss hver dag. Kostnade-

ne er enda ikke offentliggjort. 

De familiene som er nevnt over er noen eksempler. Vi har også familier hvor familiefar er 

sykmeldt og derfor har mer eller mindre mistet muligheten til å betale det det koster å ha 

barn i skolen.  

Vi kan selvsagt ikke hjelpe alle. Noen faller utenom systemet og blir tapere.  

Vi vurderer utdanning som fundamental til selvhjelp, og for at de skal ha en fremtid. Sam-

men kan vi klare dette – vi har makten til å hjelpe - vil dere være med? 

Vi håper at andre Kiwanis klubber i distrikt Norden kan være med å bidra slik dere gjorde i 

2017. 

Vi har nå fått en norsk kto: 

Kiwanis Club Alfas del Pi 

v/ Stein Robert Halle 

Kto: 2320 15 25713 
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Småplukk…. 

KC Oslo 
St. Hallvard: 
Ingen klubbmøter i perioden. Klubben har kjøpt inn 5 nettbrett til en samlet sum av 10.950 
kr til Ellingsrudhjemmet for å gi beboerne bedre visuell kontakt med sine nærmeste under  
koronapandemien. Klubbens prosjekt etter KIwanismodellen  på  Furuset Skole har ligget 
nede siden  høsten 2019 fordi aktivitetskoordinatoren på skolen har blitt pensjonist. Skolen 
har nå fått ny aktivitetskoordinator som er i ferd med å gjenopprette prosjektet: Tilskudd til 
dårligstilte barn for deltakelse  på turer og leirer. 
Delt ut den årlige hedersprisen (tidligere Kiwanisklokke) til elev på 7,trinn på Furuset skole. 
Klubben har gitt bidrag til Burn Camp med kr 5000 og til Mental Helse med kr 5000. 

Mottatt og videreformidlet sending på 5000 handlenett fra Kina i begynnelsen av juni. Den-

ne sendingen var betydelig forsinket på grunn av koronasituasjonen. 

Askim: 
Ingen normal aktivitet dette kvartalet. Vil bli forsøkt svindlet for 52.000 kr. (Falsk e-mail til 
presidenten).  Er politianmeldt og angjeldende bank er varslet. 
Sommeravslutning  9. juni.  Håper å komme igang igjen  1.sept. 

President Jan Erik Wilhelmsens vurdering av KC Drøbak: 
Aktivitetsnivået i KC Drøbak vært preget av pålagte "CORONA" tiltak. Dette vil mest sann-
synlig fortsette frem mot ferieperioden. 
To styremøter har vært avviklet i rapporteringsperioden og følgende saker har vært drøftet: 
Bruktmarkedet og mulige åpninger ila året samt planlegging av årets loppemarked, samt ut-
bedringer på  VSB, økonomi og donasjoner, støtte til Kiwanis fellesprosjekter og digitalt 
lotteri (gjelder hele distriktet). Det har vært færre søknader om donasjoner enn normalt. 
Etter initiativ med Frogn kommune og Oscarsborg festning har uteplassen på Veisvingbatte-

riet (VSB)  blitt utbedret kostnadsfritt og forholdene er lagt mye bedre til rette for mer akti-

vitet på VSB for kommende periode. 
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Gledelig nyhet.. 

Til tross for Covid-19 har Kiwanis Norden samlet inn 150000 kr til NFFB og Burn Camp 
Sommerleir. 

I dag fikk NFFB godnyheten om Kiwanis stiller med kr.150000.- til årets sommerleir i  
Bergen. “Slik som situasjonen er og har vært de siste månedene med lite kroner inn på 
Kiwanis klubbenes konto har vi allikevel klart å samle inn såpass at vi håper bidraget kom-
mer godt med til årets sommerleir” sier Nicolay Grøndahl, Leder for Humanitærkomiteen 
p.v.a Kiwanis Norden og ønsker alle en fin leir. 

Dette er et bidrag som kommer godt med for gjennomføringen av Burn Camp som  
akkurat nå arrangeres i Bergensområdet. 

