HISTORIEN OM KIWANIS CLUB ELVERUM
Kiwanis Club
Elverum

KAPITTEL 1

En klubb blir til
Opptakten
Hvordan det hele startet og omtrent når
vet vi en god del om. Det skal da ha hatt seg
slik at Elverum HV-område var inne på
Terningmoen til årlig repetisjonsøvelser på
ettersommeren 1977. Under et befalsmøte
fortalte Per Åge Risberg at han hadde truffet
en forbindelse i Oslo som hadde nevnt at han
var medlem av Kiwanis, og Risberg ble
orientert om hva denne organisasjon drev med
og hva den stod for internasjonalt. Til slutt
spurte Oslo-mannen om Risberg trodde det
ville være interesse for å etablere en klubb i
Elverum, og om Risberg i tilfelle kunne ta på
seg etableringen. Risberg gjenfortalte hele
samtalen for befalsmøtets medlemmer, og tro
det eller ei, han fikk oppslutning for å
invitere et medlem fra Oslo-klubben til et
orienteringsmøte på Hotel Central i løpet av
høsten. Møtet fikk bra oppslutning og det ble
valgt en komite til å administrere starten. All
mulig støtte kunne ventes fra Osloklubben,
som i følge reglene ble vår fadderklubb. De
gjorde en glimrende innsats, og de gav ikke
opp selv om det tok tid å passere etappene
underveis på 15, 20 og 25 medlemmer.
Organisasjonsdatoen ble 12. februar 1980.
Men gründeren av Kiwanis Club
Elverum heter altså Per Åge Risberg. Han
hadde en egen evne til å presentere det
meste på en morsom og humoristisk måte,
og akkurat det var grunnen til at han fikk
den nødvendige oppslutning om etablering
av klubben i Elverum. Dessuten var han
heldig og fikk med seg de rette medarbeiderne. Det er jo nokså viktig.
Vi vet at det første administrative møtet
sannsynligvis var her i Elverum 20. april 1978
på Hotell Central (møtene som er nevnt
høsten 1977 må i så fall bare ha vært
innledende samlinger). Etter dette møtet har vi
referater og journaler som beskriver det
meste, og denne delen av historien har vi
således ganske god, og eksakt kjennskap til.

Dette første kapitlet vil omhandle perioden
fra starten i 1978 og frem til organiseringen av
klubben 12. februar 1980. Opplysningene
bygger på fire hovedkilder:
• en samling maskinskrevne referater fra de
såkalte nummererte møter
• diverse brev og henvendelser fra KC Oslo
til Elverumsgruppen som det da het
• håndskrevet protokoll fra 8. mai 1979 til
organisering (klubben hadde da eget styre)
• protokoller fra KC Oslo gjennom 1979
(parallelt med Elverums egne referater).

Det Kiwanianske bakteppe
Det var slett ingen nyoppfunnet bevegelse
som Elverum sluttet seg til i 1980. Kiwanis
ble grunnlagt 21. januar 1915 i Detroit,
Michigan, USA, omtrent samtidig med andre
kjente serviceorganisasjoner. Men den egentlige internasjonale ekspansjon startet ikke før
i 1962, og den første europeiske klubb ble
organisert i Wien 25. februar 1963. Bare
knapt et år etter dette ble den første klubben i
Norden District - Kiwanis Club Oslo –
organisert. Det skjedde 10. januar 1964. Den
første kvinneklubben i Europa, Kiwanis Club
Skien Nora, ble organisert 23. oktober 1987.
Da Osloklubben gikk i gang med å lage en
klubb på Elverum hadde de allerede vært
fadder til 17 klubber. På landsbasis må det på
denne tid ha vært rundt 40-50 Kiwanisklubber. Bevegelsen hadde altså vært i aksjon
i 16 år i landet før KC Elverum ble formet.
Lover, regler, rutiner og organiserings- og
samarbeidsformer var således på plass og vel
innarbeidet. Klubben kom altså til i en tid
hvor alt var organisert og i full drift. Man kan
vel godt si det slik at ”glansperioden” for
dannelse av klubber og rekruttering av medlemmer var over. I etterhånd vet man at det
ble vanskeligere utover i 80-årene, noe også
KC Elverum skulle få merke. Det var klubb
på Gjøvik før Elverum kom til. I de første
årene ble det også gjort forsøk med flere
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klubber i Mjøsdistriktet, bl a på Hamar (her
var Elverum fadderklubb) - og Lillehammer,
noen snuste også på Åsnes/Flisa, og der var
det en del innledende møter. Alle disse forsvant ganske raskt utover på 90-tallet og i dag
er bare Elverum tilbake.

Osloklubbens innledende arbeid
Kiwanis Club Oslo var på denne tiden vel
etablert og meget aktiv. De var organisert 10.
januar 1964, og i 1978 hadde de allerede
stiftet 17 nye klubber (dette fremgår av
brevpapiret deres på denne tiden. Bjørn
Iddeng var vice-president i 1978-79). Dette
forteller oss at arbeidet med Elverum var ikke
noe pionerarbeide. De hadde for anledningen
etablert en ”nyklubbkomite” med Rolf
Nysted, Bjørn Iddeng og Sverre Hauger som
medlemmer. Kontaktperson i Elverum, og
kanskje i første rekke lokal grunnlegger, var
Per Åge Risberg, slik vi har fortalt ovenfor.
Han var HV-mann og forsvarsvenn og det var
han som rekrutterte de første medlemmene.
Les mer om dette i neste kapittel i forbindelse
med charterfesten.

De 13 nummererte møter
Denne betegnelsen har oppstått i senere
tid. Årsaken er at arkivet har en samling
referater fra 13 møter i tiden 20. april 1978 til
22. mars 1979, og disse er nummerert. Det
passer fint å beholde dette som en periodebeskrivelse. Referatene er avskrevet og finnes
samlet i vedlegg 2. De er laget av den såkalte
Nyklubbkomiteen i Kiwanis Club Oslo og er
skrevet av Bjørn Iddeng.
Referatene viser at en lang rekke iherdige
personer fra KC Oslo deltok i dette arbeidet,
og de reiste mange ganger til Elverum, se i
kapittel 2. Innsatsen ser imidlertid stor ut og
det mangler ikke på utholdenhet og intensitet.
I hovedsak er møtene avholdt på Hotell
Central, bortsett fra møte nr 2 og 3 som
foregikk i Kreditkassens lokale. Tradisjonen
med å holde møtene på Central kommer altså
helt fra starten, og i møte nr. 11 (27 feb 1979)
bestemmes sågar dette ved et vedtak.
Bemerkelsesverdig ved dette møtet er også at
det ser ut som det er første gang at ingen fra
Olsoklubben deltar. Knut Engen, som etter
hvert skulle bli den foreløpige president, har
laget referatet.

For detaljer fra møtene vises det til
referatene, men for å få et blikk over hva som
egentlig skjedde tas det med korte momenter
fra det enkelte møte her.
Møte nr 1 – trolig 20. april 1978. Vi har
intet referat fra dette møtet, bare noen
maskinskrevne linjer hvor en eller annen
”jeg” erindrer at følgende var til stede: Knut
Engen, Asbjørn Henriksen, Finn Weium,
Bjørn Iddeng og Rolf Nysted – de to siste fra
Oslo. Det synes rimelig å anta at dette var et
slags først kontakt over bordet, hvor resten av
løpet vel ble lagt.
Møte nr 2 – torsdag 1. juni 1978. Her er
deltakerantallet fremdeles begrenset. Totalt
deltok 7 personer, hvorav 2 kom fra Oslo.
Imidlertid nevner referatet flere navn på
fraværende som ”har meddelt sin interesse”.
Fra listen nevner vi spesielt Hans Holmen
som derved utpeker seg som den av våre
nåværende medlemmer som var den første
som deltok. Som interessert er Oddvar
Nyberget omtalt. Han skulle da også komme
fort med og bli medlem i mange, mange år.
Møtet gikk med til Kiwaniskunnskap som
naturlig kan være. I tillegg var liste over
kandidater et sentralt tema. Vi tror vel at
denne listen må ha blitt laget på møte nr 1.
Møte nr 3 – torsdag 7. september 1978.
Etter en 3 måneders lang sommerpause samlet
8 personer seg i Kreditkassens lokal igjen.
Denne gang er det 3 stk fra Osloklubben da
Willy Østholt er kommet til. Fra Elverum
merker vi oss at Oddvar Nyberget er på plass.
På dette møtet legges grunnlaget for
klubbens faste vane med å ha møter på tirsdager. Kandidatlisten er igjen fremme, vedlegges referatet med anført ansvarsforhold for
kontakter.
Viktig er det også her at de undertegner en
søknad til Kiwanis International Europe om å
bli godkjent som ”klubb under dannelse”.
Møte nr 4 – tirsdag 26. september 1978.
I tråd med vedtak fra forrige møte treffes de
denne gang på Central (det var visst et
problem med nøkler til Kreditkassen). Men de
var bare 7 stykker fremdeles, nå 3 fra hver
klubb.
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Her blir det orientering om Kiwanis i USA
og Canada. Kandidatlista er igjen med og
utvides til å omfatte 53 stk; som skal tilskrives. En liste som er datert oktober 1978 er
lagt ved dette referatet i denne historien.
Møte nr 5 – tirsdag 31. oktober 1978. 7
stk fra Elverum og 4 fra Oslo er samlet den
kvelden. Det er noe på gang med antall medlemmer. 19 stk fra listen har meddelt interesse
og 11 av dem har skrevet søknad om medlemskap. Ellers går det mye på Kiwaniskunnskap. Nye navn fra Oslo er Kurt Skagmo,
Arne Haraldsen og John Moseng. Ellers
merker vi oss at Håkon Rønning fra Elverum
nå er kommet med. Dette har skjedd ved at
kandidater har blitt tilskrevet; brevet til Håkon
er innlimt i journalen. Den 23 sendes det så ut
brev til de som har svart positivt, der de
inviteres til møte nr 5. Slik kom altså Håkon
Rønning med.
Møte nr 6 – tirsdag 14. november 1978.
6 fra Elverum og 3 fra Oslo deltar. Selve
klubbdannelsen står nå i høysetet og intensiteten øker. Enkeltpersoner får oppdrag om
kontakter etter at kandidatlisten er gjennomgått. Det gjøres vedtak om å holde julemøte
12. desember.
Møte nr 7 – Julemøte 12. desember
1978. Det har tydeligvis bare blitt et
hyggemøte, da vi ikke finner noe referat, men
det er nok nr 7 i nummerrekkefølgen. Et brev
fra KC Oslo til Elverumsfolket datert 5.
desember innkaller til dette møtet kl 1900 i 4.
etg på Central. Her er også tillyst oppmøte av
4-5 mann fra Oslo. Hotelldirektør Kleppe har
lovet dem en juletallerken til kr 57,- romleien inkludert.
Møte nr 8 – tirsdag 16. januar 1979.
Heller ikke dette møtet er referert, men det
kan ha sine klare årsaker. Når vi i det hele tatt
vet om dette møtet så kommer det av to brev
fra Osloklubben. Det første er datert 9. januar
1979 og sier at det vil bli et møte 16. januar.
Her håper man å nå det magiske antall medlemmer på 20.
23 januar ankommer det et brev til
medlemmene som fastslår at møte nr 8 ikke
ble noen suksess hva fremmøte angår. Dette
betyr vel at nesten ingen fra Elverum kom?

I hvert fall finner vi ingen momenter fra dette
møtet. Men de prøver igjen 14 dager senere.
Møte nr 9 – tirsdag 30. januar 1979. 7
fra Elverum, 2 fra Oslo deltok. Mer Kiwaniskunnskap, med vekt på møtevirksomhet og
hyppighet. Sverre Hauger fra Oslo holder
foredrag om EDB. Man får videre påtegning
fra ytterligere 3 mann, de er således nå 13 til
sammen.
Møte nr 10 – tirsdag 13. februar 1979.
9 fra Elverum og 3 fra Oslo deltar. Antallet i
gruppen er nå 14 og det er dannet en stiftelsesgruppe. På dette møtet velges det et foreløpig styre til denne gruppen med Engen,
Risberg og Rønning som h h v formann,
sekretær og kasserer. Det arbeides nå iherdig
med å øke antallet medlemmer til 15 slik at
man kan sende søknad til KI om å bli klubb
”under formation”. Styret holder møte 20.
februar og diskuterer kontingent og komiteer.
Møte nr 11 – tirsdag 27. februar 1979. 7
fra Elverum deltar, ingen fra Oslo. Saker er
verving, foredrag på neste møte, kontingent
blir 300,- pr år. Kandidatlisten viderebehandles. Det såkalte ”soplimeprosjektet”
nevnes, og Risberg vil til neste møte ta med
en prøve for inspeksjon av Osloklubben som
har bedt om å få laget sopelimer.
Dette møtet er så vidt omtalt i Osloklubbens neste innkalling som kommer 7.
mars. Her bekreftes det at ingen var til stede
på forrige møte.
Møte nr 12 – tirsdag 13. mars 1979. 10
fra Elverum og 4 fra Oslo deltar. Her er
foredrag, Kiwanis Magazine deles ut og man
konstaterer at tallet 15 er nådd og søknad om
”Club in Formation” sendes for godkjenning
14. mars, gjennom fadderklubben som legger
ut søknads-gebyret på 205 Sveitserfranc.
Osloklubben bestiller 500 sopelimer for
snarlig levering.
Møte nr 13 – tirsdag 27. mars 1979
(journalen sier feilaktig 22. mars, men det var
ingen tirsdag). 7 fra Elverum og 4 fra Oslo
deltok. Man hadde håpet å få tilsendt et
sertifikat for ”Club in Formation” til denne
gang, men postgangen sviktet. Soplimeprosjektet går sin gang og rektor Ulltang
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kåserte om og leste dikt av Per Sivle. Neste
møte fastsettes til 17. april med Rolf Nysted
som foredragsholder. Av journalene fremgår
det ikke om dette møtet overhodet ble
avholdt.
Avrunding. Dermed avsluttes denne
perioden med de 13 møtene. Påsken dette året
er 9 – 15. april og mye tyder vel på at april ble
uten møter. Imidlertid har styret svingt seg og
oppnevnt komiteer m m. Dette forstår vi av et
brev fra Oslo datert 4. mai der de sier å ha
”forstått at styret består av…” o s v. Her
innkalles det så til møte 8. mai. Dette møtet
danner starten på en ny periode i KC
Elverums liv. De må i løpet av mars/april ha
mottatt godkjenning som ”klubb under
dannelse” og fra nå av styrer de virksomheten
selv, med Olsoklubben som et slags
skyggekabinett. Men dette fortelles det mer
om i neste avsnitt.

Forsøksvis på egen hånd
Som vi har sett er overgangen til en
periode på ca 1 år, der klubben forsøksvis er
på egen hånd, noe uklar. Etter 27. mars 1979
ser det ikke ut til å ha vært medlemsmøte før
den 8de mai. Det tillyste møte etter påske 17.
april ser ikke ut til å ha vært avholdt.
Imidlertid kan det være at det ble avholdt
styremøte da, hvor man har satt opp et styre
og bemannet komiteene, dersom man da ikke
har hatt valgmøte her og at journalen ikke
foreligger. Noe må ha skjedd siden Osloklubben den 4de mai skriver om
sammensetningen av styre og komiteer. Det er
ikke hjelp å få av journalen fra 8. mai; der
nevnes ikke noe referat fra forrige møte. Vår
teori bekreftes derimot av en årsrapport som
skrives pr 30. april 1980 for perioden 1. mai
1979 og ut april 1980. Her sies det at det er
avholdt 22 møter i perioden og det tilsvarer
nettopp det antallet som vi har kontroll over i
møteoversikten; d v s at det neppe var noe
medlemsmøte 17. april 1979 slik det egentlig
skulle ha vært.
Doble protokoller. Klubben fører nå selv
sin protokoll, i en EMO-protokoll med linjerte
sider; håndskrevet av sekretæren Håkon
Rønning. Denne er ført helt frem t o m 29.
januar 1980; altså 14 dager før organiseringen
12. februar. Etter dette starter man å føre

månedsrapporter på fastsatt skjema og den
håndskrevne protokollen opphører. Imidlertid
ser vi at Oslo-klubben nok har maskinskrevet
en del av rapportene i denne perioden og disse
er også tatt vare på. (Her må vi sjekke hvem
som skrev den egentlige og hvilken som er
avskrift – ordlyden er nøyaktig lik).
Ellers er det slik at i denne perioden er
klubben ofte alene, uten at Oslo-folket er til
stede.
Frem mot organisering som klubb. Det
vil føre for langt og er vel av mindre interesse
å ta med referatene ordrett fra alle de 22
møtene som ble avholdt i denne perioden her i
denne teksten. De er imidlertid renskrevet og
kan leses i Vedlegg 2.
Fra tidligere nevnte årsrapport finner vi
som sagt at det ble avholdt 22 medlemsmøter;
alle på Central, unntatt ett som ble holdt på
Skogbruksmuseet som det den gang het.
Fadderklubben skal ha vært på besøk hele 15
ganger med til sammen 50 personer. Det er
også en del kontakt med klubben på Gjøvik;
bl a så var distriktsguvernøren, Erik Juvkam
fra Gjøvik, på besøk på organiseringsdagen.
Det ser ut til å ha vært godt fremmøte
blant medlemmene. Kontingenten er på denne
tiden 150,- kroner, hvorav 100,- kroner gikk
til KC Oslo som hadde lagt ut innmeldelseskontingenten til Sveits. Ellers er det
nok dårlig med økonomien. Dette er ofte
tema, og på våren 1979 stiller Holmen og
Rønning henholdsvis 1000,- og 2000,- kroner
”til disposisjon” som det er uttrykt, av egne
penger. Disse lånene, som det vel er, betales
tilbake utpå høsten.
Standard klubblovene blir fastsatt til bruk
og er underskrevet 22. mai 1979. Et
hovedspørsmål i hele perioden er behovet for
flere medlemmer; det kreves 20 for å bli
organisert. Som vi skal se er det bare så vidt at
dette går i orden. Ellers serveres det smørbrød, kaffe og leskedrikker på møtene og der
er mange forskjellig tema som det blir foredratt over.
Knut Engen er på denne tiden president.
Men i august skriver han og meddeler at tiden
ikke rekker til for full deltakelse i klubben og
han melder seg ut. 11. september blir så
Oddvar Nyberget valgt som foreløpig
president. Det var faktisk bare fire medlemmer til stede på dette møtet, men det var
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likevel ganske innholdsrikt og mange ting ble
bestemt.
I jakten på midler settes det i gang et
prosjekt med Oslo-klubben angående salg av
soplimer og ved, og dette pågår utover
vinteren. Resultatene får vi utpå 1980 en
gang.
Medlemsvervingen går imidlertid tregt og
er et tema på nesten hvert møte. De prøver å
få med presten Gunnar Stålseth som nok viser
interesse for saken og de sender referater til
ham, uten at dette gir noe resultat. Ellers går
det mye på Kiwaniskunnskap som folket fra
Kiwanis Club Oslo foredrar.
Da det nærmer seg jul og årsskifte
mangler de fremdeles 4 medlemmer for å
kunne søke om organisering. I november
jobbes det intenst fra begge klubber for å
skaffe flere. På et møte 4. desember kommer
det så tre nye medlemmer og den 18.
desember har de to nye gjester. Likevel må
presidenten bekjentgjøre at det bare står 17
navn på listen.
15. januar 1980 har de fremdeles ikke 20
medlemmer, men utsiktene er så gode at man
kunne ta sikte på organisering 12. februar,
forutsatt at papirene for de manglende medlemmer var klare på neste møte 29. januar.
Innspurten mot organisering. Så sent
som 24. januar 1980 sender Rolf Nysted,
Kiwanis Club Oslo, en liste til Håkon
Rønning som inneholder 26 navn, men bare
18 av dem kan regnes som medlemmer. Nå
teller dagene! 29. januar er det møte i
”Klubben” på hotell Central. Antall
medlemmer som har møtt opp er 15, mens 4
har meldt frafall. Fra Oslo er det kommet fire
mann. Hovedsaken på møtet er valg. For

tidsrommet frem til 1. oktober 1980 blir nå
Oddvar Nyberget valgt som president, Martin
Myhren visepresident, Håkon Rønning som
sekretær og Øistein Risberg som kasserer. Det
skal vise seg at deres regjeringstid ble kortere
da det ble avholdt årsmøte med valg allerede
1. mai. Detaljene her kommer vi tilbake til i
neste kapittel. Styremedlemmer er Hans
Holmen, Arne Nilsen og Kåre Kleppe. Møtet
velger også fem komiteer for samme tidsrom.
På dette møtet får de så sitt 20de medlem;
Kjell Kulvedrøsten, og planleggingen for
organisering 12. februar kan fullføres. Man er
i mål og vi kan vel gå ut fra at lettelsen var
stor da møtet ble hevet kl 2110 denne
kvelden. Med dette slutter ” den grønne
protokollen” og de maskinskrevne referatene
fra KC Oslo. Underlig nok foreligger det intet
formelt referat fra organiseringsmøtet 12.
februar, men at det fant sted er bekreftet i den
første månedsrapporten som sendes frem.
Kiwanis Club Elverum er nå et faktum.
Nesten 2 ½ års arbeid er kronet med suksess.
Det beste beviset for at organiseringsmøtet
fant sted finner vi på klubbens ”Certificate og
Organization” som er innrammet og henger i
møterommet på Svartbekk-Kroa. På dette
finner vi også navnene på de 20 medlemmene
som klubben da hadde; de såkalte chartermedlemmene.
Noen har spøkefullt sagt at det er de
klubbene som det har tatt lengst tid å lage som
varer lengst. Kiwanis Club Elverum burde
være et godt eksempel på at dette trolig er
riktig. Det tok ca 2 ½ år å få klubben i gang,
men den har i alle fall overlevd alle de andre i
sitt distrikt. Det er bare å beklage at det ikke
finnes bilder fra denne perioden.
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Kiwanis Club
Elverum

