
   

 

 

Nr 1 Desember 2015/2016 

 
Uglen ”flyr” igjen  

 
 

 og Ugleluren lyder  
på nytt 

Så er den i gang igjen - Ugleluren - klubbavis for vår 
klubb. Det er nå nesten 6 år siden siste utgave av Uglelu-
ren - nr. 46 - ble utgitt. Det var jubileumsnummeret for 
30-års dagen.  
Det har lenge vært på trappene å vekke den til live igjen. 
Styret i forrige kiwanisår uttrykte ønske om dette. Nå har 
derfor redaksjonen ryddet plass i kalenderen for dette, 
og her er første nummer - i A4-format, kommer med jev-
ne mellomrom - elektronisk, men kan skrives ut v. behov.  

SIDEN SIST 
Mangt har skjedd på de nesten 6 årene som har gått. Vi har alle blitt 6 år eldre og gjennomsnitts-
alderen i klubben er nå på omkring 71 år - men bevare oss, 71-åringer er i dag svært spreke. 
Noen har forlatt oss; nye har kommet til; medlemstilgang er fremdeles vår største utfordring. 
Men klubben er pr. nå den største i Kiwanis Norden og er fremdeles høyst oppegående. 
Våre prosjekter er omtrent de samme selv om en viss tilpasning har skjedd. Ved hjelp av gjen-
bruk holder vi oss med en svært erfaren og kyndig ledelse, og vi yter nesten det samme til treng-
ende som vi gjorde før. En nyskapning er Kiwanismodellen - hjelp og støtte for å motvirke fattig-
domsproblemet - og det blir stadig travlere å arbeide med den.  
Klubben  har fått et nytt nettsted, som ledd i Kiwanis Nordens satsning på moderne kommunika-
sjon.  Vi har også fått egen side på Facebook. Nå kommer altså Ugleluren igjen, i nytt og elektro-
nisk format. Nevnes må også mobiltelefoner og SMS samt e-post. Medlemmenes muligheter for 
kontakt og informasjon har aldri vært bedre. Oppfordringen er derfor: bruk disse mulighetene til 
å holde kontakt, å holde deg oppdatert. Herigjennom bidrar du også til å fremme kunnskapen 
om, og omdømmet til Kiwanis.   

VIL VI - SÅ KAN VI ! 

Kalender 2016  - har vært i salg ganske lenge. Pr. 30 nov er det 
ca 400 kalendere til rest hos komiteen; 800 er altså utdelt for 
salg. 2 bedrifter har bestilt 50 hver. 4 - 5 butikker i Leiret selger 
kalenderen og reklamen ligger ute på nett og Facebook.  
Selges alle utdelte blir det 48 000,-, produksjonen m/moms 
koster ca 23 000,- - så langt er prognosen altså 25 000,-. I fjor 
var nettoen 26 035,-. 
Men enda er det 1 måned igjen å gjøre det på.!! 
 
Komiteen jobber nå med mer publisering - nå via avisene. 
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Prosjektet går mot sin formelle avslutning; skulle 
vært endt i sommer men ble utvidet frem til først-
kommende årsskifte.  Noen klubber har forpliktet 
seg i 5 år fremover med innbetalinger for at målet skal 
bli nådd - såkalt Model Club - se nedenfor. 

TOTALT 
21 nasjoner gjenstår 

 
Innsamlet ca 104 mill. 
US Dollar Pr 16. nov 

Vår klubb har gjennom 5  
Kiwanisår bidratt med  

 

Ca 71 000,- kroner 

Kiwanis Norden har til nå samlet inn bortimot 3,5 millioner (målet var 4 mill). 

Eliminate Modell Club. 
KI har åpnet for at klubber som binder seg til å gi 750 USD pr. medlem over en 5 års 
periode får forlenge innsamlingstiden for prosjektet til 5 år fra man inngår avtalen. For 

prosjektet i KIDN betyr dette at vi får bedret mulighetene til å nå målet om 4 mill. kroner. 
Grunnen til at ordningen har kommet i stand, er at Unicef trenger sikkerhet for finansieringen 

når de går inn i et land. De aller fleste land krever dette før Unicef får begynne sitt  
arbeid med prosjektet i landet. Gjennom at klubber binder seg får Unicef denne sikkerheten.  

 

Beløpet som klubben forplikter seg på pr. år beregnes slik: 750 USD 
x 6 kr (kurs) x ant. Medlemmer – kr innsendt så langt / 5 år. Prosjektgruppen har en liste 

over innsendt beløp pr. klubb, så langt i prosjektet. 

JUBILEUMSBOKA KIWANIS NORDEN 
 

Dette er boka som de fleste  
Kiwanismedlemmer  
burde ha i bokhylla.  

Her finner du en samlet historisk 
oversikt over hele Kiwanis helt 

ned til den enkelte klubb, kortfat-
tet og lettlest. 

Kan kjøpes hos klubben  
for 150,- kroner. 

”Ja det var det av informasjon og ”nyheter ”vi hadde denne gangen - men se også side 3 og 4 der et raskt 
sveip over høstens begivenheter er samlet. Ugleluren vil nå komme ut, via e-post og post til noen, med 
ujevne mellomrom. Den blir å finne på vårt nettsted - og da på medlemssidene.  
Redaktøren håper at dere er fornøyd med å ha klubbavisa på plass igjen og at den blir til nytte og glede. 
Innspill , spørsmål og merknader er hjertelig velkomne skulle du føle for det. Send gjerne bilder også.  
Fra neste nummer og utover skal vi bli mer høyaktuelle og følge tidens gang.                Redaktøren 
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Det passer fint å ta med noen glimt 
her i den første utgaven fra høs-
tens virksomhet. Så kan alle se 
hvordan det var. 
 

VI BYGGER!  
Et kjent bilde - men vi tar det med 
som en tributt til Unified som gjorde 
en kjempejobb for å hjelpe oss: 
TAKK FOR HJELPEN ! 

Sjelden betjening bak  
Grilldisken: 

 
 

 
Nåværende guvernør ord-
ner vaffelkassa og en an-
nen gjest (med Otto)
serverer. Takk for hjelpen!           

 
Alt er revet! 

 
 

 
Steinar og John har kjørt 
siste lasset og skal nå 
sette bort kjøretøyene. 

 
-og alt er på plass! 

 
 

Rolf Arild Nordbye konsta-
terer at det er en mønster-
gyldig orden i hallen. 
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Det ble en hyggelig sensommer-
fest 25. august. 
 
Olavs fødselsdag ble markert - 
 
og innsatsen ble hyllet - 
 
og fest - og huskomiteen fikk 
gullmedaljer. 

 
Aften på Terningen skanse 

6. oktober 
 
 

 
Interessant, behagelig og 
masse frisk luft - og jammen 
ble det både kaker og kaffe 
etterpå. 

Farsdagsaksjonen 
Kiwanis Norden hadde en farsdagsaksjon for 
å skaffe enda flere penger til Eliminate. Vi 
kom hederlig fra det med nesten 100 slips 
levert til VOLT på Hamar. Aksjonen omfattet 
også en SMS-kampanje. 

Det ble totalt levert inn 6.267 slips =Kr. 62.670,- 
fordelt på 509 slips i Sverige og 5.758 slips i Nor-
ge.  
SMS aksjonen ble ikke det man hadde håpet på.  
94 SMS ga et resultat på 19.600.  
Men slipsaksjonen vakte stor oppmerksomhet og ga 
Kiwanis god presse på lokalnivået.  