Vi er veldig takknemlig for den innsatsen Kiwanis legger ned for å samle inn penger som 

gir brannskadde barn og unge muligheten til å møtes på en arena hvor fokuset er å ha det 

gøy krydret med litt alvor. 
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Stolt sponsor... 
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For en tid siden fikk Kiwanis Club Ringerike en henvendelse fra Ringerike krise- og kompetansesenter.  
Spørsmålet vi fikk var om vi kunne bidra med penger til innkjøp av noen leker til små barn. Bakgrunnen var 
selvfølgelig at personer som kommer til krisesenteret ofte har med seg små barn, og da er det viktig at barna 
har noe å beskjeftige seg med.  
Krise- og kompetansesenterets budsjett har ikke rom for slike utgifter. De hadde en ønskeliste som var noen 
barnesykler – både på to og tre hjul – samt noen spill og baller til utendørs bruk. 

 Vår reaksjon var umiddelbar: Denne forespørselen var midt i blinken for oss i og med at Kiwanis’ motto 
er «Barn først og fremst!» Etter litt sondering frem og tilbake fant vi ut at dette ville beløpe seg til noe over 
fem tusen kroner. Vi overførte for sikkerhets skyld ti tusen kroner, i trygg forvissning om at det ville bli for-
nuftig anvendt. 

 Vi har mottatt et hyggelig takkebrev hvor de forteller oss at de hadde kjøpt inn en jente- og guttesykkel 
samt noen spill og baller. Trehjulssykkel ble det ikke behov for, da de «fant en under vårrydding på stabbu-
ret». Det ble ca. femten hundre kroner til overs, som ble brukt til innkjøp av billetter til Ringeriksbadet og 
Bowlinghallen. I parentes bemerket så har Kiwanis Club Ringerike også et velfungerende «Opplevelseskort», 
hvor blant annet Ringeriksbadet og Bowlinghallen er med. Det deles ut 35 kort hvert år, 30 som NAV Ringerike 
fordeler og fem som NAV Hole får. 

 Vi takker staben på Ringerike krise- og kompetansesenter for jobben de gjør, vi beundrer innsatsen de 
leverer, og er glad vi kunne få yte et lite bidrag. 

Den var midt i blinken! 
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Vi er ute på kjøretur Ali og jeg. Ali 

kjører og jeg sitter ved siden av.  

Ali øvelseskjører. Han skal ta lappen. 

Kommunen ringte Kiwanis, og lurte 

på om vi kunne hjelpe.  

Det kunne vi jo, så her kjører vi da Ali 

og jeg.  

Hvordan har livet ditt vært ?  

Ali snakker flytende norsk, så  

samtalen glir lett.  

Afghanistan var landet de første 10 årene. Mor og far ble tidlig borte, så det var en bestemor som passet på 

de første åra. Man blir tidlig selvstendig, og da Ali var 10 år flyktet han til Pakistan. Utryggheten i hjemlandet 

ble for vanskelig. 10 år gammel måtte han klare seg selv. Jobbet på ett bakeri og lærte seg urdu. Ali er språk-

mektig, og kan 5 språk. 

 14 år gammel startet en ny vandring. 3 mnd. tok vandringen. Ferden gikk via Iran, Tyrkia og til en øy i Hellas. 

En båtreise i gummibåt. Jeg husker tilbake til 2015 da flyktningene strømmet inn mot Lesvos i gummibåter. Ali 

var blant dem som kom til en annen øy. Han var også innom Lesvos før han kom til Norge 21 Desember i 2015. 

Ali har en onkel i Arendal, ellers er det bare ham. Han har en yngre bror, men han har han mistet kontakten 

med.  

Bestemora har han ikke snakket med på mange år. Ali er en smart gutt. Lærte seg fort norsk, fullført ungdoms-

skolen og går nå i tredje klasse på videregående. Ali har jobbet en del, og har nå bodd i Norge i 4 og ett halvt 

år.  Jeg ba Ali skrive ned noen stikkord om livet sitt. Neste kjøretime kom livet til Ali på en A4 side. På fritiden 

liker jeg å trene styrke, og henge med venner. Etter videregående skole har jeg planer om å ta en høyere ut-

dannelse skriver Ali på lappen sin. Kjøreturen nærmer seg slutten. Ali takker for turen, tar med seg L – lappen 

og rusler hjemover.  