KAPITTEL 2

De fem første årene
Videre mot chartring
Ved femårsjubileet 23. mars 1985 ble følgende historiske sammendrag fra oppstarten av klubben
fremført av Håkon Rønning:
Det var våren 1978 at KC-Oslo hadde utsett Elverum som et mulig sted for etablering av en Kiwanisklubb i Østlandsområdet. Den 20. april ble det første orienterende møte holdt med en liten gruppe,
som hadde sagt seg villig til å være med. Et halvt år senere hadde 10 personer skrevet seg på listen, og
en omfattende aksjon ble satt i gang for å skaffe de manglende 5 for petisjon. Oslo-klubben tilskrev
over 80 personer med informasjon om hvordan en Kiwanis-klubb fungerte lokalt og i organisasjonen.
Responsen var dårlig. Det å skulle ta nesten et halvt år til før petisjonslisten med 15 navn var klar.
Den 14. mars 1979 ble den av Oslo-klubben sendt til Zürich for godkjenning.
Den 4. mai samme år ble et foreløpig styre valgt med Knut Engen som president, Håkon Rønning som
sekretær og Arve Gundersrud som kasserer. Det ble også valgt 4 komiteer, programkomité,
medlemskomité, finanskomité og aktivitetskomité. Klubben hadde fått "in formations" status.
Neste steg var å verve ytterligere 5 medlemmer for å tilfredsstille kravet om 20 for å bli organisert.
Det tok 10 måneder. ”Certificate of organization” er datert i Zürich den 12. februar 1980, og det er
denne 5 års dagen som nå feires, noe forsinket.

Etter organiseringen overtok det foreløpig valgte styre og komiteene ledelsen og driften av
klubben. Fadderklubben i Oslo var fortsatt med, men stort sett for å se at klubben klarte seg på
egen hånd. I forbindelse med organiseringen valgte klubben også sin første humanitære
oppgave: Bistand til utbyggingen av Fjellroa i Osen som ferie- og avlastningssted for Olsrudstiftelsen i Vang.
Tredje og siste steg på veien frem til en fullverdig klubb var 25 medlemmer for å bli chartret.
Det skulle komme til å ta et halvt år. Charterfesten var tenkt holdt lørdag den 16. august 1980,
men ble utsatt på grunn av for dårlig oppslutning.
Imidlertid meddelte fadderklubben i Oslo at verdenspresident Merald T. Enstad og
frue skulle besøke Norge, og
at det var Distriktsstyrets
ønske at det amerikanske
ektepar skulde få overvære en
charterfest. Den 18. oktober,
med 25 cm nysnø over Østlandsområdet og vanskelige
føreforhold, ble festen holdt i
Norsk
Skogbruksmuseums
lokaler.
Verdenspresidenten og distrikts
- guvernøren overrakte chartret
til klubbens president, Martin
Myhren.
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Charterfesten er en viktig og sentral hendelse for en klubb og vi tar her med den siden som Distriktsnytt hadde
i anledning at KC Elverum hadde charterfest med verdenspresidenten til stede. Her får man et fint referat fra
hva som foregikk fra ende til annen, og en minnerik aften ble det for mange.
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Som en kan lese på forrige side var det mange gratulasjons- og hilsningstaler, og av gaver fikk
man bl.a. klubbbanneret fra distriktet, messingklokken fra fadderklubben og messinglysestake
fra Kiwanis Club Oslo - St. Hallvard. Chartermøtet og den etterfølgende fest var meget
vellykket.

Charteroverrekkelse.
Fra venstre: KI-pres Merald Enstad, guvernør
Oddvar Danbolt og president Martin Myhren.

Klokkeoverrekkelse
Presidenten mottar klubbens klokke fra
Oslopresidenten Carl Jon Nesle.

Klubbanneret kom dessverre ikke frem i tide, slik artikkelen i Distriktsnytt sier, og viseguvernør
Asbjørn Skille fra Divisjon Viken hadde bare spikeren som banneret skulle henge på å
overlevere. Banneret fikk klubben 27. januar 1981, og da tok viseguvernøren turen til Elverum
nok en gang for å overlevere det.
Charterfesten ble ellers viet stor oppmerksomhet; Østlendingen hadde en fyldig reportasje 23.
oktober, og i Distriktsnytt nr 5 og 6 i desember (organ for district Norden) var en hel side viet
denne begivenheten. Stort var det selvsagt at selveste verdenspresidenten var til stede, og at han
hadde sine røtter i Lesja. Mye av det nevnte stoffet finnes i vårt album nr 1, og kan leses der for
spesielt interesserte.
Litt om fadderklubbens arbeid med å få Elverum frem til en fullverdig Kiwanisklubb. I tidsrommet fra
det første møtet våren 1978 og frem til chartret den 18. oktober 1980 hadde Nyklubbkomiteen i KC
Oslo, bestående av Bjørn Iddeng, Rolf Nysted og Sverre Hauger, besøkt Elverum 34 ganger. De hadde
til sammen kjørt 10 200 km med bil og noe over 100 personer hadde vært med ved besøkene i
Elverum. Sverre Hauger opplyste våren 1985 at Osloklubben til da hadde startet 21 klubber, og at de
beste av disse, er de det tok lengst tid å få etablert. En meget imponerende innsats for Kiwanis i
Norge.

Ledelse og medlemstall vil alltid være sentrale emner i enhver klubb. Vi har allerede nevnt at
det ble valgt et foreløpig styre på et møte 4. mai 1979 der Knut Engen ble president.
Presidentene de fem første årene skiftet som seg hør og bør; Knut Engen trakk seg fra klubben i
august 1979 som vi har hørt tidligere. I hans sted ble Oddvar Nyberget valgt frem til 30. april
1980. Fra 1. mai samme år til 30. september 1981 fulgte Martin Myhren, som dermed fikk æren
av å være charterpresident. Så fulgte Hans Holmen for 1981/82, Kåre Helge Tangen for 1982/83,
Steinar Vollestad for 1983/84 og Kristoffer A. Kleven for 1984/85.
Sekretær gjennom nesten hele 5 års perioden var Håkon Rønning. Han ble avløst av Arne
Michalsen fra 1. oktober 1984.
Kasserer Arve Gundersrud trakk seg fra klubben våren 1979 og Øistein Risberg ble valgt i
stedet. Fra 1. mai 1980 fulgte Rudolf Rylandsholm for en 2 års periode og fra 1. oktober 1982
ble Oddvar Nyberget kasserer, en jobb han hadde helt frem til 1986.
Den 18. oktober 1980 var det 25 medlemmer i klubben. I løpet av 1980/ 81 svingte medlemstallet opp og ned slik at pr. 30. september 1981 var det 23 medlemmer. I løpet av neste år sank
det til 22 medlemmer. Videre i 1982/83 gikk 2 personer ut og 3 kom inn. Pr. 30. september 1983
var det 23 medlemmer. Og det siste året 1983/84 gikk 2 personer ut og 2 nye kom inn. Medlemsantall pr. 30. september 1984 var således uforandret på 23. I oktober kommer enda to nye
inn og året ebber ut med et medlemstall på 25. I løpet av 1985 kom det så noen flere inn og tallet
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steg til 27, noe som skulle vise seg å bli det høyeste i mange år fremover. Etter hvert sank
antallet og var en tid nede i 15, og vi må helt frem til 1995 før medlemstallet igjen er 27. Tar vi
for oss medlemslisten på 20 navn fra organisasjonsdokumentet fra 1980, er bare halvparten igjen
som aktive i klubben ved jubileet i 1985. Det var altså svært viktig med medlemsverving også på
denne tiden, slik det fremdeles er.
Innholdet på møtene. En høyt prioritert oppgave var å gi medlemsmøtene innhold, slik at den
enkelte trivdes og synes han hadde noe igjen for å møte opp. Møterutinen satte seg fort og ble
den samme i alle år. På denne tiden var rutinen at første halvtimen var viet til klubbsaker m. m,
den neste til bevertning og samtaler medlemmene i mellom. Den siste timen var satt av til
foredrag, reiseberetninger, yrkespresentasjoner m.m. Ikke alltid så lett å få til, men stort sett gikk
det bra. Enkelte ganger ble møtene lagt opp som rene arbeidsmøter, andre ganger besøktes
bedrifter og institusjoner. Dette mønsteret kjenner vi også igjen i store trekk fra dagens
virksomhet. I blant, når programmet kunne interessere damene, ble de invitert med.
Bakerst i historien finnes det en oversikt over alle møtene med stikkord om innholdet.
Hva drev man så ellers med? – i disse 5 første årene, utenom det å verve medlemmer og holde
møter.
Først og fremst gjennomførte klubben det de tok på seg som charteroppgave, nemlig å bistå
foreldreforeningen ved Olsrud-stiftelsen i Vang med å restaurere bygningen i Fjellroa i Osen.
Verdien av materialer, rekvisita og dugnadsarbeide beløper seg til ca. 75.000 kroner. Grei og
hyggelig samarbeidspartner i Fjellroa var Tor Bjørklund.
Klubben arrangerte videre årlig handleservice for pensjonister og eldre før jul. Et varehus holdt
åpent – etter nærmere avtale - litt lenger om kvelden og spanderte kaffe. Klubbens medlemmer
kjørte gjestene bort og hjem, og de hjalp til med å bære tunge ting. Det var også festaftener for
de eldre med underholdning, bevertning og sosialt samvær i lokalene til Glomdalsmuseet og
Norsk Skogbruksmuseum; en kjærkommen avveksling fra den daglige tilværelse i institusjonene.
Sentralt støttet klubben økonomisk humanitære oppgaver som klubbene søker å løse i fellesskap.
Torshov Skoles Musikkorps' tur til Wien var en slik stor oppgave.
Inntektskildene. Det begynte ganske beskjedent for vinteren 1979 til 1980. I samarbeid med
Oslo-klubben ble det produsert og solgt sopelimer. Plankekapp og treavfall ble puttet i sekker og
solgt til ved. Overskuddet ble knapt et par tusen korner tusen kroner.
Senere avanserte man til større oppdrag i forbindelse med De Nordiske Jakt- og Fiskedager på
Skogbruksmuseet. Det ble solgt program, billetter, lodder og utført vakt og annet hjelpearbeid,
som i to år (1980 og 1981) gav pene tilskudd til klubbens kasse. Overskuddene var i
titusenkroners størrelse. Videre ryddet man innfartsveiene til Elverum for søppel, pakket reklamemateriell for Østlendingen, malte for firma O. Svensgaard A/S og i 1985 revet og ryddet
for Rolf Christensen i Bryggeriet og i Storgaten. Dugnadsarbeidet var bra betalt og hadde sin
store betydning for samværet medlemmene mellom. 80 % av inntektene gikk til sosialt arbeid og
20 % til klubbens drift.
Utadvendt virksomhet. Vi må også omtale den utadvendte virksomheten. Klubben deltok i
konventet i Karlstad i 1982 og i Geiranger i 1983. Stort sett møtte man fram til treningskonferanser og interklubbmøter. Mange av medlemmene gjestet andre klubbers møter, liksom
man hadde gleden av besøk fra andre klubber og fra viseguvernøren i Divisjon Viken, som
klubben hørte inn under. Samværet mellom kiwanianere var alltid hyggelig og en viktig
trivselsfaktor.
I denne perioden startet arbeid med å etablere en Kiwanisklubb i Hamar igjen, noe som først
begynte å vise resultater mot slutten av perioden. Mandag 4. mars 1985 fikk Kåre Toft med seg
Petitionslisten med 15 navn, så første steg på veien mot det endelige mål var nådd. Senhøstes
hadde man fått 25 navn og var klar til chartring. Som seg hør og bør pleiet klubben stor omgang

11
med Hamarklubben, både med møter, fester og andre typer sammenkomster, helt frem til den
altså måtte gi seg, på linje med flere klubber i distriktet på 1990-tallet.
Årsvise høydepunkter
Selv om møteoversikten i vedlegg 1 gir en enkel oversikt over det som skjer innen hvert år,
synes det riktig å nevne en del viktige hendelser i det enkelte år. Dette vil i ettertid gjøre det
lettere å svare på når de enkelte prosjekter o l gikk for seg.
1980 er selvsagt først og fremst året da man ble skikkelig klubb, den ble organisert 12. februar
og charterfesten ble holdt 18. oktober som vi har sett. Dette vil være viktige historiske milepæler
så lenge klubben lever. Man valgte såkalt humanitær charteroppgave og planlegging for
arbeidene med Fjeldroa starter.
Dette besto av istandsetting av 2 betjeningsrom i 2. etasje. Stedet Osen er innkjøpt av
foreldreforeningen ved Olsrud-stiftelsen i Vang. Det skal brukes til ferie- og avlastningssted for det
overbelastede Vang Åndsvakehjem. Klubben hjalp til med dugnad og økonomisk støtte. Denne
høsten ble det brukt ca 4000,- kroner til materialer og rekvisita. (Se også under 1982, 1984 og 1985).

For de eldre bidro man til juleforberedelsene ved å kjøre dem til julehandel. Sosialkomiteen
arrangerte handleservice til jul i samarbeid med Arkaden Kjøpesenter fra kl. 17 til kl. 19.
25 personer benyttet seg av tilbudet og ble transportert til og fra kjøpesentret. 9 medlemmer med
biler sørget for en vellykket gjennomføring av servisetiltaket.
Klubbens mangeårige forbindelser med Skogbruksmuseet starter faktisk allerede her. I løpet av
våren 1980 inngås det en avtale med museet at klubben skulle utføre bestemte oppgaver i
forbindelse med De Nordiske Jakt og fiskedager. Således deltar de ved å selge billetter, rydde og
kontrollerer under programmer om kveldene, salg av program til hundeutstillingen og salg av
lodder. Dette foregikk i tiden 8 til 10. august og de tjente hele 7 700,- kroner, noe som faktisk
utgjorde halvparten av de regnskapsførte inntekter dette året. Til sammen 19 mann deltok og
utførte 98 timeverk.
Ved årets slutt har klubben 25 medlemmer. Planlegging av eget bordflagg er i gang. Chartermøtet og den etterfølgende middag og fest ble avviklet i Norsk Skogbruksmuseums lokaler
lørdag den 18. oktober 1980 i nærvær av KI-president Merald T. Enstad m/frue. guvernør
Oddvar Danbolt m/frue, samt gjester fra fadderklubben i Oslo, fra naboklubber, pressen, m.fl. i
alt 100 personer. Arrangementet var meget vellykket, men ble dessverre en økonomisk
belastning som det tok et år å rette opp igjen. Årsaken var mindre deltagelse i festlighetene enn
ventet.
En tildragelse i forbindelse med charterfesten skulle medlemmene komme til å huske en stund. Det
var det såkalte ”Klokkeranet”. Etter at festen var slutt om kvelden og alle var dratt hver til sitt,
oppdaget man at klubbens nylig mottatte klokke var forsvunnet og ikke til å oppdrive. Men etter
noen dager får de et brev, datert 23. oktober, fra KC Ski og undertegnet Knut Hauan, som forteller at
klokken var ført som et trofé til Ski. I brevet redegjøres det for at dette er en skikk som har til hensikt
å bedre kontakten mellom klubber; en temmelig håndfast måte å invitere til besøk på. Og
Elverumsklubben blir invitert til å finne en passende anledning til å hente hjem klokken og ønskes
hjertelig velkommen til Ski. I årsberetningen for 1980/81 finner vi følgende innførsel: ”Martin
Myhren, Per Age Risberg og Hans Holmen besøkte KC Ski og hentet hjem Kiwanisklokka som ble
stjålet under charterfesten”. Når den ble hentet sier journalene ingenting om.
Denne hendelsen husket som sagt klubben en stund, men ved 15-årsjubileet 11. februar 1995 gikk
det galt igjen som vi skal se, og klokka forsvant til KC Oslo denne gang.
Men alle gode ting er som kjent tre; ved 20-års jubileet 12. februar 2000 ble de igjen kvitt klokka, til
KC Nordby denne gang og en ny delegasjon bestående av Kåre Helge Tangen og Harald Langeid
reiste dit 20 mars og hentet den hjem.
Således er det kanskje ikke så rart når man under 25-årsjubileet gikk til det skritt å sikre klokka med
håndjern som presidenten selv medbrakte. Det hører med til historien at de ble advart mot slike
tildragelser da de fikk klokka overrakt, men klarte altså ikke å passe på godt nok.
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1981 starter med at Johan Enger melder seg ut, men det kommer to nye medlemmer til så tallet
blir 26. Ved årets utgang er man nede i 23 igjen etter å ha nådd et maksimum på 27.
Den 27. januar 81 besøkte viceguvernør Asbjørn Skille vårt medlemsmøte og overleverte
Kiwanis-banneret som en forsinket gave fra Divisjon Viken i anledning charterfesten.
Et bilde på økonomien får vi når vi leser i årsberetningen for 1980/81 følgende:
Største inntektsposten ble salg av billetter, program og lodder i forbindelse med De Nordiske Jaktog Fiskedagene også dette året. Nettooverskuddet ble kr. 10.500,- for en beregnet dugnad på 265
timeverk. Rydding langs innfartsveiene, 28 og 29. april til Elverum sentrum engasjerte 16 mann med
4 biler i 64 timer og ble belønnet med kr. 1.500.
Charterfesten ble den største utgiftsposten med kr. 6.108. Finanskomiteen har i løpet av året avviklet
beholdningen av materialkapp og satt inn kr. 5679- på konto 6164.20.30700. som står inne med kr. 3
535,53. Intet er tatt ut.

Oppgjøret for innsatsen på Skogbruksmuseet dette året lot vente på seg, og ble ikke klar før i
januar 1983; uant av hvilken grunn. Regnskapsmessig har dette ført til at regnskapene for 82/83
har gjort et kjempehopp oppover, og de underskudd som er notert i 1980 og 1981 ville ikke ha
vært der. Men formuen steg jo fint i 1983 og alt er i orden fra da.
Den 10.12.81 arrangerte Sosialkomiteen handleservice til jul i samarbeid med Arkaden
Kjøpesenter etter samme opplegg som året før. 59 pensjonister og eldre med 12 pleiere fra
Sætre, Moen, Skogveien og Jotunhaugen samt en del fra Aldersboligene benyttet seg av tilbudet
om transport til og fra og bistand under handlebesøket. Ca. 110 personer ble servert kaffe og
kaker. Reorganisering av Hamarklubben ble diskutert og til en viss grad planlagt.
1982 ble et forholdsvis moderat år uten store overraskelser. Man starter diskusjon om
reorganisering av en klubb på Hamar. For første gang legger klubben et møte til Skogveien
aldershjem for at de eldre skulle få noen å snakke med. Dette skulle utvikle seg til å bli en
tradisjon, etter at møtet i 1984 blir flyttet til desember og der de serverer rømmegrøt og det er
underholdning. Dette skal komme til å vare helt til 1997 da aldershjemmet står for nedleggelse.
Ved et besøk i Osen den 31. august gav formannen i foreldreforeningen ved Olsrud og formann i
byggekomiteen, Tor Bjørklund, en bred redegjørelse for planene med ombygging og nybygging av
Fjellroa. Vår klubb har enda ikke avsluttet det som gjenstår av restarbeidene i 2. etasje. Årsaken
ligger i lokale forhold som det har tatt tid å rydde opp i. Imidlertid går byggearbeidene nå for fullt så
det forventes vel at vi med det første kommer i gang igjen.

Møtedagen den 14.september ble avviklet i Norsk Skogbruksmuseum med transport til og fra av
pensjonister, eldre og pleiere fra Sæthre, Moen, Skogveien og Jotunhaugen Aldershjem.
58 pensjonister med 11 pleiere deltok i arrangementet som omfattet en presentasjon av museet
og besøk i akvariet og samlingene forøvrig. Samtlige fikk kaffe og kaker.
Økonomien er litt opp og ned, men de klarer seg skal vi tro årsberetningen: ”Driftsregnskapet
for perioden 01.10.81-30.09.82 viser et underskudd på kr. 1.720,-. Ubetalt innmeldingsavgift kr
300,00 og kontingenter kr. 2.150.00; til sammen kr. 2 450,00 er ikke bokført. Hadde dette beløp
gått inn ville overskuddet vært kr. 729,70 og driftsfondet kr. 1 450,71. Lånet på kr. 1.200.00 fra
sekretæren ville da vært unødvendig. Driftsregnskapet for perioden 01.10.81-30.09.82 viser et
underskudd på kr. 1.720r30- Ubetalt innmeldingsavgift kr 300,00 og kontingenter kr. 2.150.oo,
tils. kr. 2.450,oo er ikke bokført. Hadde dette beløp gått inn ville overskuddet vært kr. 729,70
og driftsfondet kr. 1 450,71. Lånet på kr. 1.200.oo fra sekretæren ville da vært unødvendig.
Den 15.12.82 arrangerte Sosialkomiteen handleservice til jul i samarbeid med Kremmertorget
etter samme mønster som tidligere, Ca. 85 pensjonister og eldre med pleiere fra Sætre, Moen,
Skogveien. Jotunhaugen og aldersboligene benyttet seg av tilbudet om transport til og fra
kjøpesenteret samt ønskelig bistand under handlerunden. Ca. 100 personer ble servert gratis
kaffe og kaker.
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1983 blir først og fremst det året da økonomien retter seg svært mye og fondene kommer opp i
rundt 30 000,-. Dette skyldes mye store inntekter fra arbeider hos O Svensgaard (15250,-) og
pakking av reklamemateriell for Østlendingen (ca 5000,-). Oppå det hele får de endelig oppgjør
for Jakt og fiskedagene i 1981, hvilket utgjør 10500,- kroner.
Dette året selger de Kiwanislys som er kjøpt av KC Lillestrøm og tjener 2000,- på det.
Den 25.05.83 inviterte Sosialkomiteen til "Eldretreff" på Glomdalsmuseet. Ca. 130 personer fra
alders- og sykehjemmene samt Eldreklubben ble servert rømmegrøt, kaffe og underholdning av
forskjellig slag. Et gratislotteri avsluttet en meget vellykket festkveld for gjestene. Klubbens
medlemmer tok seg som vanlig av transporten og serveringen sammen med de mange av damene
som velvillig møtte frem.
På høsten er Kiwanis Internationals emblem i bronse montert på veggen ved hotell Centrals
hovedinngang. Ved årets utløp er medlemstallet 23, men det har i løpet av året vært oppe i 26.
Allerede på dette tidspunkt ble det også drøftet med opprettelse av en dameklubb.
Den 15. desember ble det i samarbeid med varehuset DOMUS arrangert handleservice for
pensjonister og eldre. Ca. 80 personer ble transportert til og fra og hjulpet med innkjøpene av
klubbens medlemmer. Etterpå var det samling med kaffe og kaker og sang, taler og musikk.
Kontingenten ble dette året satt til 350,- kroner. Medlemstallet stiger til 24 da Viggo Mazarino
melder seg inn sent på året.
1984 stiger aktiviteten ytterligere. De gamle tiltakene opprettholdes, men også nye kommer til og
nye diskuteres. Medlemstallet holder seg på 25 og økonomien gir et pent overskudd.
Arbeidene på Fjellroa avsluttes denne våren og i juni jobbes det for å bli ferdig i andre etasje.
Møtene den 05.06.84 og den 19.06.84 var besluttet lagt til Fjeldroa i Osen. Til sammen ble det
ytet 122 dugnadstimer, og arbeidet med bygningens 2. etasje avsluttet for vår del. En sammenfatning om dette arbeidet blir laget og vi skal komme tilbake til den sist i kapitlet.
Man hjelper Røde Kors Besøkstjeneste med å samle bøker til bibliotekstjenesten på sykehuset.
Man deltar i Distrikt Nordens Narkoaksjon og kjøper 1000 Narkoguider for utdeling på skoler og
til foreldre m fl.
Den 23. mai ble det arrangert nok et "Eldretreff" på Norsk Skogbruksmuseum med
underholdning, utlodning og bevertning. Elverum Trekkspillklubb spilte. Det var noe over 100
gjester til stede. De fleste ble kjørt til og fra av klubbens medlemmer. Ellers er det verdt å merke
seg at medlemmene (i samsvar med en skriftlig plan) selv smurte mat og brakte til festen.
Ellers innstiftet man en vandrepokal til de som verver flest medlemmer og Kai Tidemann fikk
den for året 84/85. Dette syne ikke å ha blitt noen langvarig sak, men medlemsverving var altså
også på denne tiden høyaktuelt; ja nesten kontinuerlig får man si.
Ellers utfører man dugnad på bryggeri Rica og tjener 12 000,- på det. Man får også en del andre
oppgaver som imidlertid blir avslått; eks vis å legge nytt tak på et hus.
Denne julen innføres så ordningen med ”juledrikke” til aldershjemmene, i stedet for fruktkurver
som tidligere. Det ble 12 flasker rødvin i denne omgangen, men som vi vet så har dette grepet
om seg etter som årene gikk, og sterkere saker var nok også i juleesken etter hvert. Julehandel på
Domus ble også gjennomført dette året. Man igangsatte også en aksjon for å få bilder av
presidentene. Som vi vet så løp dette dessverre ut i sanden.
Nyklubbkomiteens arbeid i Hamar har pågått siden februar, og den 1ste oktober var det 12 navn
på listen. Det manglet bare 3 for å nå første trinn og man slet utover høsten og vinteren for å få
med 15 medlemmer og petisjon. Som vi skal se løse dette seg i løpet av 1985 og det blir klubb
på Hamar, og en fjær i hatten til Elverumsingene.
Feirer 5-års jubileum i 1985. Vi skal avslutte denne perioden med omtale av den markering
som ble holdt 23. mars 1985 av klubbens 5-årsdag. Allerede i november året før startet planleggingen av dette og Fest- og huskomiteen ble forsterket med Håkon Rønning som på denne
tiden var visepresident. Saken nevnes i referatene fra nesten hvert møte utover nyåret. 1ste mars
går en sirlig invitasjon ut, og 23. mars blir altså 5-års jubileumsfest avviklet på Hotell Central
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med totalt 32 gjester (herav 11 gjester fra andre Kiwanisklubber). Tor Bjørklund ble valgt til
klubbens første æresmedlem, i forbindelse med sitt enorme arbeid for Fjellroahjemmet.
Videre holdt Håkon Rønning jubileumstalen, med et historisk tilbakeblikk som har dannet
grunnlaget for dette kapitlet av historien.
Fjeldroa-prosjektet. Dette var som vi før har nevnt klubbens humanitære charteroppgave og den
gikk de inn for med stor iver og innsats. Vi har før omtalt hva dette var både under 1980 og 1982.
Kristoffer A. Kleven har i september 1984 beregnet verdien av det arbeidet som klubben bidro med
inklusivt materialer og rekvisita og kommet frem til kr. 76.900,-. Plusses sosiale utgifter,
administrasjon, fortjeneste og merverdiavgift til, vil beløpet nærme seg kr. 100.000,-. Det var all
grunn til å være fornøyd med det, og at det sosiale oppdrag klubben valgte i forbindelse med
organiseringen den 12.02.80 ble brakt vel i havn. Tor Bjørklund har, som formann i
foreldreforeningen, takket for pengebidrag og helhjertet dugnadsinnsats gjennom flere år. Det har
spart foreningen for mange penger. (Se også på slutten av kapitlet).
Her bør også omtales den ”Aksjon Fjellroa” som Arne Gaukerud, den gang president i Lions, gikk i
bresjen for. Dette var en såkalt utfordringsaksjon og Gaukerud var aksjonsleder. Som sådan var han i
KC Elverum og orienterte om aksjonen på et møte 31. januar 1984. Planene var svært omfattende og
både aviser, Nær-TV og radio hadde sagt seg villige til å støtte aksjonen. Det hele gikk ut på at en
klubb skulle yte sitt bidrag og så utfordre andre i Hedmark fylke. I den anledning vedtok KC
Elverum at hver mann skulle gi 50,- kroner. Hva som skjedde med denne aksjonen sier dessverre
referatene lite om.

Selv skrev komiteen følgende referat fra jubileet:
”Lørdag den 23. mars 1985 var det innbudt til
jubileumsfeiring i Hotell Central fra kl. 19.00.
Fra vår klubb møtte: Kristoffer A. Kleven m/frue, Øistein
Risberg m/frue, Hallgrim Juliussen m/frue, Viggo
Mazarino m/frue, Magne Rønningen m/frue, Kåre Toft
m/frue, Jonny Haugen m/frue, Torgeir Skoglund
m/frue, Oddvar Nyberget og Håkon Rønning.
Fra KC Kongsvinger møtte Jørn-Ole Uthus m/frue og
Rolf S. Sandnes. Fra KC Gjøvik 2 medlemmer m/fruer.
Fra KC-Oslo (fadderklubben) Svein E. Eriksen m/frue,
og fra KC-Asker Nils Rangnes m/frue. Spesielt innbudt
var fru Olaug Risberg og Tor Bjørklund m/frue; til
sammen: 32 personer.
Etter at aperitiffen var servert ønsket Håkon Rønning
på vegne av festkomiteen gjester og medlemmer vel
møtt til jubileumsfeiring. De som hadde kommet langveis fra ble spesielt nevnt, og det samme ble fru
Risberg og Tor Bjørklund m/frue. Berit Stene var også
invitert, men kunne ikke møte. Rønning orienterte om
kveldens program.
Vel benket rundt et for anledningen nydelig dekket
bord ønsket Kristoffer A. Kleven velkommen til bords og
meddelte at menyen bestod av 2 ganger oksestek
m/grønnsaker, dessert og kaffe. Drikkevarer var det
opp til den enkelte å bestille etter ønske.
I pausen mellom l. og 2. gangs servering bad Kleven
om forsamlingens oppmerksomhet og meddelte at et
av klubbens medlemmer var tildelt Kongens
fortjenestemedalje i sølv for sin mangeårige innsats i
firma A. & Birger Lunke A/S. Håkon Rønning mottok en
skjønn bukett røde roser og forsamlingens applaus.
Rønning takket for oppmerksomheten og fortalte kort
om vilkårene for medaljen.
I pausen før desserten holdt den tidligere sekretær

ELVERUM, den 06.05.85 -

Håkon Rønning jubileumstalen. Et kortfattet resymé
over de viktigste begivenheter i løpet av 5 årsperioden. Denne biten historie finner vi som eget
vedlegg.
Etter jubileumstalen ble Tor Bjørklund kalt frem og
meddelt at han var oppnevnt som det første
æresmedlem av Kiwanis Club Elverum. Rønning
innledet med å fortelle om den gang Bjørklund og frue
stod klare til å reise på ferie. Med posten kom denne
dag byggetillatelsen som lenge hadde latt vente på seg.
Hva gjorde så Bjørklund og frue? Jo, de avbrøt
ferieplanen og reise til Osen for å ta fatt på arbeidet i
Fjellroa. Bjørklund mottok et diplom som synlig bevis
for æresmedlemsskapet. Rønning sa at som
æresmedlem har du alle rettigheter og ingen plikter.
Du er velkommen til å besøke vår klubb når du måtte
ønske det. Rønning avsluttet med å si at vårt samfunn
blir betydelig fattigere den dagen det ikke lenger har
slike mennesker som Tor Bjørklund og hans frue.
Bjørklund takket for æresmedlemsskapet og fortalte om
episoder og problemer, om velvilje og offerglede i
utbyggingstiden for Fjellroa. I dag er stedet så og si
ferdig og tatt i bruk.
Nils Rongnes fra KC-Asker takket for innbydelsen og
for maten, som smakte fortreffelig. Takketalen ble
krydret med et par historier om "kolingen".
Kaffen ble servert ved småbord i sidesalen, og samtidig
fikk gjestene slippe til. Det var hilsningstaler og
gaveoverrekkelser fra KC Kongsvinger, fra KC Gjøvik,
fra KC Oslo og fra KC Asker. Fra Jan Cato Henriksen
kom det et hilsningstelegram, fra KC Oslo Rosenborg og
Tor
Bjørklund
m/frue
blomsterbuketter.
fra
Festen fortsatte til langt over midnatt.

FESTKOMITEEN Oddvar Nyberget Øistein Risberg Håkon Rønning”
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Avslutningsvis vil vi nevne at arbeidet med å organisere Kiwanisklubb på Hamar nå endelig er
klart for charter, med 25 medlemmer.
Årets eldretreff på Glomdalsmuseet var 22. mai, med i alt ca. 130 personer (inkl. egne
medlemmer). Elverum Trekkspillklubb og Vestadringens barneleikarring underholdt.
Medlemmene sto selv for transport og kaffeservering.
Avslutning. Når klubben feirer sitt 5års-jubileum har de 27 medlemmer. Dette skal vise seg å
være en topp, for nå går medlemstallet nedover etter hvert og det skal gå nesten 10 år før de igjen
kommer opp i samme antallet. Klubben har kommet seg helskinnet gjennom ”barneårene” og
bakerst i historien vedlegger vi det sammendrag som ble laget. Selv om perioden var preget av
mange forskjellige oppgaver, er det nok ikke tvil om at arbeidet på Fjellroa er det største og mest
markante. Derfor avsluttes dette kapitlet med et kort sammendrag om dette og et par bilder.
Fjeldroa-prosjektet. Som det er redegjort for på flere steder foran i kapitlet ble det, i forbindelse med chartringen av klubben valgt en såkalt humanitær charteroppgave, og planlegging for
arbeidene med Olsrudstiftelsens feriehjem ved Osensjøen, - Fjeldroa – starter i mars 1980.
Fjellroa i Osen var en gammel og velbrukt handelsbygning med tomt mellom bilveien og sjøkanten. Martin Myhren, klubbens president, og leder for Lømo-Tre A/S på Løvbergsmoen vest,
og Tor Bjørklund var ansatt i
produksjonen her. Han hadde en
sønn på Olsrud-stiftelsen i Vang for
psykisk utvik-lingshemmede, og han
var formann i foreldreforeningen.
Myhren og Bjørklund ordnet med
stedet i Osen som avlastningssted for
beboerne i Vang, og samarbeidet for
vedlike-hold og utbedring ble
etablert med vår klubb. Det var, i h t
til kilder, lite penger til prosjektet og
ikke ble det laget en ordentlig plan
for rehabilitering av bygningen. Det
ble til at de verste skadene ble tatt
hånd om og arbeidet trakk i langdrag. Det var i denne sammenheng at Bjørklund ble vår første
og hittil eneste æresmedlem, med bakgrunn i arbeidet med Fjellroa. Man vurderer utover i april,
det gjøres en befaring i Osen og det nedsettes en komite for prosjektet. Så starter arbeidet, og i
oktober avsluttes det for inneværende år. Det besto av istandsetting av 2 betjeningsrom i 2.
etasje.
Stedet Osen ble innkjøpt av foreldreforeningen ved Olsrud-stiftelsen i Vang for å brukes til ferieog avlastningssted for det overbelastede Vang Åndsvakehjem. Klubben hjalp til med dugnad og
økonomisk støtte. Denne høsten ble det brukt ca 4000,- kroner til materialer og rekvisita. Det
gjenstår nå en del malerarbeider som de bestemmer seg for å gjøre neste vår.
Imidlertid oppstår det problemer angående gårdsveien til Fjeldroa og arbeidene må utsettes. I
august 1982 besøker man stedet og det legges opp en plan for fullføring av arbeidene. I
årsberetningen for 1981/82 kan man lese at klubben enda ikke har avsluttet det som gjenstår av
arbeide i 2. etasje. Årsaken ligger i lokale forhold som det har tatt tid å rydde opp i. ”Imidlertid
går nå byggearbeidene for fullt, så det forventes vel at vi med det første kommer i gang igjen”.
De henlegger så to møter i juni 1983 til Osen og rydder, maler, snekrer og tapetserer. Det
forventes nå at man skal være ferdig i september, i denne omgang. Men først våren 1984 får de
avsluttet dette og 5. og 19. juni gjør de seg ferdig med de gjenstående arbeidene. Dermed kan
man i årsberetningen for 1983/84 erklære charteroppgaven for avsluttet. Som tidligere nevnt er
arbeidet beregnet å ha en verdi av opptil 100 000,- kroner.
Det hører også med til historien at da innredningsarbeidene ble avsluttet, antydet Thor Bjørklund
noe om en jobb med å rydde vegetasjon rundt huset, og Hans Holmen var der oppe og merket det
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som skulle fjernes. Så langt en kan finne ble det aldri noe av en slik dugnad. For øvrig har
klubben skjenket stedet mindre beløp på slutten av perioden. Klubben bidro også med 50,kroner fra hvert medlem til ”Aksjon Fjellroa” i 1984; nevnt ovenfor.
På jubileumsfesten ble Thor Bjørklund, som tidligere fortalt, opptatt som æresmedlem i klubben.
På diplomet skrev man: ” Gjennom en årrekke har han ytet et frivillig, helhjertet og fortjenstfullt
arbeid til beste for pasientene ved Olsrud-stiftelsen i Vang ved utbyggingen av Fjellroa i Osen
som feriested og avlastningssted. Vår klubb valgte etter organiseringen 12. februar 1980 som
humanitær oppgave å støtte byggekomiteen med restaureringen av bygningen. I 5 år har han vært
vår viktigste samarbeidspartner og en verdig utøver av vår intensjon om å bygge en bedre
tilværelse for underpriviligerte mennesker”.
I ettertid vet vi at andre og mer pengesterke
krefter etter hvert trådte inn på arenaen.
Håndverkere og godt planlagte bygningstiltak
ble satt inn og den jobben som klubben gjorde
kan kanskje virke som nytteløs. Nå ja, uansett
ble lokalene vedlikeholdt gjennom 5 år, og for
klubben betydde det en felles anstrengelse,
selv om det tok tid og muligens også tærte på
tålmodighet og offervilje til de som deltok.
Tilbake står derfor vissheten om at de
gjennomførte jobben og klubben hadde sitt
eget prosjekt. Derfor vil denne jobben for all
tid bli stående som klubbens svenneprøve,
uansett hvor lite nyttig den i ettertid kan virke.
(Her må det nå inn noe om Fjellroa i dag, som
avrunding).