Takk for praten Ali.  

Tekst og foto: Ludvik Ervik 

Historien om Ali…. 
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Årsmøtet på 5 minutter….. 

   Årsmøtet…. 

For første gang i KC Nordens historie ble 

det gjennomført ett digitalt årsmøte. 

Takket være zoom og Ståle Ringsby, så  

fungerte teknikken og årsmøtet ble 

 gjennomført på en flott måte.   

Sverre åpnet årsmøtet. 

Vi minnes medlemmer. 

Tore Vågsmyr kunne ikke vise rømningsveier, 

men ledet seansen til laud. 

Regnskap fra forrige Kiwanis år ga pluss i  

kassa. 

Elektronisk valg med kode fra Ståle.  

Nicolay Grøndahl fra KC Åsgårdstrand og  

Terje Ringsby fra KC Horten ble valgt til de neste  

Guvernørene etter Kari. 

Innkommende forslag ble ikke vedtatt. 

 

Det ble avtalen med Burn Camp.  

Kiwanis sa ja til 2 nye år som sponsor. 
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Klubbdelegatene i divisjon Viken samlet under årsmøtet.  

Etter enighet i siste divisjonsmøte i Viken, var delegatene til Kiwanis årsmøte 2020 samlet til felles 

innsats under årsmøtet 04.09.2020. 

Totalt var ni delegater benket rundt tre bord i Frogner seniorsenter i Oslo fra kl. 15.45. Da årsmøtet 

startet kl. 17.00 var alt av PC-er, nettbrett og telefoner klargjort, og delegatene klare til innsats!  

Det ble noen interessante og lærerike knappe tre timer. Naturlig nok oppstod det litt administrativt 

og teknisk «krøll» underveis, men stort sett ble ting løst tilfredsstillende. Det var jo tross alt første 

gang det ble arrangert et årsmøte digitalt i vår organisasjon!  

Delegatene i Viken hadde også noen meget hyggelige sosiale timer sammen under møtet. Vi følte at 

vi ikke bare deltok i et årsmøte, men hadde samtidig et mini divisjonsmøte – også med kaffe og ka-

ker! 

 

Helg Bagøien 

KC Oslo 
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Rapport fra Humanitærkomiteen…. 

P.G.A Korona situasjonen har det vært liten aktivitet i komiteen. 

Allikevel har det blitt levert ut Kiwanisdukker til flere steder i landet. 

Lageret med dukker er bra for videre etterspørsel. 

Produksjonen går sakte, men kan intensiveres umiddelbart. 

Takk til KC Lier med Torbjørn Hauge og KC Kråkerøy med Leif Solberg for godt samarbeid som dukke generaler. 

Videre har kiwanis støttet Burn Camp med kr.150000.- og Mental Helse Ungdom med kr.160000.- til respektives sommerleir. 

Leirene ble meget vellykket tross redusert mannskap og deltagere. 

Kiwanis har også bevilget kr.35000.- til podkasten "Hemma".et talerør for handikappede. 

Beløpet garanterer 20 episoder hvor kiwanis blir omtalt med info/fakta i starten av hver episode. 

Totalt sett så har dette året vært meget innholdsrikt med klubbesøk, kiwanisdukke leveringer, dukkepinssalg og besøk til Sverige. 

Spesielt har et godt samarbeid med Guvernør og leder av PR og UTDANNING vært givende. 

Undertegnede ser på fremtiden til Kiwanis som spennende men utfordrende. 

 

Hilsen 

Nicolay Grøndahl 

Leder av Humanitærkomiteen 
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Det ble sommerleir i år også…. 
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Hva skjedde på sommerleien til Mental Helse Ungdom ? 

Som en gave pakke fikk vi tilsendt selveste leiravisen.  