HISTORIEN OM KIWANIS CLUB ELVERUM
Kiwanis Club
Elverum

KAPITTEL 3

Hverdag og medlemssvikt
Fra 1985 og fremover mot 1990 kommer
en roligere periode i klubbens liv. Man driver
stort sett med de etablerte aktiviteter og
prioriterer å gi medlemsmøtene et godt
innhold. Medlemstallet synker i løpet av
denne perioden helt ned til 17; 15 medlemmer
forsvinner og man makter bare å skaffe 6 nye.
Det skjer ikke så mye nytt i denne tiden, men
noen høydepunkter står klart igjen. Det
etableres også et par nye aktiviteter som skal
vise seg å bli både innbringende og
langvarige. Det er bl a i denne tiden at man
kommer i gang med arbeider på Skogbruksmuseet, og vi tar neppe feil når vi sier at
Christian Andersen spilte en viktig og
avgjørende rolle her.
Under disse forhold passer det best å la
historien konsentrere seg om de store trekkene
og la de enkelte år være. I denne perioden blir
Kiwanis Club Hamar organisert med Elverum
som fadderklubb, og i perioden er man svært
ivrig opptatt med samarbeide med Hamar.
I 1985 får klubben jobb på Skogbruksmuseet
med å rake løv og rydde på våren, en aktivitet
som har holdt seg kontinuerlig frem til i dag. I
1986 får de også lov å delta under Jakt og
fiskedagene; med arbeider og grilling, noe
klubben skulle bli svært kjent for. Disse
aktivitetene ga også gode inntekter og har vart
helt frem til i dag. Det interne arbeidet preges
av rutinemessige saker og av stadig synkende
medlemstall. Vi skal se litt nærmere på disse
forholdene frem til 10-års-jubileet 10. februar
1990.
Kiwanis Club Gjøvik har vi allerede sett
at det har vært et visst samarbeid med. Men
arbeidet på Gjøvik er trevsomt. Det går tregt
og tilgangen på medlemmer er svak. Dette
fører da til at klubben nedlegges pr 30.
september 1988. Et forsøk fra Elverums side
ved Kåre Helge Tangen på å få i gang klubben
igjen på 1990-tallet mislykkes som vi skal se
senere.

KC Lillehammer søker man på slutten av
perioden å etablere i samarbeide med KC
Hamar. Dette mislykkes også etter hvert.
KC Hamar ble som fortalt i kapittel 2
klar til chartring høsten 1985, og i et brev av
19. august 1985 ser vi at papirene som viser at
klubben har 25 medlemmer vil bli sendt 2.
september samme år. Den 26. oktober feirer
så KC Hamar sin charterfest på Nevra hotell,
og der var Elverum selvsagt med.
Hamarklubben lever gjennom hele denne
perioden, men etter hvert så nedlegges også
denne, til Elverums store sorg. Merket som
viser etablering av Hamarklubben er da også
det eneste nyklubbmerket som Elverum hittil
har fått.

Krisetider.
Det ser altså ut som om siste halvpart av
1980-årene ikke var særlig gode for Kiwanis
på Østlandet og i hele Norden. I rapportene
fra Distrikt Norden leser vi også om at
flertallet av klubber har færre enn 25
medlemmer. Og medlemstallet for Elverum
går nedover. Som nevnt før var antallet 25 i
oktober 1985. Enda året etter har de 26
medlemmer, men i løpet av 1987 kommer
forfallet. I mai forsvinner 2, ytterligere 2 går i
august og ved årsmøtet 1987 har klubben 21
medlemmer. Og det skulle bli verre.
Ytterligere 2 går ut før årsskiftet, og selv om
man får to nye i januar 1988 så fortsetter
nedgangen. I september er man nede i 18, og
videre utover i 1989 synker antall medlemmer
helt ned i 15, før kurven starter på veien
oppover igjen. Når klubben feirer sitt 10-års
jubileum har de således 17 medlemmer.
Sammen med denne avgangen sliter de
også med lavt fremmøte, ja møter måtte
avlyses p g a manglende deltakelse. Det er
problemer med å få inn kontingenten og
presidenten skriver brev til medlemmene om
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at nå må man ta seg sammen. I det hele tatt så
blinker en masse røde lamper, man diskuterer
stadig tiltak for å få flere medlemmer, om hva
som skal til for å lage møtene og
virksomheten mer spennende og hvordan man
skal få større inntekter. Av arkivene fremgår
det at det nok er en del uoverensstemmelser i
medlemsmassen og i hvert fall et par av dem
slutter p g a dette. Fra tid til annen har det
vært uønsket frafall, som eks vis i slutten av
80-årene. Trolig er svaret at det sto dårlig til
med Kiwaniskunnskap og motivasjon. Det er
nemlig for lettvint å besvare spørsmål om hva
Kiwanis er med ”vi er som en vanlig
Rotaryklubb”. Alt for mange nykommerer
oppfattet ikke hva Kiwanis stod for, og møtte
bare opp for å bli underholdt et par timer om
kvelden. Straks det ble snakk om dugnad og
egeninnsats for å skaffe penger, så en ikke
mer til dem. Derfor er Kiwaniskunnskap så
viktig, og en trenger stadig å bli minnet om
det. Særlig viktig er for faddere å vite hva de
skal misjonere for ved verving.
Verving er en viktig sak og man innstifter
i november 1984 en vandrepokal til de som
verver flest medlemmer. Denne pokalen kom
aldri lenger enn til Kai Tidemann som i
november 1987 får den til odel og eie.
Samtidig vedtar man, som en prøveordning, at
den som skaffer nye medlemmer får en flaske
rødvin. Den ordningen skulle komme til å bli
fast.

Virksomheten.
Virksomheten holder seg til det etablerte i
disse årene, men et par lyspunkter dukker da
opp i form av oppgaver som man beholdt og
utviklet for mange år fremover.
Det var blitt tradisjon med hyggekveld på
Skogveien aldershjem, handletur for de eldre
ved juletider, eldrefest på Skogbruksmuseet
og man møttes på Hotell Central og hørte på
mange slags foredrag. Av møteoversikten ser
vi at temaene var mangslungne og dekket et
bredt spekter. Det er i denne perioden at man
blir mer opptatt av bedriftsbesøk og denne
aktiviteten bare øker også utover denne
perioden. I 1984 var de bare ett slikt besøk,
året etter ble det 3, og i 1986 var det 4, og mot

slutten av perioden er man opp i 4-5 slike
visitter. Ellers er samarbeidet med klubben på
Hamar også utpreget i denne perioden. Man
reiser til hverandres møter, endog styremøter,
og man har fester, ja til og med utflukter
sammen. Klubben er også ganske ofte
representert hos andre klubber og på
interklubbmøter og konventer.
I juni 1988 hadde man en tur til Røros,
sammen med klubber fra Trondheim og
Hamarklubben.
Året etter var man sammen med
Hamarklubben på kanaltur i Dalsland, en tur
som fikk en plass i Kiwanisnytt, artikkel
skrevet av Håkon Rønning. Av denne fremgår
det at det var til sammen 26 personer fra
Kiwanis Club Hamar og Kiwanis Club
Elverum som reiste. Begge disse turene er
mer detaljert fremstilt i våre album. Begge
turene ble beskrevet som svært vellykkede og
nyttige. Det blir gjennomført enda noen reiser
i neste periode, og disse blir beskrevet i neste
kapittel.
Divisjonsinndelingen ble endret i disse
årene. Fra starten av var KC Elverum en del
av Divisjon Viken. I 1985 har man tydelig satt
i gang en diskusjon om endringer og på
slutten av året er det oppe et forslag om en
Divisjon Hedmark. Denne falt nok ikke i god
jord, for utpå våren 1986 uttaler man seg om
et nytt forslag til en Divisjon Indre Østland og
den ble vedtatt og trolig iverksatt sommeren
1986. Det første interklubbmøtet i denne
divisjonen var lagt til Eidsvoll og dagen var
2dre juni. Der var Rønning, Tidemann og
Michalsen fra Elverum. Kontingenten til
klubben ble i 1986 hevet til 450,- kroner,
trolig p ga at kontingentene til Kiwanis økte.
Ellers finner vi det passende å nevne at
klubben allerede i 1988 tenkte refleksbrikker.
De hadde nok diskutert et prosjekt i den
anledning, men i november vedtar de å
skrinlegge dette da det kostet for mye, og ga
ikke inntekter til klubben! Det skulle gå 14 år
før dette kom opp igjen, og da ble
refleksbrikker til mer enn 22 000 kroner delt
ut til skolebarn Elverum, men det kommer vi
tilbake til.
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Nye livgivende prosjekter.
”Vi raker”. Allerede i november 1984
hadde man fått en henvendelse om at klubben
kunne få jobben med løvraking og vanlig
rydding på Skogbruksmuseet neste vår. I en
melding fra Dugnadskomiteen til møte 27.
november heter det således:
”Vi får sannsynligvis en del løvraking og
vanlig rydding til våren på Skogbruksmuseet.
Dette er en jobb midt i blinken, der absolutt
alle i klubben klarer oppdraget”.
Så langt man kan rekonstruere ser det ut som
om denne rakingen det første året ikke
skjedde før i juni da den i h t et referat ” måtte
utsettes p g a snøfall”. Det ble utført 61 timeverk og inntektene ble 3050,- kroner. Denne
aktiviteten skulle komme til å holde seg i
årene utover, og er i klubben betraktet som

”vårens vakreste eventyr”, og inntekten har
multiplisert seg med 3 (2009).
Slik ble vi grillmestere. På et medlemsmøte 26. august 1986 orienterte Christian
Andersen om en mulighet for at klubben
kunne få inntekstbringende virksomhet under
Nordiske Jakt- og Fiskedager, den andre uken
i august. Dette kunne omfatt lett servering
som f eks vaffel og kaffesalg, grilling, pølsesalg og parkeringsvakter. Det ble enstemmig
vedtatt at klubben burde si ja til en slik
mulighet, slik at ”dette ble en fast dugnad på
høsten, samt rakingen i mai”. Intet dårlig
vedtak og ingen dårlig profeti heller, for disse
aktivitetene holdt seg langt utover og ble
klubbens beste og mest sikre inntekstkilde i
mange, mange år.
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I månedene utover ble det lagt ned mye
arbeid i planleggingen av denne jobben. I
februar 1987 orienterte Christian igjen om at
jobben skulle gjøres 8 og 9.
august. Man trengte 9 mann både
lørdag og søndag fra kl 0900 til
1800. Oppgaven ville bli å grille
pølser og hamburgere. Han
mente også at dette kan gi stor
PR for klubben ved at de ble
innplassert i selve programmet.
Under tiden ble det fremskaffet Kiwanisemblemer til å
bruke på forklær, og Kiwanisluer

ble obligatorisk ser det ut til. Det ble også
innkalt til et forberedelsesmøte før selve
gjennomføringen.

I innkalling til møte av 17. august dette året kan vi lese om hvordan dette gikk; ” Det møtte 10
mann til innsats både lørdag og søndag. Av disse var det 3 som gikk igjen begge dager. Med andre
ord, 17 av medlemmene stilte opp. Det økonomiske resultatet ble over all forventing. Totalt salg var
ca 42 500,- kroner, og så vidt vites på det nåværende tidspunkt vil nettoen bl ca 22 000,- kroner”.
Det ble orientert om dette på medlemsmøte 22. september der tallene ble konfirmert. Resten av
tiden gikk med til diskusjoner om hva som kan gjøres bedre og her ble påpekt bedre plakater, flere
griller og endret starttidspunkt. Presidenten takket Christian Andersen for at klubben fikk dette
oppdraget og han ble overrakt en flaske vin som takk. Christian kvitterte med å overrekke en
minneplakett til alle som hadde deltatt på grillopplegget (Museet hadde 25-års jubileum).
Av regnskapene ser vi lett hvilken stor betydning engasjementet på Skogbruksmuseet hadde.
Omsetningstallet øker dette året til nesten 50 000,- kroner, mens det året før var på ca 25 000,Året etter får de også jobben på museet, men dette året får de også delta på Skogbruksdagene i
juni og dugnadskomiteen får det svært travelt. Nå ja, resultatet av jobben i juni ble nå svært lite, hele
330,- kroner i overskudd når alt var gjort opp. Så langt en kan forstå sviktet publikum dette
arrangementet og klubben fikk mye ferdig-grillet mat til overs. Men været var bra og de hadde hatt
to hyggelige dager.
Mye bedre ble det da i august. Her ble overskuddet nesten 27 000,- samt at de tjente 6000,- på
salg av rømmegrøt som ble gjort av damene. Og klubbens regnskapstall steg til over 75 000,- dette
året. Ellers kan man lese mer om dette i årsberetningene og møtereferatene.

Det siste året i perioden 1989 griller de
igjen under Jakt- og fiskedagene og overskuddet blir 25 000,-, men dette året må de
avgi 25 % til museet. Men uansett har de nå
etablert en fin aktivitet som kaster mye av seg
og den varer videre utover. I løpet av året har
de også fått forespørsel om å være med og

snekre boder til Jakt- og fiskedagene, og vil ta
standpunkt til dette når de ser hva slags boder
det skal være. Vi har nå sett grunnlaget for
den aktivitet som klubben har drevet i mange
år etterpå. Mer om dette kommer under de
neste periodene.

Storstue på Sætre. På slutten av perioden
dukker det opp et nytt, stort humanitært
prosjekt. I et brev fra Sætre aldershjem tidlig
på høsten 1989 får klubben (bl a) anmodning
om støtte til å innrede en storstue i kjelleren.
For å studere dette nærmere legger man et
møte nettopp på Sætre. Der blir de orientert
om prosjektet og bestemmer seg for å avvente
prosjektplanen. Vi vet jo nå i ettertid at de
kastet seg over denne saken, men beskrivelsen
av det hører hjemme i neste kapittel.

10-årsjubileum. En jubileumsmarkering
ble tatt opp allerede på årsmøtet høsten 1989 i
et brev fra Christian Andersen. Uti november
innbys det så til fest 10. februar 1990 på
Norsk Skog-bruksmuseum. Vi finner ikke
mye i referatene om denne tildragelsen, men
den 20. februar takker presidenten for en fin
jubileumsfest. Bilder fra festen finner vi i våre
album. I anledning jubileet laget Kåre Tangen,
som var sekretær, et kort sammendrag for de
siste 5 årene. Dette finnes blant vedleggene
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bak. Vi skjønner godt hvorfor det ble kort, for
det var ikke så mye å fortelle om. Men vi må
trolig hylde de tillitsmenn som brakte klubben
helskinnet gjennom denne perioden, hvor bla
andre klubber måtte bukke under. Og på tross

av det vi her har beskrevet som en krise så
finnes det spirer i aktiviteten som skal bære
klubben videre. Nye oppgaver er i gang og
medlemstallet skal etter hvert stige igjen.

Jubileumsfesten er svært godt dekket med bilder i våre album nr 1 og
2. Her tar vi med når noen av medlemmene får tildelt statuett for 10
års medlemskap.
Fra venstre: Steinar Vollestad, Kåre
Tangen, Martin Myhren, Hallgrim
Juliussen, Hans Holmen, Oddvar
Nyberget og Håkon Rønning.
(Bilde fra denne seansen var å finne
i Hamar Arbeiderblad 19. februar)
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KAPITTEL 4

Det går bedre og bedre
1990 til 1995. Det er sikkert slik at klubbens
medlemmer ikke merket noe spesielt til et
omslag utover ettervinteren og våren 1990.
Men når historien skrives nå, 20 år senere, ser
man klarere hovedtrekkene i det som skjer, og
det som slår en aller mest er at fra denne tid
stiger medlemstallet sakte, men sikkert, og
ligger på 27 på den tid klubben feirer 15 års
jubileum, i februar 1995. Utover i dette året
stiger det enda høyere og ved årets slutt skal
det komme til å være 32 medlemmer. Dette
antallet holder seg helt frem mot år 2000 da
en nedtur igjen begynner. Særlig legger en
også merke til økningen i fremmøteprosenten,

som fra et lavmål på 45 % i 1989 stiger bratt
opp til vel 65 % utover høsten 1991. Utover i
perioden stiger den enda noe og kulminerer på
ca 72 % i 1993, hvoretter den synker noe de
par neste årene, for så å stupe bratt ned igjen.
På denne bakgrunn synes det å passe fint å la
dette kapitlet omhandle denne glansperioden
som vi vel må kunne kalle det fra 1990 og til
1995. Vi skal derfor nå se på hva som skjer og
kanskje spekulere litt på årsakene til omslaget
frem til jubileet i 1995. La oss ta en kikk på
kurvene som viser medlemstallets utvikling
og tilsvarende for fremmøteprosenten.
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(Det høyeste medlemstall noen gang - 34 - nåes 11. feb 1997 når Rolf Arild Nordby opptas som medlem, og varer til
i mai samme år da to medlemmer går ut av klubben).

Den nederste kurven viser antall medlemmer og fester vi oss ved tallene er det ikke mange i
tilgang i starten, men i løpet av 1993 og 94 går det fortere. Mer intens virker nok den øverste
kurven som viser fremmøtestatistikken. Det er ikke lett i ettertid å forklare hvorfor dette skjer
dersom man skulle interessere seg for det. Trolig er det en blanding av mange faktorer som til
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sammen skaper denne positive utviklingen. Det vil føre helt på viddene å spekulere særlig i dette,
selv om det kunne være interessant med sikte på å dra noen eventuelle lærdommer av det. Et par
ting kan man likevel peke på som ganske sikkert har vært medvirkende til det som skjer. Det
tenkes her på de jobbene som klubben får fast på Skogbruksmuseet, og som endrer økonomien til
det bedre på en dramatisk måte. Samtidig var nok dette gode jobber i den forstand at de
stimulerte det sosiale liv og samholdet i klubben. Både rakingen og grillingen driver vi med den
dag i dag og har stor glede av det.
Ser vi på regnskapstallene finner vi store økninger både hva angår inntekter og utgifter, samt
formuen for hvert år, som stiger formidabelt. Vi lar noen kurver også illustrere dette.
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Det er klart at en slik forbedring av
økonomien også får avgjørende virkning på
klubblivet, miljøet og mulighetene for å
iverksette prosjekter. Samtidig gir det også
bedre muligheter til å styrke det sosiale livet.
Vi vet alle hvor nedbrytende det er å slite med
dårlig økonomi og hvor knugende det kan
være på tilværelsen. Men den bedrede
økonomien kan ikke alene få æren for
stigningen i medlemsstatistikken.
Sammenlikner vi medlemskurvene med
økonomikurvene ser vi at selv med stigende
økonomi så synker fremmøtet på slutten av
90-tallet og senere går også medlemstallet
nedover. Dermed må vi søke også andre
faktorer som har medvirket, og vi skal her
overlate til leserne selv å spekulere videre.
Spør man seg så hvor all denne velstanden

kommer fra, er svaret ganske greitt. Klubben
får i disse årene sine desidert største inntekter
fra arbeidet på Norsk Skogbruksmuseum, der
grillingen er største bidragsyter. Denne
aktiviteten alene innbringer årlig mer enn 40 –
50 000 kroner. I tillegg kommer så raking og
etter hvert annen sommerdugnad på museet
som stiger i perioden fra 2500 til mer enn
11 000 kroner. En stor inntektskilde i denne
perioden er også de tre Søby-seminarene som
alene innbrakte ca 65 000 kroner. Samtidig
må vi også huske på at klubben hadde til dels
store utgifter på arbeidet med å etablere nye
klubber i Mjøsdistriktet, og på en stor
deltakelse på diverse konventer og
interklubbmøter, samt besøk hos Hamarklubben.