Den kunne nok ha fylt hele Kiwanisnytt.  

Her kommer noen smakebiter…..  

  

 

Stolt sponsor... 
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Nytt fra Distriktet…. 

MVA-KOMPENSASJON FOR 2018 

KIDN har klaget på avslag på søknad om mva-kompensasjon for 2018. Hovedargument for avslaget var at Kiwanis ikke var 

en åpen organisasjon. Dette argumentet er motbevist ved at KIDN har endret sine forskrifter. Pr. 04.09.2020 mangler be-

kreftelse fra 3 aktive klubber i Norge på at de er åpne: KC Askøy, KC Haugesund & KC Holmestrand. 

Brev fra Lottstift 19.08.2020 lover svar på klagen innen utgangen av september 2020. Brevet var distribuert som vedlegg 14 

til agendaen. Distriktssekretær Stig Bjorstad ringte saksbehandler i Lottstift fra møtet 04.09.2020 og ble lovet svar påfølgen-

de uke. Dette svaret er «i skrivende stund» ikke mottatt.  

Fremtidig organisering av Kiwanis i Europa 

Det arbeides for at Europa skal etableres som eget distrikt. Denne organisasjonsendringen kan bli vedtatt på KI sitt konvent 

i Salt Lake City i 2021. 

Det arbeides også for endringer i strukturen for Kiwanis i Europa. Interesser internt ønsker å øke makten til, og redusere 

deltagelsen i Executive Committee, på bekostning av representantene fra de øvrige distriktene. Dette er KIDN imot! KIDN 

sin holdning er at Executive Committee skal fortsette som et rådgivende organ til styret. 

Kiwanis-butikken 

KIDN har fått et tilbud fra Sigurd Berger om å overta restlageret av pins o.a. effekter for ca. kr. 26.000,- - evt. salg frem til 

overtagelse. 

Guvernør Sverre Hauger har inngått en foreløpig avtale med Sigbjørn Rimehaug, KC Oslo St. Hallvard om å overta driften. 

Vedtak: Tilbudet fra Sigurd Berger godtas. Distriktskasserer Bård Ekeberg Nilsen gis i oppgave å avtale endelig pris og 

overføring av lageret til Sigbjørn Rimehaug. 

KIWANIS YOUTH CAMP 

Guvernør Sverre Hauger orienterte om at Kiwanis Youth Camp planlegges arrangert i Østerrike i 2021. 

Dersom KIDN / DS 2020-21 er interessert i å invitere til et fremtidig arrangement i Norden / Norge, må interessen for dette 

meldes snarest mulig. Det er mange andre distrikter som er interessert i arrangementet.  
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Smakebiter fra Guvernørens årsrapport…. 

 

Det har vært et meget spesielt år, både for verden, det enkelte individ og for oss som organisasjon. Mye 
har blitt utsatt på grunn av pandemien, mange planlagte aktiviteter har blitt kansellert eller utsatt, men 
noe har vi i alle fall fått utrettet i de knappe 6 måneder vi har fått være operative. 

Det har blitt avholdt 3 distriktstyremøter, hvorav et av dem ble avholdt (DS3) digitalt med meget godt 
resultat. Takk til alle som bidro til denne suksessen, og en spesiell takk til Ståle Ringsby for glimrende 
teknisk gjennomføring. 

Distriktstyremøte nr 1 ble avholdt 5. oktober 2019 på Ambassadør Hotel i Drammen. Der ble det b.l.a besluttet innkjøp av PC til  
sekretær slik at denne funksjonen har en kontinuitet også for fremtidige sekretærer. Budsjettet for kiwanisåret 2019/2020 ble også ved-
tatt. 

Distriktstyremøte nr 2 ble avholdt på samme sted den 21. februar 2020. Et nyttig møte med tanke på de prosjekter som lever videre, 
men som for øyeblikket står på ”stedet hvil” på grunn av pandemien. Spesielt nevnes barnekreftsaken som vil komme tilbake 2021. Her 
er kr 25.000 vedtatt som bidrag fra Kiwanis District Norden under forutsetning at KI barnefondet yter det samme beløpet. Vekstsemina-
ret er fortsatt aktuelt i neste periode, hvor vi er lovet ca 4000 Euro fra KIE og ca 12.500 NOK er kommet inn som forskudd fra KIE. 