Holder vi oss til den perioden vi beskriver viser regnskapene for 1990/91 at inntektene var ca 43 000 og utgiftene ca 36 000 etter en nedgang de siste to år. Formuen er da ca 102 000 kroner. De neste to årene stiger
inntektene til 127 000 og utgiftstallene viser 82 000, med en formue på 189 000 kroner. Økonomien ligger altså på et langt høyere nivå enn klubben noensinne har vært vant til. Av kurvene ser vi at nivået på tallene bare
stiger, dersom vi overser nedturen i 94/95 da man p g a store gaver, jubileumsfest og en del investeringer fikk
et underskudd på hele 35 000. Men deretter fortsetter trenden som før. Når inntekter og utgifter følger hverandre så tett kommer selvsagt det av at man holder et høyt nivå på de sosiale uttellingene, slik meningen er.
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De faste postene
Gjennom hele perioden fortsetter de
virksomheter som allerede er etablert. Således
er det raking på Skogbruksmuseet i mai hvert
år og grilling under Jakt- og fiskedagene. Man
holder eldretreff og besøker Skogveien
aldershjem før jul, spiser rømmegrøt, drikker
kaffe, deltar i utlodning og prater med de
eldre. Handleturer før jul for eldre fortsetter
også helt til på slutten da man vedtar å
terminere dette. Over halvparten av møtene er
besøk ved bedrifter og liknende. Hvem man
besøker kan sees i møteoversikten bakerst i
historien, men la oss likevel dra frem noen
eksempler som viser mangfoldet. På
sensommeren 1990 besøker man Snippen
gård og Klevfoss industrimuseum på
Ådalsbruk. Utover i 1991 er man opptatt av
store sosiale oppgaver så da er det få besøk,
men i 1992 tar dette seg opp igjen. Man lar
seg orientere i Loken og forholdene for de
funksjonshemmede etter den store HVPUreformen, Hamar domkirke avlegges et besøk

og man er hos Bergs dekkverksted. Fra 1993
nevner vi besøket hos Tore Lund og
speiderne, Nopal fabrikker og den såkalte
Muruds utflukt til Flottsberget. I 1994 tar man
så for seg Hernes institutt, Mullikkala og
finneinnvandringen og Glomdalsmuseet. De
som deltok på alt dette må ha blitt svært godt
orientert etter hvert og fått en god innsikt i
mange av samfunnets virksomheter. Dette har
da også vært varemerket på klubbens
aktiviteter hele veien frem til i dag.
Men de rakk over mye mer, mer enn vi kan ta
med her. Noen av de større prosjektene i
denne perioden skal vi imidlertid interessere
oss for ett for ett, og det mangler ikke på store
og betydningsfulle tiltak. Men så blir da også
klubben ”Årets klubb” Distrikt Norden på
konventet i Helsingør i 1994, og det var nok
vel fortjent. Minnet om dette er innrammet og
opphengt i klubbrommet på Svartbekk-Kroa.
Fra disse årene tar vi med et bilde fra
rakingen som var den første av jobben som
klubben fikk.

Vi raker! våren 1992
Forreste rekke fra v: Håkon Rønning, unge Vollestad, Oddvar Nyberget og Snorri Djurhuus.
Bakerst, fra venstre : Steinar Vollestad, Magne Rønningen, Finn Grinaker, Lars Høiem, Helge
Gunnar Skaaden og Arne Michalsen.
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Trafikkbamsen Eddy-Bjønn. Hamar Arbeiderblad kunne 8. september 1990 fortelle om at
politikammeret i Elverum hadde fått en ny medarbeider som har fått navnet Eddy og er ansatt
som politikonstabel. Eddy var en stor, ekte og 115 cm høy teddybjørn og var ved overleveringen
iført politiuniform. Det var president Arne Michalsen fra KC Elverum som kom til kammeret
med Eddy. Ideen kom egentlig fra Trondheim og tidligere hadde 8 kammere fått sin bjørn.
Allerede 26. februar 1990 ble det orientert om trafikkbamsen på et møte og man vedtok å kjøpe
bamsen, etter at politimesteren var konsultert. I mai var bamsen anskaffet, 7. september ble den
overlevert på politikammeret med pressen til stede. Det ble så utlyst en navnekonkurranse blant
alle 1 til 3-klassinger og premien for
navnet Eddy-Bjønn ble delt ut 18.
oktober. Vinnerklassen ble klasse 2 på
Sundsvoll skole og det var Trond Remi
Otterstad som hadde foreslått dette.
Det ble brus og boller midt i skoletiden
og jubelen ville ingen ende ta.
Hensikten med bamsen var å være et
aktivt middel for kontakt i forebyggende trafikksikkerhetsarbeid for barn.
I og med at både presse og radio var
engasjert, og at det ble ordnet med en
utstilling av bamsen hos en Elverumsbank fikk også klubben god reklame og
oppmerksomhet. Hvilken skjebne
bamsen fikk sier historien intet om.
Storstue på Sætre aldershjem. Som sagt i kapittel 3 fikk klubben anmodning fra Sætre
aldershjems venneforening og styreren om støtte til å innrede en storstue i kjelleren på Sætre. 16
september 1989 la klubben sitt møte til Sætre. Der orienterte bestyrer Inger Marie Rønningen om
planene som Sætres venneforening arbeidet med for å innrede et 153 m2 stort kjellerrom til
oppholdsrom med tekjøkken. Klubben velger å vente med evt vurdering og planlegging inntil det
foreligger prosjekteringsplaner.
I mars 1990 starter man så arbeidet og bare avbrutt av sommerferien arbeides det slik at stua står
ferdig 2. september. Her utførte de alskens jobber så som gulvstøping, betongsaging, kledning av
vegger, maling og tapetsering, lakkering, innsetting av møbler og legging av kantstein på
utsiden.

Den 7. desember var det stor innvielsesfest i kjellerstua. I den forbindelse ga klubben et tresnitt
laget av Jon Tørrisen - ”Dobbelrytter” til utsmykning; til en verdi av kr 3000,-.
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På festen var 10 av klubbens medlemmer. Her orienterte Håkon Rønning om hva Kiwanis har
bidratt med for å få kjellerstua i stand. Håkon fortalte videre hva Kiwanis står for, og overrakte

til slutt bestyreren en sjekk på 5000,- kroner
som skulle gå til den aller siste finishen. Hans
Holmen overrakte tresnittet av Jon Tørrisen.
Arne Sigstad var toastmaster og klubbens
damer hjalp til med serveringen.
Dugnadstimene verdt 43 000,- kroner var
betongsaging utført av Leif Nordli. I januar
får man et takkebrev fra Sætre, og der
bebuder man et ønske om støtte til å anskaffe
en buss; imidlertid kommer et ønske om
uteplass foran kjellerstua og skyver bussaken ut en tid. Dermed går klubben løs på en ny dugnad
på Sætre og de lager en flott uteplass i løpet av våren og sommeren 1991. Til sammen blir det
denne gang ca 100 timer.
Det hører også med til denne historien at klubben den 10.
september 1991 holder sitt eldretreff på Sætre. Der spilte
trekkspillklubben, og Finn Grinaker var den som ledet det hele.
”Klubbens damer” deltok og serverte, og her var utlodning og
mye mer.

Sætrebussen. Av ovenstående takkebrev ser vi at det
fremmes et ønske om støtte til en minibuss. Allerede i
et foredrag i klubben 6. november antydet sosialsjef
Fagervold ønsket om en bil til etaten for å hente og
bringe særlig rullestolbrukere til samvær og
aktiviteter. Allerede på neste møte den 20. november
nedsetter man en komite på 3 mann
som skal sjekke priser og hvordan
man i samarbeid med andre kan bidra
til anskaffelsen. Komiteen orienterer
på møte 12. februar 1991 at de har fått
et tilbud fra Elverum Sport Bilsalg
(Toyota til 167 000,-) og at de vil dra
til Sætre og vise frem bilen og drøfte
de finansielle sider. 26.februar har
klubben møte på Sætre og det blir
orientert
om
busskjøpet.
Fra
Nederberg Bil har det også dukket
opp et tilbud, en Ford Transit til
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175 000,-. Nå blir det klart at Venneforeningen vil prioritere arbeidet på utsiden av kjellerstua,
og de antyder at kanskje klubben tar dette arbeidet slik at pengene som spares kan øremerkes til
busskjøp. Utover våren blir det klart at det er denne løsningen man velger, og klubben går løs på
utearealet på vårparten. Parallelt setter man Håkon Rønning til å se på evt ”legatløsninger” for
busskjøpet. Uteplassen blir avsluttet i løpet av september måned skal vi tro referatene. Bussaken
blir det imidlertid stille om i lang, lang tid.
Så sent som på et styremøte 16. februar 1995 behandles så en søknad fra Sætre aldershjem om
støtte til innkjøp av buss, og tanker om et lotteri med blant annet et bilde som de har fått i gave
ved 15 års jubileet som gevinst. Lotteritanken skrinlegges imidlertid, og på møte i klubben 28.
mars 1995 blir det vedtatt å bevilge 15 000,- kroner til Sætre aldershjem til innkjøp av buss.
Uteplass på Skogveien aldershjem. Mens vi holder på med å bygge tar vi også med at klubben
var med å lage en fin uteplass for Skogveien aldershjem i 1991. Også her er det en
Venneforening som ønsker å lage en trivelig uteplass for de eldre, noe de vil gjøre på dugnad og
søker derved Kiwanis om hjelp. På et møte 27. august 1991 vedtar klubben å dekke et beløp på
inntil 18 000,- kroner. De vil også se på om de kan foreta noe av materialinnkjøpene selv. Enda i
januar 1992 er det ikke gjort noe, og et møte vedtar å se det an litt inntil Skogveiens fremtid er
klarlagt.
Av journalene er det ikke mulig å finne når man vedtok å delta i dette arbeidet. Imidlertid finner
vi av et møtereferat fra 8.september 92 at Olav Rustadbakken og Snorri Djurhuus har vært på
mønsåsfest på Skogveien der terrassen som ”vår klubb har vært med på å bygge og finansiere.
Herrene hadde med hilsninger fra bestyrerinnen, personellet og Venneforeningen”. I
årsberetningen for 1991/92 kan vi lese om dugnad og bekostning av uteterrassen på Skogveien,
og at det har gått med 17 timer og 9745,- kroner til dette. På julemøtet 1. desember 1992 blir så
saken omtalt og Venneforeningens Finn Rønning takker for gaven og arbeidet som ble utført.
Vedaksjonen 1991. På et møte 15. januar 1991 får klubben forespørsel om å delta i en
vedaksjon til hjemmesykepleiens klienter på Mart’n 1991 og de svarer straks ja. I hovedsak går
dette ut på henting og distribusjon av ved. Dette skjer 7.mars og på et møte i februar kan vi lese
om opplegget for gjennomføring. Her skal det lastes opp ved på lastebil på Markusplassen og
kjøres til en lagerplass på Heradsbygda. Utpå høsten er det så meningen at veden skal
distribueres. Det ble nok også gjort uten at referatene sier noe om dette. I årsmeldingen er det
imidlertid satt opp et antall timer ”distribuering av ved” i det totale tallet for dugnad på Sætre.
Egil Søby-seminarer. I løpet av 1992 og 1993 arrangerte klubben tre såkalt Egil Søbyseminarer. Emnet var Motivasjon og positiv tenkning; et slags kurs med roeren Egil Søby som
foreleser. Det er nærliggende å anta man fikk ideen fra KC Lillehammer som inviterte til et slikt
seminar 1.oktober på Lillehammer. Steinar Vollestad meddeler på møte 11. november at Søby
kan stille opp i Elverum 4. mai 1992 mot en enkel godtgjørelse. I møte 19. november vedtar de
så å satse på dette og Vollestad og Tangen får oppdraget med ”å gå foran”. I februar 92 er
innbydelsene sendt ut, i første omgang til bedrifter og offentlige etater. For øvrig holdes nå saken
meget varm fremover til 4. mai da seminaret går av stabelen.
Egil Søby-seminaret den 4. mai ble en suksess. Oppslutningen ble så stor – ca 230 - at klubben
straks gikk i gang og fikk Egil til å stille opp nok en gang, den 19. oktober. I årsberetningen for
1991/92 gjøres det også klart for det tredje på våren 1993. Opplegget for det tredje rapporteres å
være klart den 6. oktober 1992.
19.oktober gjennomføres seminar nummer 2, igjen en stor suksess med 265 deltakere, 26 377,kroner i inntekt, stor stemning og fin reklame for Kiwanis. Det tredje er nå fastlagt til 23. mars
1993. Også denne gangen gikk det fint og 243 personer deltok. Til sammen på de tre seminarene
som ble gjennomført hadde klubben en netto inntekt på ca 65 000,- kroner.
Etter dette ble det vedtatt en pause da Elverum nok var ”oppbrukt” på dette felt.
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Dette opplegget hadde klubben brukt store ressurser på, det var bl a laget en kort, skriftlig
oppskrift på hvordan man skulle selge billetter og vi antar at de fleste av medlemmene var
involvert på en eller annen måte.
Til slutt tar vi med plakaten som ble brukt for informasjon og innmelding på seminaret, denne er
fra seminar nummer 2.

Siden disse plakatene var så informative
synes det ikke nødvendig å forklare noe mer
her om hva dette var for noe. Ideen var fin,
gjennomføringen grei og man kan vel bare
si ”Vel blåst” til klubben. Kanskje burde
noe tilsvarende, med annet tema, gjøres
også i vår tid?
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Selskapsreiser og andre turer. I forrige periode
arrangerte klubben, eller deltok i, to selskapsreiser, h
h v til Røros og Dalsland kanal. I denne perioden
fortsetter reisevirksomheten, Således deltok 18 stk
fra Elverum, sammen med 6 fra KC Kongsvinger og
6 fra Kiwanis Club Hamar på en turistreise til
Helsingfors 1 – 3. mai 1992. Den er fyldig dekket
med bilder i klubbens album nr 1 og omtales ikke
mer her.
I 1993 reiste man med ferje via Göteborg til Kiel og
Lübeck 23. mai, en tur som også betegnes som
vellykket, uten at den er nærmere omtalt. To netter om bord (frem- og tilbakereisen), og en hel
dag på besøksstedene, Begge turene var vellykkede så det er merkelig at det ikke er blitt flere.
Etter dette ser det ut som om reiselysten fortar seg og en kan ikke se at det ble gjennomført flere
turistreiser. Derimot opprettholdes det stor og variert reisevirksomhet i Mjøsområdet både til
andre klubber og med funksjonshemmede ved noen anledninger. Her skal nevnes bl a en tur til
Hunderfossen lørdag 12. juni 1993. Her deltok 44 funksjonshemmede, pleiere og foreldre, samt 6
av klubbens medlemmer som var med som hjelpere.
I olympiadeåret er man spesielt på farten under
Paralympics. Den 14. mars 1994 gikk turen til Hafjell
med elever fra Hernes skole. Hensikten var at elevene
skulle se hvordan handikappede greier seg på ski og i
slalåmbakken. Tilsamen 53 personer deltok, herav to av
klubbens medlemmer. Lærerne Joar Hagen og Tor B
Schulstad var med som reiseansvarlige. Dette ble en stor
suksess, været var fint og stemningen høy. Alle fra skolen
var godt fornøyd med turen. Det ble en spennende og fin
opplevelse for friske hernesinger å se hva funksjonshemmede kan trene seg opp til. Det var imponerende å
følge konkurransene, og å se de flotte idrettsanleggene
som OL skapte.
Den 19. mars går så turen til Birkebeineren stadion med
41 deltakere. Turen var opplagt i samarbeid med Elverum
Helseportslag. 5 medlemmer og 1 frue fra klubben deltok.
Gjensidige Hedmark sponset transporten.
Og mens vi er inne på Paralympics får vi ta med at
man hadde en Kiwanis-stand i Håkonshallen under
disse lekene. Klubbens kasserer og sekretær styrte
denne på kvelden 16. mars. Her ble det delt ut pins og
brosjyrer og snakket pent om Kiwanis og vist video
om arbeidet.
Eget klubbskap. I referatet fra møte 8. september
1992 fortelles at man lenge har ønsket seg et skap for
å ha klubbens eiendeler i. Håkon Rønning og Arne
Sigstad får i oppdrag å undersøke saken. Det bevilges
kr 5000,- til et evt innkjøp. I en merknad etter
referatet som tydeligvis er tilføyet 8 dager senere, d v
s 16. september står det at skapet er anskaffet og at de
som har klubbeiendeler som de antar kan få plass der
tar dem med på et senere møte. Noe mer er ikke å
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finne om dette så vi antar at skapet som i dag står i lokalet Benjamin på hotell Central ble
anskaffet og satt på plass i september 1992. Senere, når klubben fikk et annet rom, får vi tro at de
hadde et svare strev med å få flyttet dette skapet som ikke ser alt for lett ut.
I hylle nr to ovenfra ser vi en robåt. Den fikk klubben som julehilsen fra permittert medlem
Martin Myhren sammen med et brev datert 1. desember 1993. Martin bodde da i Mo i Rana og
prøvde seg som klubbygger der. KC Elverum ville gjerne bidra i disse anstrengelsene, men det
gikk tregt og noe senere flyttet Martin til Lurøy; således ble det ingen klubb i Mo.
Siden dette er en av de få hilsener fra utreiste medlemmer tas brevet med her:
Bratland den 01.12.93.
Kjære Kiwanis venner !
Ja nå er det vel på tide å få av gårde en julehilsen, enda jeg ikke helt skjønner hvor det siste året har blitt av.
Etter hva jeg ser fra møtereferatene så går klubben bedre enn noen gang, og jeg m å jo si at det er hyggelig at
klubben ser ut til å vokse, i motsetning til så mange andre. Jeg skulle gjerne ha vært. med på noen av møtene
da dere har så mange interessante foredrag og temaer som blir tatt opp. Og selvfølgelig skulle det ha vært. alle
tiders å få vært med på julebordet, tennene løper i vann når en ser på menyen. Jo det går nok an å være
Kiwanianer i Elverum! Ellers så må jeg jo si at jeg er mektig imponert over dugnadsinnsatsen, ja det er slik at
jeg nesten får dårlig samvittighet når jeg ser hvordan dere driver på. Men siden jeg bor i en "avkrok" her i det
høy nord så er det vel ikke så mye jeg kan gjøre. Det må innrømmes at jeg mange ganger skulle ønske at jeg
bodde noe nærmere sivilisasjonen. I hele kommunen bor det ca. 2300 mennesker, og disse er fordelt på 7
kretser derav flere øyer. Selv bor jeg på fastlandet og det er heldigvis veiforbindelse til Mo i Rana. Men dit er
det vel 80 km. og da blir det ikke til at jeg reiser inn dit så ofte. Nei det blir å bruke den lokale landhandleren,
hvor utvalget er noe begrenset. Så o m det en eller annen gang skulle dukke opp et eller annet på sydligere
breddegrader så flytter jeg nok nedover igjen. Som dere ser så sender jeg med ett av våre "produkter" som jeg
håper dere kan finne en anvendelse for, t. eks. ved en utlodning eller lignende. Vel dere får ha en riktig god
jul alle sammen, og et godt nytt år.
Mange hilsener

fra Martin
Interne
hageselskaper
på
høsten.
Hageselskapet som Olav Rustadbakken og
kona inviterte til etter jakt- og fiskedagene i
1991, viste seg å være blinkskudd og ble
årvisst helt frem til år 2000. Finn Grinaker og
kona ville ikke være snauere i 1992, og den
25. august hadde klubben en strålende
grillkveld med ditto tilbehør i Grinakers vakre
hage. Fra årsberetningen for 1992/93 leser vi:
”Også i år, nærmere bestemt den 13. august
1993, hadde ett av medlemmene (Arne Murud
m/frue) tatt på seg å arrangere grillparty. En
tradisjon som synes å være i "boks" som
medlemmene satte meget stor pris på. Og slik
fortsetter det helt til og med år 2000 da
partyet var hos Magne Rønningen og frue.
Det skal ikke mye fantasi til for å se at disse
festene sammen med en lang rekke store
dugnader i perioden har vært positivt for
klubbånden og styrket samholdet. Det er nok
en av de viktige faktorene dersom en undres
på årsakene til de gode tider i den perioden
som nå beskrives.

Hest til Rideklubben. I november 1993 får
klubben søknad fra Elverum Rideklubb med
anmodning om hjelp til handikappridning og
økonomisk støtte til kjøp av hest. Harald
Langeid og Arne Murud blir satt på saken og
kan på neste møte rapportere fra et besøk på
ridesenteret. Ønsket er en Islandshest som
skal brukes til handikappridning samt
løfteutstyr for å få personene opp på
hesteryggen. Rideklubben er allerede i kon
takt på Hamar angående en hest til ca 20 000,kroner. En bankgaranti på 8 000,- kroner blir
vedtatt 4. januar 1994. Imidlertid finner
Rideklubben etter å ha hatt hesten til prøve en
stund at den ikke passer, og Kiwanis trekker
garantien tilbake. Ikke lenge etter kommer det
et brev fra Rideklubben som igjen søker om
støtte til hestekjøp. I styremøte 8. februar
1994, og senere på medlemsmøte 1. mars,
vedtar Kiwanis å stille inntil 15 000,- til
disposisjon for Elverum Rideklubb til kjøp av
en passende hest. I juni blir klubben meddelt
at Rideklubben har funnet en hest som passer
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til formålet og det vedtas å betale 10 000,kroner for hesten, og i tillegg bevilger man
1500,- kroner til seletøy. 30. august orienteres
medlemsmøtet om at det om noen dager er
klart for overlevering av hesten, og
presidenten sammen med noen medlemmer til
vil stille opp der. Og den 3. september 1994 er
det stor festivitas på ridesentret og president

Tor B Schulstad er på plass og overleverer
høytidelig nordlandshesten ”Bruno” til
Elverum Rideklubb. Her var pressen og
mange andre interesserte møtt frem og vi tar
med et par bilder fra den store begivenheten.
Det hører med til historien at Bruno ble solgt
til Lillehammer høsten 1997.

Nyklubbarbeidet. På hele 90-tallet arbeidet
klubben hardt og brukte store ressurser på
arbeid med å danne klubber rundt omkring i
området. Dessverre skulle det vise seg at
ingen av disse klarte seg, og i dag er de alle
borte. Bare Elverumsklubben består, og det i
beste velgående. I klubbens fane har de bare
et fadderklubbmerke, nemlig for opprettelsen
av KC Hamar. Den finnes heller ikke i dag.
Således burde det kanskje ikke skrives så mye
om dette, men disse anstrengelsene satte sitt
preg på den perioden som behandles her, og
er en del av klubbens historie, selv om det
ikke ble noe varige resultater i form av
Kiwanisklubber utav det.
I forrige kapittel er det beskrevet at Kiwanis
Club Gjøvik, som var opprettet i 1972, ble
nedlagt på høsten 1989. Der er det også fortalt

om opprettelsen av Kiwanis Club Hamar i
1985, og den klubben skulle komme til å
bestå helt til 1997 da den ble nedlagt. I
perioden først på 90-tallet satte mann så i
gang arbeide med nye klubber på
Lillehammer og i Åsnes og for en evt
gjenoppstandelse av KC Gjøvik. Nevnes bør
vel også den tilsagte støtte til Martin Myhrens
forsøk på å starte en klubb i Mo i Rana, noe
som ikke ble noe av da det gikk tregt, og
dessuten flyttet Martin lenger nordover. Men
lysten fra Elverums side til nyklubbarbeide
var det altså ingen mangel på. For oversiktens
skyld behandles de enkelte forsøk hver for seg
i det nedenstående.
Fra årsberetningen 1996/97 siterer vi følgende
om denne saken:

Vekst nyklubb medfører et engasjement i klubben, både ved økonomiske tilskudd og møtedeltakelse ute i divisjonen, spesielt på Gjøvik og Solør, men også KC Hamar har fått vår
oppmerksomhet det siste året. På i alt 17 registrerte møtekvelder har vår klubb vært representert i
nyklubbarbeide ute i divisjonen. Minimum 4 medlemmer har reist ut disse kveldene. Kjøringen
forsøkes lagt på omgang grunnet fordeling av reiseutgifter, som dekkes av kveldens sjåfør.

Kiwanis Club Lillehammer. På et divisjonsrådsmøte på Nebbenes 27. oktober 1988 ble
det uttrykt ”det må tas kontakt med personer i
Lillehammer for å få startet Kiwanisklubb
der”. Samme tanke er også ytret i en periodisk
rapport senere på høsten samme år. For alt en
vet kan denne tanken ha blitt lansert tidligere,

men for Lillehammers korte historie her
passer det å starte med dette. På et interklubbmøte ca 1 år senere uttaler viseguvernør Kjeld
Christensen at Kiwanis Club Oslo har
engasjert seg i Lillehammer. Han sier samtidig at Elverum burde få liv i Gjøvik igjen.
Før dette imidlertid hadde Håkon Rønning
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våren 1989, på Elverums vegne, skrevet et
brev til to kontaktpersoner på Lillehammer,
etter samtale med guvernør Pål Valmot. Disse
to herrene fant at de hadde hvert sitt medlem
boende i Lillehammer – Ole Bakke og Martin
Myhren – og at tiden nå var inne til et forsøk.
Ole Bakke stiller så opp i Elverum 6. juni
samme år på et informasjonsmøte på
Skogbruksmuseet for nye medlemmer. Her er
også guvernøren til stede, og 4 interesserte
gjestepersoner samt 12 medlemmer fra KC
Elverum. Så starter ballen å rulle, om enn
ikke så fort.
På et interklubbmøte 29. januar 1991 sies det
at Lillehammer er i etableringsfasen og har 10
mann
klare.
Utpå
våren
reiser
Elverumsingene på besøk til ”klubben” og da
har de fått 13 navn. I sin rapport fra besøket
sier Kåre Tangen at det skjer ting på
Lillehammer og at han tror det er mulig å få
til en klubb til høsten. Kiwanis Club
Lillehammer blir så stiftet 30. september 1991
og har sin charterfest 9. mai 1992. Men akk
og ve, gleden skulle bli kortvarig. Allerede i
november/ desember samme år rapporteres
det om problemer, og i 1993 legges klubben
så ned. Det ble i denne forbindelse laget et
brev fra klubben datert 26. februar 1993 der
de redegjør for både historien, status og
begrunnelsen for hvorfor de vedtar å nedlegge
klubben. Her sier de avslutningsvis at det er
en kjerne på 6-8 personer som på uformelt
grunnlag ønsker å opprettholde kontakten og
at de vil gjøre et forsøk på en ny start høsten
1994. Derfor ble det holdt en del møter på
Lillehammer etter nedleggelsen. Dette ser vi
av et referat fra divisjonsrådsmøte på Hamar
18. august 1994, og her snakkes det sågar om
”nyklubbdannelse” på Lillehammer. Kiwanis
Club Oslo ligger bak mange av de tiltak som
ble gjort i løpet av 1993, uten at en skal gå i
detalj her. Imidlertid blir det holdt et møte på
Lillehammer 23. august 1994 for å avklare
Lillehammers forhold til organisasjonen som
det heter. Her ble en lang rekke forhold av
betydning for klubbens fremtid diskutert og
det ble berammet et nytt møte på Lillehammer
14. september 1994. Etter dette er det lite å
finne i klubbens annaler, og selv om det
skulle ha foregått noe så vet vi at Kiwanis
Club Lillehammer ikke oppsto igjen,
dessverre.

Kiwanis Club Gjøvik har vi sett ble nedlagt
høsten 1989. Et år senere begynner man å
snakke om å få liv i den igjen. Det er et tema
på interklubbmøte på Hamar 26. mars 1990
og 29. januar 1991. på dette siste møtet
konstateres det at Gjøvik er en mulighet og at
Håkon Rønning forhører seg. Alt er altså enda
rolig, og det skyldes muligens at man er svært
opptatt med klubb på Lillehammer. Et annet
moment er også trolig at Kåre Helge Tangen
som etter hvert skal bli selve drivkraften i
arbeidet på Gjøvik er viseguvernør fra 1991
til 1992 og således har mer enn nok å gjøre. I
januar 1993 er Kåre Tangen blitt KIAR, skal
være behjelpelig med å danne nye klubber, og
han sier i sin orientering at han vil forsøke å
starte opp Gjøvik-klubben igjen. Kiwanis
Club Elverum sier seg interessert i å gå løs på
Gjøvik, men vel hjemme igjen vedtar de å
vente og se hvordan det går med
Lillehammer. Det er verdt å merke seg at her
blir også Solør nevnt for første gang. Nå har
vi sett at Lillehammer ble nedlagt våren 1993,
og på et møte i Kiwanis Club Elverum 26.
mars 1993 sier Kåre Tangen at han sender ut
opplegget for nydannelse av klubber for
orientering. I juni lager de en komite for dette
arbeidet og Kåre Tangen blir leder for
prosjekt ”Nydannelse av klubb på Gjøvik”. I
oktober, etter et første møte 15. september på
Hamar, bevilger klubben 3275,- kroner til
støtte for prosjektet. Det vil føre for langt å gå
i detaljer her. Dokumentet som ble laget for
prosjektet foreligger i våre arkiver og kan
studeres der ved behov. Det ble en hektisk
møtevirksomhet i de neste årene. I 1995 og 96
var det møter både 1 og 2 ganger i måneden
på Gjøvik, men de kom aldri over 8 -9
medlemmer. Arkivene inneholder også
referatene fra mange av disse møtene. Etter
hvert ble det imidlertid klart at dette ikke gikk
og 20. oktober 1997 ble anstrengelsene
avsluttet; det de hadde kalt Kiwanis Club
Gjøvik en stund ble nedlagt. Og fra
årsberetningen 1997/98 klipper vi ut den
lakoniske melding:
Kåre Helge Tangens iherdige forsøk på å danne
en Kiwanisklubb på Gjøvik, strandet dessverre
i 1997. Som en symbolsk takk for sin ca 4årige innsats, fikk likevel Kåre blomster og en
gavesjekk på 5000 kroner for bensin og bil
slitasje. Kåre ga imidlertid denne personlige
pengegave(n)på 5000 kroner til klubben, og ba
om at pengene måtte bli stående på fondet som
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KC Elverum har stående i reserve i tilfelle
arbeidet med nyklubbdannelse på Gjøvik blir
tatt opp igjen. Dette fondet på 7500 er gitt fra
de som forsøkte å starte klubb på Gjøvik, lyder
derfor i dag på 12.500 kroner. Stor takk til
Helge.

Fondet som det her snakkes om ble opprettet
etter en avtale inngått mellom Kiwanis Club
Elverum og Gjøvik om at 7000,- kroner som
var igjen da konkursboet var gjort opp skulle
settes på konto hos Elverum og stå urørt i 5 år
i tilfelle det skulle komme til en oppstandelse
av Kiwanis Club Gjøvik. I ettertid vet vi at
klubben ikke gjenoppsto og det såkalte
nyklubbfondet etter Gjøvik, og senere Hamar
vokste seg stort etter hvert som årene gikk. Da
det ble nedlagt beløp det seg til ca 40 000,kroner.
En har ikke regnet på hva disse operasjonene
kostet klubben. Ved siden av reiser og andre
utlegg bevilget også klubben årlig bortimot
5000,- kroner. Til sammen ble det store
kostnader, men så fikk vel klubben igjen på
andre måter; erfaringer og lærdommer, venner
og kjente og opplevelser av mange slag. Sånn
sett var det sikkert verdt anstrengelsene og
innsatsen.
Kiwanis Club Solør. I januar 1993 blir Solør,
Åsnes eller også Flisa som også ble brukt,
nevnt for første gang i referatene, og Elverum
bestemmer seg da for å vente og se tiden litt
an. Gjennom hel 1993 og 1994 nevnes Solør
nesten ikke, mens de øvrige prosjektene
stadig er omtalt. Det er jo imidlertid mulig at
man har gjort visse forberedelser uten at man
foreløpig har hatt tid til å arbeide i denne
retning. Som vi har sett tidligere sier man i
årsberetningen 1995/96 at ”Vekst nyklubb
medfører et engasjement i klubben, både ved
økonomiske tilskudd og møtedeltakelse ute i
divisjonen, spesielt på Gjøvik og Solør, men
også KC Hamar har fått vår oppmerksomhet
det siste året”. Mye tyder på at det første
møte foregikk 26. januar 1995 på Flisa, og på
et møte i klubben tidligere i januar har Kåre
Tangen uttrykt at det er 8-10 damer og herrer
på Flis som har vist interesse. Her snakkes det
også om at dersom Kongsvinger ikke vil ta
jobben bør Elverum gjøre det, og styret bes
være klar på kort varsel. Nå har de møter på
Flisa hver måned, og oppslutningen ligger på
ca 6-8 personer. 6.april 1995 deltar

medlemmer og noen ledsagere, til sammen 9,
fra Elverum på et møte på Flisa. Det var
lysbildeforedrag av Sven Gangdal og tema
var Afrika. Det ble et vellykket møte og alt
ser foreløpig lyst ut. 25. april 1995 har
klubben utflukt til Kongsvinger festning og da
er det med 7 personer fra Åsnes.
I mai rapporterer Kåre Tangen om en ”positiv
trend” på Flisa og at neste møte er 18. mai. En
fest som var planlagt på Kilenga 9. juni blir
avlyst. Også utover mot sommeren 1996 er
det månedlige møter på Flisa, men som det
sies i årsberetningen 1995/96:
”Divisjon Indre Østland har arbeidet
kontinuerlig for å gjenopprette en klubb på
Gjøvik, det ble også investert i mye tid for
Solør med hovedsete Flisa, men et positivt
resultatet synes å utebli da ingen av disse
stedene etableres med nye klubber foreløpig.
KC Hamar kan bli opprettholdt forutsatt en
aktiv medlemskampanje for å øke interessen
lokalt”.

Etter sommeren 1996 finner vi nesten
ingenting om Solør nevnt, og det stemmer
sikkert bra slik årsberetningen antyder at det
ble slutt her. Avslutningsvis la oss nevne at de
vekstansvarlige og Kiwanis Club Kongsvinger i h t et møte 14. januar 1997 planla å
møtes med initiativtakerne ”for en avklaring”
som det heter, men noe mer hører vi ikke fra
dette.
Kiwanis Club Hamar. For Elverumsklubben
var selvsagt dette selve hjertebarnet, og
mange turer og annet samkvem kan det
fortelles om her. Dette var liksom ”deres
klubb”, denne var de faddere til og hadde lagt
ned mye ressurser i, og man håpet vel at det
skulle gå bra. Men utover 1995 og 1996 tiltok
krisesignalene i styrke, og tiltakene for om
mulig å overvinne krisen ble intensivert. På et
møte 19. november 1996 orienterer president
Arne Murud om KC Hamar, og klubben
inviteres til et av Elverums styremøter ”for
om mulig ved felles løft å bringe nytt liv i
denne
klubben”.
26.
november
er
Hamarpresident John Seem invitert til et
styremøte i Elverum for å redegjøre for den
oppståtte medlemskrisen i Kiwanis Club
Hamar. På et klubbmøte 6. mai 1997 heter det
at ” det jobbes for fortsatt eksistens. Kåre
Tangen besøker klubben i kveld. Tidligere
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medlemmer er oppfordret til å møte”. Også
etter sommeren dette året gjør klubben hva
den kan for å holde Hamar flytende. Det er
derfor med trist sinn at de mottar brev fra
Hamarklubben som meddeler at klubben
innstiller sin virksomhet fra 30. september
1997; hvilket meddeles på styremøte 14.
oktober og på årsmøtet 21. oktober. Sjokket
må ha vært stort, ja så stort at nedleggelsen
ikke er nevnt i årsberetningen hverken for
1996/97 eller 1997/98. Men klubbens klokke
har man overtatt. Den står i klubbskapet på
Hotell Central, mens håpet fremdeles er der
om at kanskje kan det bli klubb på Hamar
igjen. Og kanskje er det ikke fåfengt å håpe? I
hvert fall var en gjenopprettelse diskutert i
2004 på distriktsnivå.
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Nytt grillanlegg. I kapittel 3 er det redegjort for oppstarten av grillingen på Jakt- og fiskedagene,
og av bildet der ser vi at oppsettet var forholdsvis enkelt og provisorisk. For hvert år som gikk
hadde man evaluering av virksomheten og søkte stadig å forbedre seg for å holde innkomstene
oppe. På et medlemsmøte 10. mars 1992 kom Christian Andersen med nye tanker og utspill
angående en oppfriskning av klubbens engasjement for å bli bedre lagt merke til av publikumet.
Bl a mente han at ”standen” burde friskes opp. På det derpå følgende møte ble det presentert en
skisse for forbedringer av grillopplegget og Dugnadskomiteen overtok gjennomføringen. På
neste møte presenterte så Christian
Andersen en ”utkastskisse” til
forbedring av etablissementet.
Skissen ble godtatt og man ble
enige om at museet skulle anmodes
om å skaffe markisestoffet til
anordningen, mens klubben skulle
ordne jernkonstruksjonen med
Magne Rønningen som utøvende
produsent, som det heter i referatet.
Dugnadskomiteen ble så styrket
med en mann, og den fikk også
fullmakt til å anskaffe mer utstyr,
herunder nødvendige bord. Og så
skred man til verket!
I følge arkivene var det Tore Børge
Gjerstad, utstillingslederen på
Norsk Skogbruksmuseum, som
tegnet skissen.
Anordningen ble ferdig i tide, og
på skalkefesten etterpå viste
Christian flotte slides fra dagene
og understreket at KC Elverum
hadde gjort en flott jobb, både for
seg selv og for arrangementet som
sådant. Særlig skryt fikk Magne og
Snorri som hadde snekret ny grill.
Om det var det nye opplegget som
var årsaken til at inntekten ble
rekordartet skal være usagt, men
klubben tjente 40 000,- kroner
netto; 16 000,- kroner mer enn
året før. Kanskje var det smilet til
disse fire karene?
Fra venstre: Dagbart Alnes, Arne
Murud, Snorri Djurhuus og Tor Bele
Schulstad.
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Nye arbeidsoppgaver. Til Jakt- og fiskedagene på Skogbruksmuseet i 1994 fikk klubben et par
nye jobber. Først jobbet de 7 kvelder med å beise treboder, og det ga over 8000,- kroner i
inntekt. Denne jobben ble gjort i juli måned og hele 16 mann deltok. Det er bra i ferietiden!
Like før dagene kom i gang fikk de også en jobb med å legge presenninger på alle bodtakene.
Dette året får de også jobben med utkjøring og montering av bodene, og rivingen etterpå. Det ble
en oppgave klubben beholdt i mange år deretter og ga en fin inntekt. Til tross for at dette arbeidet
ble påbegynt i de siste ukene i juli var det sjelden problem med arbeidskraften.