Distriktstyremøte nr 3 ble som nevnt avholdt digitalt den 9. mai 2020, og så langt jeg har fått rede på blir dette mer eller mindre en pro-
sedyre som for ett eller flere distriktstyremøter i fremtiden. På dette møtet bevilget vi kr 25.000 til Norges Handikap Forbund Ungdom 
(NHFU) til bruk i podcasten ”Hemma”. Dette blir hørt av mange, og Kiwanis vil bli tydelig profilert i ca 20 episoder fra høsten 2020. 

Distriktstyremøte nr 4 er i skrivende stund ikke avholdt, men vil bli avholdt umiddelbart før årsmøtet 4. september 2020, begge digitalt.  

For øvrig har vi avholdt 4 arbeidsmøter i KC Åsgårdstrands lokaler med ulike temaer, men hovedvekten ligger på vekstproblematikken i 
vårt distrikt. Stor takk til Nicolay Grøndahl og Steinar Birkeland som har gjort dette mulig. 

Det er pr. dato gitt melding om at ytterligere to klubber nedlegges den 30.september 2020 (ved kiwanisårets utgang). Nemlig  

KC Sandefjord, og KC Kongsvinger. Det betyr tap av ytterligere 34 medlemmer. Trist men sant. 

I kiwanisåret som er i ferd med å bli avsluttet har jeg hatt gleden av å delta i KC Elverums 40 års jubileumsfest, og KC Drøbaks 50 års 
jubileumsfest. Utover det har jeg hatt gleden av å besøke klubbene på vestlandet sammen med leder for PR og utdanning, Hilde Meyer 
og leder for humanitærkomiteen Nicolay Grøndahl. Det ble to flotte møter med fokus på vekst som forhåpentlig vil gi resultater når 
pandemien slipper taket. Jeg har hatt god kontakt med, og besøkt, Sørlandet i forbindelse med vekstseminar og konventforberedelser, 
vært på divisjonsmøter i Viken og i Telemark samt deltatt i møter med vår fremtidige klubb i Drammen (Ypsilon). Hyggelige og konst-
ruktive møter i KC Nedre Eiker og KC Askim har jeg også deltatt på og et besøk til KC Kongsvinger, som nå dessverre legger ned, er det 
også blitt tid til.  Jeg hatt gleden av å delta på KC Elverums ”Jakt og fiskedager” på Skogbruksmuseet med overnatting på en riktig her-
regård. I tillegg har jeg hatt gleden av å delta på KC Åsgårdstrands juleavslutning. Et møte med våre to svenske klubber har vi også klart 
i januar i år. Et nytt møte i Sverige var planlagt men måtte legges på is på grunn av pandemien. 

Avslutningsvis vil jeg få takke hele mitt team bestående av sekretæren, kassereren, viseguvernørene, komitelederne og guvernørkolle-
giet, for et fantastisk fint samarbeid. En spesiell honnør til sekretær Stig Bjorstad og kasserer Bård Ekeberg Nilsen for en glimrende 
jobb! Jeg har lært mye, møtt mange spennende og kreative mennesker og tross pandemien, hatt et strålende år som guvernør.  

 TUSEN TAKK. 
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Noen av Kari`s kvinner og menn…. 

Sverre Hauger 

    Kiwanis Norden Distriktsstyre   

                          2020-2021 

Kari Rasmussen 

Nicolay Grøndahl Mona Hurtig 
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Komiteene….. 

Hilde Meyer og Eivind Sandnes 

Asbjørn Schjølberg 
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Siste side….. 

 

 

KC Haugesund, Kaia har donert et stupebrett til Friluftsparken Haraldsvang. Idag har Åse Kyte 

og Alfhild Brattelid montert skilt på stupebrettet. Vi håper det kan bli til glede for de ungene 

som ikke tør stupe fra 10 meteren.  