I 1995 fikk de så også jobben med å innrede en stor plasthall med skillevegger mellom utstillerne
og demonteringen etterpå. Senere kom det til reising/riving av en mindre plasthall. Dette året
steg også timelønna fra 60,- kroner til 70,-pr. time. Til sammen jobbet de 165 timer og tjente
11550,- kroner på det. I tillegg kom da et overskudd på grillingen på 42503,- kroner. På denne
måten ble budsjettet enda litt romsligere. Med disse jobbene på plass er situasjonen for klubbens
arbeid for Skogbruksmuseet blitt slik den skulle komme til å holde seg helt frem til våre dager.
Det ble små justeringer underveis, men de kan vi ta med oss i de neste periodene.
Og enda mye mer. Det er ikke mulig å ta med alt som foregikk med fullstendig beskrivelse.
Avslutningsvis for denne perioden tas det her med noen korte punkter omkring diverse andre
ting som foregikk i klubben slik at de ikke går i glemmeboken.
- i 1993 er det slutt med handleturene for eldre før jul
- høsten 1993 diskuterer klubben å opprette en Kiwanispris etter forslag fra Arne Michalsen.
En arbeidsgruppe vurderer dette og anbefaler statutter 12. oktober, hvilket tas opp til
diskusjon 9. november. For å finansiere den søker de om å få bruke pengene fra sosialmidlene, hvilket avslås og det blir stille om prisen etter dette
- kontingenten heves på årsmøte i 1994 fra 550,- til 600,- kroner for å dekke kontingenten som
betales til moderorganisasjonen
- det er ingen raking på museet våren 1994 da de har tatt i bruk moderne hjelpemidler og annet
mannskap
- klubben diskuterer opptak av damer 11. oktober 1994, men det blir nedstemt
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søker om å få delta i bingospill i november 1993, men deltakelse blir det først i neste periode.

15-års jubileum. Allerede i juni 1994 starter planleggingen av 15-års jubileum med at en komite
nedsettes og de viktigste gjestene listes. I august fastsettes datoen til 11. februar 1995 på
Forstmann. Etter hvert sendes det ut invitasjon og hele 71 personer meldte seg på og i slutten av
januar kunne Håkon rapportere at alt var klappet og
klart. Her kom gjester fra klubbene Oslo, Bærum,
Hamar, Eidsvoll og Kongsvinger. Guvernør Grete
Hvardal var der og redaktøren fra Kiwanisnytt Oddvar
Danbolt. Til sammen ble det 67 personer til bords.
Innledningsvis ble filmen Vindens verden vist og
lysbilder fra klubbens drift. Sammen med mat, drikke
og gaver fikk man også en 15 årsberetning (se bakerst).
7 chartermedlemmer ble overrakt en karaffel. Det fikk
også Bjørn Iddeng og Sverre Hauger fra Kiwanis Club
Oslo for sitt store arbeide med å opprette klubben.
Guvernøren og Kiwanis Club Oslo fikk hver sin
krystall blomstervase, mens ildsjelen Christian
Andersen og redaktøren av Kiwanisnytt fikk karaffel..
Så ble det kaffe og avec, og dans helt til kl 0130.
Skal mann dømme etter alle hilsningene som klubben
fikk etter dette så ble festen svært vellykket.
Imidlertid var det et skår i gleden; klokka forsvant også
denne gang – se kapittel 2. Den måtte de til Oslo å
hente, hvilket skjedde 20. april 1995. Da reiste 6
medlemmer til møte i Oslo der de fikk middag og kaffe
og klokka. Håkon kvitterte med et foredrag om
Elverums historie og leste 15 årsberetningen på
oppfordring. KC Oslo ble så invitert til Elverum, noe
som skjedde utpå høsten, og dermed fikk man litt
sosialt samkvem ut av klokkeranet, slik meningen er.
Den nevnte 15 årsberetningen er vedlagt bakerst.
Foran en ny periode. Som vi har sett var årene fra 1990 og utover inn i 1995 svært hektiske for
klubben. På mange måter er de imidlertid også bemerkelsesverdige. I en tid da alle anstrengelser
for å lage nye klubber mislykkes, og andre klubber sliter, så klarer Elverum seg utmerket. Ja, de
øker sågar både medlemstall og fremmøte. Økonomien blomstrer og de får stadig nye jobber, da
særlig hos Skogbruksmuseet. Ved 15-års jubileet har klubben 28 medlemmer (det ble i hvert fall
det like etter) og antallet skal stige til 32 i løpet av det neste Kiwanisåret. Alderssammensetningen er ikke så ille; yngstemann er 42 og den eldste er 83. Fordelingen på alder er slett ikke
verst, dersom man ser bort fra at de yngre generasjoner glimrer med sitt fravær. Det er imidlertid
ikke noe nytt trekk. Som nevnt i dette
kapitlet så er fremdeles håpet om å få
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nye, varige jobber til, men nye prosjekter i distriktsregi dukker opp.
Hva angår aktiviteten så er det intet skarpt skille her ved jubileet. Når vi likevel har stoppet litt
her så er det for å peke på at klubben trolig nå har nådd en topp, og utover i de neste 5 årene
surfer man på den. Medlemstallet skal komme til å være utrolig stabilt, selv om fremmøtet går
noe ned, slik kurven først i kapitlet viser. Forbindelsen til, for ikke å si avhengigheten av Norsk
Skogbruksmuseum skal bli ytterligere styrket. Klubben har markert seg som en aktiv medspiller i
nyklubbdannelse. Man har fått et godt grep på økonomien og man har etablert gode rutiner for en
sunn håndtering av den. Den sosiale siden er også god, og mønsteret med faste sammenkomster
og fester er for det meste lagt. Et bra tegn er det at grillpartyene hjemme hos et av medlemmene
er svært populære og ser ut til å være kommet for å bli en stund. Her passer det fint å ta med et
sitat fra det sammendrag som ble laget for jubileet:
Medlemmene er flinke til å møte opp når det er dugnad, og det følger mye glede ved å dra lasset
sammen. Spesielt koselig blir det da noen av våre bedre halvdeler overrasker oss med litt bevertning
under arbeidet.--- Det satses mye på klubbens sosiale side, slik at medlemmene skal trives. Vi har
faste arrangementer slik som grillfest, julebord og turer. Vi er faddere til KIWANIS CLUB HAMAR
som ble organisert den 8. juli 1985. Våre to klubber trives sammen og vi deltar på hverandres fester.

At det er viktig med system og orden synes også å være blitt klart etter hvert. Det ser vi blant
annet av referater og årsberetninger som blir stadig bedre og mer informative etter som tiden går.
Møtene har blitt organisert på en mer fast måte. Arkivet blir brakt i orden omkring disse tider,
og vi skal se at man også oppretter en ”Vedtaksprotokoll” for å holde orden på de vedtak av mer
varig karakter som styret og klubben gjør. Det skal vise seg å bli meget nyttig.
Vi avslutter denne perioden med å understreke at klubben i denne perioden hadde to
viseguvernører; Kåre Helge Tangen for 1991/92 og Steinar Vollestad var viseguvernør i Divisjon
Indre Østland for 1994 – 95; vår tredje i rekken.

HISTORIEN OM KIWANIS CLUB ELVERUM
Kiwanis Club
Elverum

KAPITTEL 5

Surfer videre på den gode bølgen
1995 – 2000. Forrige kapittel forteller om at
klubben når et høydepunkt på mange måter,
og om noen av årsakene til suksessen.
Spørsmålet blir nå hvordan man takler den
situasjonen, om de gode tider fortsetter, og om
man klarer å holde på alt det gode og får det
til å virke videre.
Utgangspunktet er det aller beste. Av kurvene
først i kapittel 4 finner en riktignok at
fremmøtet har startet på en nedgang, men den
er nesten unevnelig frem til 1995. På samme
tid ser vi at medlemstallet øker, ligger faktisk
på 34 i ca 4 måneder i 1997, men for perioden
1995 - 2000 er antall medlemmer svært stabilt
og rekordartet høyt på 32; men 4-5
medlemmer er permittert. Klubben har en
svært god økonomisk situasjon og har klart å
få faste, årlige oppdrag på Skogbruksmuseet
med hva en nesten kunne kalle fast inntekt.
Foran dem ligger enda en stor inntekstkilde;
bingospill, og en er travelt opptatt med
nyklubbarbeide på to-tre steder. Samtidig har
en så å si et fast møtemønster, faste interne
tilstelninger og et variert register med sosiale
tiltak. Klubben er nettopp blitt ”Årets klubb” i
Kiwanis District Norden og alt ser svært bra
ut. Vi nærmer oss nå ”moderne tid” og det
passer på mange måter bra å beskrive nok en
5-årsperiode; frem til 20-årsjubileet 12.
februar 2000.
På denne tiden begynner medlemstallet å gå
nedover, mens fremmøtet stiger sakte igjen.
Det passer godt å presisere her at det ikke
trenger å være noen programmessig
sammenheng mellom antall medlemmer og
fremmøtet. Ja det er vel slik at ved stigende
antall må en forvente at fremmøte-prosenten
kan bli lavere; det er det antall som deltar på
møtene en må se på her. All mulig statistikk
viser at det vanligvis er en forholdsvis fast
kjerne av medlemmer som møter frem
hyppig; antallet i denne kjernen svinger bare
litt. Således vil et stigende medlemstall føre til
lavere prosent fremmøte, men omvendt vil et
lavere medlemsantall føre til stigende

fremmøteprosent. Helt entydig er nå ikke
dette, og skal en finne et godt svar må en
studere flere faktorer enn antall fremmøtte;
her teller trivsel, programmets og aktivitetens
kvalitet, ledelsens evne til å anspore og
begeistre o s v. For den perioden vi nå skal
omtale har vi alt nevnt at medlemsantallet er
rekordhøyt; ligger stabilt rundt 32, og skal
vise seg å bli vanskelig å slå også utover på
2000-tallet. Underveis skal vi ta med litt om
hvor mange som egentlig deltar i
virksomheten.
Stor aktivitet og mye nytt
Det skal bli fem år med stor aktivitet og
mange nye ting dukker opp. Som vi allerede
har
sett
var
forutsetningene
både
medlemsmessig og økonomisk svært gunstige,
og en må tro at både ånden og viljen var gode
og på topp. Nyklubbarbeidet er beskrevet
tidligere og i denne perioden skal vi se at alt
tar slutt; bare Elverum blir igjen på valen.
Men mange nye prosjekter dukker opp, og
system og rutiner forbedres betraktelig i disse
hektiske årene; trolig en nødvendighet i travle
tider. Kiwanisdukken introduseres i denne
perioden, det verdenskjente jodprosjektet
gjennomføres, kjøring til skitrening for
funksjonshemmede har sin start her, vi får en
ny ”vedsak”, klubben spiller en vesentlig rolle
i konvent på Hamar, bingo blir en
inntekstskilde, Russlandsgruppa dukker opp
som støtteprosjekt og det hele avsluttes med
20-års jubileum i februar 2000. På
administrativ side skjer det diverse ting, så
som tanker om å samle bilder i album,
vedtaksprotokoll lages, kontormaskiner til
støtte for sekretæren, budsjetter og økonomisk
oversikt
introduseres,
samt
bedre
programvirksomhet, forsikringer tegnes og
diverse andre forbedringer av administrativ
art. Som en konklusjon kan en vel si at de
fleste prosjekter og rutiner som vi lever med
den dag i dag fant sin begynnelse og form i
disse årene. La oss derfor nå, før vi tar de
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enkelte år, ta for oss de enkelte saker som så
dagens lys.
Nyklubbarbeidet er utførlig beskrevet i
forrige kapittel. Der så vi hvordan
Lillehammer dukket opp og forsvant på
høsten 1994. Det ble forsøkt å blåse liv i KC
Gjøvik, noe som strandet 20. oktober 1997.
KC Solør (Åsnes/Flisa) nevnes i 1993, og
Elverum jobber mye med denne klubben. Men
fra høsten 1996 hører vi lite om dette, og det
ble aldri noen klubb. Da sitter vi igjen med
KC Hamar som Elverum var fadderklubb for.
Ildsjelen Kåre Helge Tangen jobber intenst
for å bidra til å holde denne i live, men
dessverre legges den ned 30. september 1997.
Etter høsten 1997 er det bare fondspenger
igjen av alle disse klubbene; penger som
Elverum forvalter i den perioden de var
klausulert. Etter hvert ble fondet oppløst etter
reglene og Elverum, som når sant skal sies
hadde brukt mye penger på dette arbeidet,
fikk da litt igjen økonomisk. Ellers kan man
vel trygt gå ut fra at de hadde mye igjen på
den menneskelige siden, de opplevde mye
sammen, traff mange andre mennesker og
kanskje førte dette til å styrke samholdet og
livsevnen til klubben.
Således opplever altså en klubb i medgang å
se at fire andre i umiddelbar nærhet ikke er liv
laga. Og selv om den suksessrike intenst
arbeider for at de andre skal komme på bena,
så går det feil vei. Et merkelig fenomen som
det er vanskelig å finne noen logisk og god
forklaring på, selv i ettertid. Funderingene
over dette skal vi la ligge til slutten av denne
historien er skrevet.
Kiwanisdukken. Det er i starten på denne
perioden at et prosjekt på Distriktsnivå
lanseres; nemlig Kiwanisdukken. Den første
gangen vi finner den nevnt i klubbens arkiver
er i referat fra 17. januar 1995 da president
Helge Gunnar Skaaden orienterer om den, og
om hva som til da er gjort. Her fortelles det at
man har fått kasserte laken fra sykehuset, og
at ASVO (vernet bedrift) kan sy dokka for
30,- kroner. På bakgrunn av denne
orienteringen bevilger man 3500,- kroner for å
lage 100 dukker, og det bestemmes at
sekretæren, som på denne tiden var Arne
Murud, skal bestille fyllmateriale og
Kiwanismerke.

Bakgrunnen for dukken er et terapiprosjekt fra
Sør Australia der man lanserte en dukke som
ble levert til barneklinikker på slutten av
1993. Terapidukken er en kroppsformet dukke
på 40 cm, laget av bomull eller liknende stoff
og fylt med polyester eller bomull. Den blir
gitt til barn som ved innleggelsen blir vurdert
av personalet til å ha fordel av medisinsk
relatert lek. Det fortelles at det ble en
formidabel
suksess.
District
Norden
videreutviklet så ideen i 1995/96.
Barne- og ungdomskomiteen i Distrikt
Norden sender 16. november 1994 ut et brev
til alle klubber som ber om at det blir iverksatt
produksjon av dukker lokalt, og at den blir
introdusert på sykehus, helsestasjoner m m.
På

denne bakgrunn er det så at KC Elverum gjør
sine vedtak etter en del forarbeide. Allerede
26. januar sender Håkon Rønning en faks til
A/S Møre Tekstilfabrikk og bestiller 10 kg
fyllmasse. På møte 14. februar fortelles det at
de første 25 dukkene er under produksjon. 28.
mars er 60 stk ferdige og man planlegger en
overleveringsseanse når resten er ferdig, der
ASVO og pressen er til stede. Den 11. mai
blir de 100 første dukkene levert på
sykehuset, og siden går det slag i slag.
Dukken blir en fast sak og klubben leverer
omkring 100 pr år, til sykehuset i Elverum, 50
går etter hvert til Montebellosenteret i Mesnalien, de sponser Gjøvikklubben med 2000,i f m introduksjon av dukken på Gjøvik
fylkessykehus, og etter hvert leverer de også
dukker andre steder, men mer om det i neste
kapittel.
I 1998 har klubben levert til sammen 495
dukker i h t årsberetningen, og ved utløpet av
den perioden vi beskriver har de levert ca 650
dukker. Prosjektet fortsetter som vi skal se
utover i det neste århundret med uforminsket
kraft.
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Men la oss når vi først er i gang fortelle litt
mer om dukken og dens bruk. Den deles altså
ut gratis til barn på sykehus, legekontorer,
helsestasjoner, ambulansetjenesten og andre
liknende steder der barn får legebehandling.
Sammen med dukken får de tusjpenner slik at
de selv kan tegne ansikt o s v på den, og den
kan også utstyres med hår og klær etter eget
ønske og fantasi. Barna får med seg dukken
hjem etter endt behandling, så det blir altså
deres egen dukke.
En hensikt med dukken er at den skal brukes
av medisinsk personell til å forklare og vise
hva som skal skje med barna under
behandlingen. De får gjerne selv gjøre disse
tingene på dukken, og den er altså et middel
for å forklare hva som skal skje med dem.
Således er den tenkt å være til trøst og hjelp
og til å berolige dem i en situasjon som kan
være både utrygg og skremmende.
Dukkens gode formål og den store popularitet
som den etter hvert har fått har gjort den til et
av Kiwanis´ større omseg-gripende tiltak. Her
kan man sammen med barna peke eller tegne
på dukken i forkant av en operasjon, sette
sprøyte, plastre og bandasjere, eller sette inn
veneflon.
Elverumsklubben er en av de klubber som
produserer dukker selv; mange andre klubber
må kjøpe fra slike produksjons-klubber. En er
fullt klar over at en kunne fått dukkene
billigere, men klubben har bestemt seg for å
støtte ASVO (senere Tunet) gjennom dette
samarbeidet.
Vi skal i neste periode se at arbeidet med
dukken intensiveres, og at ideen sprer seg til
andre nasjoners Kiwanismiljøer.
Jodprosjektet. I hele denne perioden deltok
klubben med stor heder i det såkalte Jodprosjektet. Klubben var involvert gjennom å
ha prosjektleder innen Divisjon Indre Østland,
og gjennom aksjoner for å skaffe midler til
dette prosjektet som var et prosjekt der
Kiwanis
International
og
UNICEF
samarbeidet om tilsetting av jod i salt for å
motvirke jodmangelen i verden. For å forstå
omfanget av dette store og viktige prosjektet
må vi ta med noe av bakgrunnen og sette det
hele inn i den store sammenhengen. La oss
starte med å se på hva jod er, og hva det har å
gjøre med dette prosjektet, også kjent under

forkortelsen IDD som står for Iodine
Deficiency Disorders.
Jod er et essensielt sporstoff som er viktig for
normal funksjon av skjoldbruskkjertelen og
dens produksjon av hormonene tyroksin (T4)
og trijodtyronin (T3). Disse hormonene
regulerer blant annet stoffskiftet vårt og er
nødvendig for normal vekst og utvikling av
sentralnervesystemet. Det anbefalte daglige
inntaket av jod hos voksne er satt til 150 µg.
Dette tilsvarer omtrent en teskje med jod i

løpet av et helt liv. For barn i alderen 4-6 år er
anbefalingene på 90 µg/dag og for barn i
alderen 7-10 år 120 µg/dag. Jodmangel kan gi
struma (forstørret skjoldbruskkjertel), men
kan også føre til mental retardasjon og
dvergvekst.
Mer enn 1.5 milliarder mennesker rundt i
verden risikerte å bli offer for IDD fordi de
ikke fikk tilført den jod de trengte for at
kroppen skulle få en normal vekst. Hele
befolkningsgrupper sto i fare for å lide av
redusert mental og fysisk kapasitet på grunn
av jodmangelen. ( Jodmangel er sjelden i
områder hvor jodtilsatt salt blir brukt).
I 1990 i New York var det et toppmøte om
barn som bl a tok for seg det store, verdens-
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omspennende problemet med jodmangel. På
møtet fastsatte statsoverhoder og regjeringer
et mål om å eliminere problemet med
jodmangel innen år 2000. Løsningen de
foreskrev var å tilsette jod til salt som
produseres over hele verden.
Kiwanis International tok så tak i dette i
samarbeid
med
UNICEF.
På
verdenskonventet i Nice 1993 ble saken
presentert, og prosjektet ble så igangsatt i
1994. Det ble gjennomført slik at Kiwanis
samlet inn pengene og UNICEF skulle stå for
den praktiske gjennomføringen. Det innebar
først og fremst bygging av enkle anlegg for
produksjon av jodtilsatt salt. Prosjektet ble
gjennomført i perioden 1995 – 2000. Ved
avslutningen av prosjektet kunne en
konstatere (i h t Kiwanis International) at mye
av æren for den formidable suksess som dette
ble må gå til KI og dets medlemmer over hele
verden. Gjennom de 5 årene skaffet de
mellom 80 og 85 millioner dollar til støtte for
programmer for å eliminere jodmangelen i
nesten 80 land. En har beregnet at bla 85-90
millioner barn i år 2000 ble uten jodmangel.
Takket være innsatsen til tusener av
Kiwanismedlemmer verden rundt kan foreldre
som lider av følgene av IDD, nå se sine barn
vokse opp med god helse og nå et fullt fysisk
og mentalt nivå.
District Norden vedtok å engasjere seg i
jodprosjektet på ”Holger Danske” - konventet
i 1994. Der ble en tidsplan satt opp. Startdato
ble 1. oktober 1994. I november samme år
informeres distriktstyret om prosjektet og
rammene. Prosjektleder var, den gang leder av
Humanitær-komiteen, Odd Arne Galaasen fra
Kiwanis Club Eidsvoll.
Elverumsklubbens Geir Ove Østgaard ble
prosjektleder for Div Indre Østland, og i sin
egen klubb. Han orienterer klubben grundig
den 9. mai 1995 og viser video som viser
virkningene av jodmangel. KIs målsetting er
75 millioner dollar, og distriktets bidrag bør
være 4 millioner kroner. I h t District Nordens
plan skal det foregå opplæring og informasjon
i løpet av 1995, og selve innsamlingsaksjonen
skal komme i 1996.
Jodprosjektet gikk over
5 år; 1995 – 2000.
Måten de skaffet penger
på var å selge ”En
teskje for livet” – dette

var et klistremerke (streamer) formet som en
teskje (se bildet) som kostet 20 kroner, og
gjennom salg av boka ”Cato mot Sydpolen”. I
tillegg bevilget mange av klubbene midler ved
siden av. Det ble også laget en teskje i
omtrent
samme
utforming,
men
Elverumsklubben deltok ikke i salget av den
så langt en kan se.
Ideen med skjeen synes svært god, og
symbolikken skjønner vi lett ved å lese det
som er sagt ovenfor om jod og virkningene av
jodmangelen – kun en teskje jod er nok i løpet
av et
helt
liv.

Våren 1997 legger klubben ned mye arbeid i
forberedelsene til en aksjonsdag som blir
31.mai. Prosjektleder var
Olav Rustadbakken. Av
referatene kan vi lese at der
var
en
utstrakt
informasjonsaktivitet
på
mange kanaler, her var stands
med reklameplakater og salg
av ”En teskje for Livet” og
Cato Zahl Pedersens bok. 10 bøker var satt
opp som premie i et lotteri. Ellers ser det ut
som at klubben har hatt problemer med å
involvere sine medlemmer da man i oktober
oppsummerer og forteller at bare 13
medlemmer var direkte involvert. Saken er
også dårlig og bare sporadisk nevnt i
referatene, og årsberetningene er heller ikke
særlig fyldig på dette området. Ellers ser det
ut til at det også er bevilget rene penger til
prosjektet. Det er heller ikke så enkelt ut fra
årsregnskapene å lese seg til hvordan dette har
foregått. I divisjonens årsrapport for 99 vises
det imidlertid at klubben har gjort en god jobb
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totalt i dette prosjektet, og summen som de
har samlet pr 1. januar 2000 er hele 41 800,kroner; bare slått så vidt av Lillestrøm.
Boka ”Cato mot Sydpolen” ble skrevet i 1995
av to av deltakerne på ekspedisjonen
”Unarmed to the South Pole”, der Cato Zahl
Pedersen, sammen med Odd Harald Hauge og
Lars Ebbesen, gikk på ski til Sydpolen i
november-desember 1994. En bragd som
vakte stor oppsikt verden over. Kiwanis støttet
denne ekspedisjonen, og deltok etterpå i salget
av boka til inntekt for jodprosjektet. 14.
oktober 1995 sendte past guvernør Grete
Hvardal ut et brev, signert av Cato Zahl
Pedersen, som inneholdt en oppfordring til å
selge boka. Prisen er satt til kr 300,- og
halvparten skal gå til Jod-prosjektet. Boka har
en egen Kiwanisside (se bilde nedenfor) der
vårt flagg vises på et bilde. Dette flagget
finnes den dag i dag i District Norden. Vår
klubb bestilte – og betalte samlet - 100 bøker
som medlemmene ble bedt om å selge – 3
hver av.
I forbindelse med denne bestillingen er det
morsomt å referere fra Kiwanisnytt i april

1996, der redaktøren minner om boksalget og
her står det bl a: ” Lageret minker og det er nå
bare 150 bøker igjen. Siste bestilling på 100
bøker fra KC Elverum var kjærkommen. På
spørsmål om de hadde et arrangement på
gang, var svaret at – nei, de hadde funnet ut de
skulle selge 4-5 bøker hver! Slik skal det være
!!”

I mai – juni 1996 var bøkene mottatt og i salg,
og i mars året etter er salget avsluttet. Selv om
vedtaket om å gjøre dette var enstemmig,
synes det nok som om ikke alle deltok like
helhjertet,
og
purringer omtales
ofte i referatene
fra
medlemsmøtene.
Hvor mange bøker
som ble solgt i h t
forutsetningene
vet vi ikke nå.
Men vi vet at
mange ble gitt
bort
og
som
tidligere
nevnt
også loddet ut.
Boka
finnes
fremdeles
i
klubbens arkiver, og derfra er bildene
hentet.
Det er ikke enkelt ut fra arkivene å
finne ut hvordan salget av boka
egentlig gikk. Noen ble gitt bort som
premier, noen ble gitt bort som gaver
og det kan se ut som om restlageret
ble ganske stort da aksjonen ble
avsluttet i februar1998. Denne
affæren kan man trygt si ikke ble så
enkel og innbringende som en hadde
trodd fra starten av.
Kiwanis levde i mange år på denne
aksjonen som viste seg å gi svært bra
resultater for de som ble hjulpet.
Problemet ble bare at det var
UNICEF som fikk mesteparten av
æren for det hele, og Kiwanis ble
ikke så ofte nevnt i den forbindelse.
Ikke desto mindre er saken innad i
Kiwanis gjort til ”den” store saken
som Kiwanis klarte å få til, og det
lever de på den dag i dag, selv om det
nå er ganske lang tid siden dette
skjedde. For Elverumsklubben ble
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jodsaken en bra affære resultatmessig sett, og
man fikk skryt for en ut-merket innsats.
Problemet er bare at den som sak internt ikke
kan beteg-nes som noen stor suksess, og nok
bød på flere problemer enn gleder.
Vedprosjektet på Lafteland. ”Helt på slutten
av året påbegynte vi et arbeid med saging,
kløving og pakking av vinterved for levering
til bygdas eldre. Arbeidene, som fortsetter inn
i kommende Kiwanisår foregår på Lafteland.
Forventet resultat er ca 320 sekker.” Slik
beskrives dette prosjektet i årsberetningen for
1995/96. Etter en forespørsel fra, og avtale
med bedriften Lafteland ved Hamarveien var
det dugnad 2 kvelder; 23. september og 3.
oktober 1996, der klubbens medlemmer
kappet opp produksjonsspill til ved, og pakket
den i sekker. Den 8.oktober rapporteres det at
dugnaden er over, 320 sekker er lagret på

Arne Murud ved saga hos Lafteland

Nysted, og at det gjenstår noe opprydding.
Denne tok noen av pensjonistene seg av et par
dager senere, og denne delen av prosjektet var
fullført. Det skulle imidlertid vise seg at det
ikke ble helt enkelt å bli kvitt veden; selv ikke
gratis. I mars 1997, etter konsultasjoner med
Lafteland, vedtar de at veden kan selges til
medlemmene, for å bli kvitt den. Men
avsetningen er ikke stor og enda høsten 1997
har de 200 sekker på lager. Noe likere ser det
ut til å ha gått denne vinteren, og 21. april
refereres det at vedlageret er tømt. Noe er
solgt men det meste er gitt bort.
Vi tar vel neppe feil når vi antar at omtale av
aksjonen, og med bilde, kom med i
Østlendingen 14. oktober på Håkon Rønnings
initiativ. Nedenfor tar vi med et par glimt fra
arbeidet.

Odd Rotbakken med motorsag

Snorri Djurhuus inspiserer både kløyving og pakking
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Støtter handikapidretten. I denne perioden
starter en aktivitet som skulle vare i mange år
og som klubben skulle få stor ære og heder
av. Vinteren 1996 bevilget de penger og
annen støtte til flere prosjekter, bl a
Trysiliaden, et årvisst arrangement, som
klubben støttet med kr 3 500,- til transport,
etter søknad fra Voksenopplæringskontoret i
Elverum kommune.
Denne vinteren foregikk også ei trenings- og
vinteraktivitets uke i Trysil for psykisk
utviklingshemmede. Dette ble da som en
forberedelse for mange som skulle delta i
Special Olympics i Canada året etter - en
utveksling som i både arbeid og økonomi ble
støttet av klubben. Kypros og Irland var
invitert til vintersportsuken sammen med
funksjonshemmede
fra
Elverum.
Arrangementene ble avviklet i Elverum og
Trysil. Edel Hoelstad fra Kulturkontoret i
Elverum var ansvarlig for opplegget, mens
Kiwanis og Civitan ga den støtte som måtte til
for at dette i det hele tatt skulle la seg gjøre å
arrangere. Klubbens deltakelse besto i å stille
mannskaper
til
forberedelser
og
gjennomføring av en friluftsdag i Trysil samt
være til stede som ledsagere ved en meget
sosialt vellykket sammenkomst på Forstmann
i Elverum. Aktivitetene fant sted 13. til 20.
april og hadde et meget omfattende program.
Denne tildragelsen kom ved Håkon Rønnings
hjelp også i Kiwanisnytt; nr 6/95-96.
13. april var våre medlemmer med og
arrangerte diverse aktiviteter i Skurufjell i
Trysil; her ble det laget en base eller leir for
sledehundkjøring, og her var bål og kaffe og

grillmat og stor ståhei. Torsdag 18. april var
det et variert kulturtilbud med bl a omvisning
på Skogbruksmuseet der våre medlemmer var
ledsagere.
Dette ble et, etter rapportene, meget vellykket
arrangement og samarbeidet med de øvrige
gikk svært så fint. Vi tar med et glimt fra
denne tildragelsen som ellers ikke blir nevnt
så mye.
Vinteren 1997 begynner klubben, i tillegg til
pengestøtte på 5750,- kroner, å transportere
utviklingshemmede til skitrening på Varden i
Hernes. Dette skulle vise seg å bli en årviss
foreteelse som klubben driver med i hele
denne perioden og ut i neste som vi skal se.
All denne støtten til handikapidretten gikk
ikke upåaktet hen, og i desember 1996 fikk
den rosende omtale i Østlendingen og Hamar
Arbeiderblad, samtidig som klubben fikk HAs
julestjerne. God reklame og fin synliggjøring
av innsatsen og klubben.
Fra 1999 ønsket ikke klubben lenger å yte
økonomisk støtte til kjøring på skitrening, og
det stoppet dermed. Men som vi har sagt før,
kjøringen fortsatte hver vinter i januar til
mars.
Innkjøp
av
kontormaskiner.
Ingen
sensasjon i våre dager, men i 1996 var det
første gang at klubben spanderte på
sekretæren både skrivemaskin og kopimaskin.
Tanken kom opp høsten 1995, men siden
daværende sekretær hadde maskin valgte man
å vente og utredet i mellomtiden. I januar
1996 bevilges det 10 000 kroner til dette

Her er grillforberedelser, bål og bar til å sitte på i ring rundt.
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formål og man går etter hvert til innkjøp. I
våre dager er man oppsatt med langt andre
hjelpemidler og både skrivemaskinen og
kopimaskinen er nå borte.
Bingo. Første gang klubben fikk delta i
bingospillet var høsten 1995, og det skulle
etter hvert utover i neste periode bli en av de
største inntektskildene. Søknaden om
deltakelse ble sendt i mai 1994, ventetiden
syntes nok lang for saken nevnes stadig på
møtene. Først i august 1995 får de svar om at
de skal delta i tiden 18-28 september 1995. Ett
av medlemmene må hele tiden være til stede
som garanti for at det hele går riktig for seg
(spilletillatelsen hviler på foreningene som
deltar), samt at han må selge kioskvarer. Det
blir satt opp lister i tre skift fra kl 1030 til
2030 alle de ti dagene klubben er med.
Resultatet får de først i februar, og da viser
det seg at de tjente hele 18 000,- kroner på
dette. Dette ga selvsagt mersmak og søknad
om ny runde ble øyeblikkelig sendt. Vi må
imidlertid inn i neste periode før dette tar av
og da blir det alvor etter hvert.
Krisesenteret i Hamar. I 1997 ga klubben
tilsagn om et økonomisk bidrag på 5000,kroner til Junior Chamber Hamar i forbindelse
med planer om å bygge et besøkshus som
tiltak for barn ved krisesenteret i Hamar.
Huset var et frittstående nybygg på ca 17
kvm, pluss veranda.
Arbeidet på huset var gjort av Junior
Chambers
medlemmer,
assistert
av
Krisesenterets egne ansatte. Den 11.februar
kom en representant for Barne- og
Familiedepartementet,
politisk
rådgiver
Elisabeth Angel for å foreta en formell
overrekkelse og åpning, og hit var Kiwanis
Club Elverum invitert som bidragsyter. Arne

Murud, Håkon Rønning (også fotograf) og
Oddvar Nyberget representerte klubben.
Det hører til denne historien at Kiwanis
District Nordens konvent senere på året på
Hamar vedtok å gi Krisesenteret kurver med
legoklosser i gave. Det ble hele 32 kurver, og
Elverums Tor B Schulstad var den som ble
utpekt til å overrekke gaven. Legoklossene ble
fordelt mellom poliklinikken for barn på
Hamar og Krisesenteret på Hamar. Initiativet
til denne gaven kom fra Tulle Hveding, kona
til guvernør Tor Hveding.
Skogveien aldershjem. I kapittel nr 2, under
året 1982, er det fortalt om hvordan klubben
for første gang la et møte dit for at de eldre
skulle ha noen andre å prate med. Dette møtet
ble en årlig tradisjon. I 1984 blir møtet flyttet
til desember måned der de serverte
rømmegrøt, og det var underholdning. Og de
pratet med de eldre og det var utlodning.
Dette pågikk hvert år helt til 1997 da det var
møte der for siste gang. I et referat fra møtet
2. desember kan vi lese følgende:
”Sosialt samvær, men antall beboere var i
år kun tre personer. Mon tro om ikke dette
var siste førjulslag på Skogvegen
aldershjem, men hyggelig var det. Kaffe og
kaker/vafler ble servert. Kiwanis Club
Elverum ga 300,- kroner til loddsalg.
Medlemmene ga ellers sine bidrag ved kjøp
av lodder. Ingen klubbsaker denne kvelden.
President Kjell avrundet vårt korte besøk
med å takke for oss og ønsket og jul!”
Hele 13 Kiwanismedlemmer deltok på dette
som skulle bli avskjedspartyet på Skogveien.
Aldershjemmet ble senere nedlagt. 15 år
gjorde klubben sin innsats her, og underveis
ordnet de også med uteplass på Skogveien slik
det er beskrevet i kapittel nr 4.

Bildet t.v. viser huset etter overleveringen. På det andre bildet ser vi Elverums representanter
på fløyene; Oddvar Nyberget lengst til venstre og Arne Murud ytterst til høyre.

48
Dugnad på Skogmuseet. Vi har allerede hørt
at klubben har hatt diverse småoppdrag på
Skogmuseet opp gjennom årene, og raking om
våren har de gjort helt siden 1984. I den
perioden vi nå behandler oppstår en av de
såkalte faste jobbene, noe som skal bli en fin
inntektskilde helt opptil våre dager.
Det hele starter 7. juli 1994 med at får de
anmodning om å beise 25 boder
på (den gang) Skogbruksmuseet,
som brukes for utstillerne under
de Nordiske Jakt og fiskedagene.
I all hast sendes det ut brev om å
stille opp, og jobben er kalkulert
til å gi 3- 4000,- kroner. Det ser
ut til å ha gått bra, for i rapporten
for juli måned er det anført at 16
mann gjorde 140 timeverk (7
kvelder og 138 ½ time) ga en
inntekt på 8310,- kroner. I h t en
purring på å stille opp datert 22.
juli angis det at timeprisen er 60,kroner pr. time. Det påpekes også
at dette er klubbens første inntekt dette året. I
referat fra medlemsmøte 2. august summeres
alt dette opp, og det oser glede av det hele.
I samme møte finner vi anført: ”Vi har fått ny
jobb på Skogbruksmuseet. Vi skal legge
presenninger på alle bodtakene til Jakt og
fiskedagene. Arbeidet skal utføres mandag 8.
august fa kl 17.30.” 8 mann meldte seg der og
da. Under punktet eventuelt på samme møte
understrekes det hvor viktig det er å ta slike
jobber på museet. Det styrker mulighetene for
å få andre jobber senere. Eller som Håkon
Rønning og Christian Andersen har uttrykt
det: ”Dette er viktig for oss, for uten inntekter
blir det vanskelig å drive klubben vår.” Også
denne jobben går greitt unna, og i slutten av
august kan en fornøyd kasserer (Håkon
Rønning) oppsummere det hele. Dugnaden
med bodene har til sammen blitt 192,5 timer
og ga en inntekt på 11550,- kroner. Tar vi så
med at grillingen 10 – 13. august ga 42 500,kroner så skjønner vi godt at klubben glad for
dette årets resultater. I forbifarten må det
påpekes at det er nettopp på disse tider at

grunnlaget legges for den gode økonomi som
klubben etter hvert får, og som vi nyter godt
av den dag i dag.
For øvrig tyder mye på at de også hadde
jobben med å kjøre ut og montere de nevnte
bodene (kildene er her dårlig og nevner ikke
dette før året etter – altså 1995). I hvert fall
sies det neste sommer da de igjen skal jobbe
at: ”Likeså kan vi regne med å få samme

jobben som i fjor med utkjøring og montering
av utstillingsbodene”. Uansett kan vi
konstatere at vi her har opphavet til de
oppgaver som vi fremdeles utfører hver
sommer på Skogmuseet. Fra denne tid stiller
klubben opp hvert år og kjører ut og monterer
bodene. Og når Jakt og fiskedagene er over
river vi alt ned igjen og kjører det på plass. Og
dette gjør vi den dag i dag, tjener bra penger
til glede for de vi støtter, og til glede for
klubben. Utover det å sikre en stødig inntekt,
så har også denne aktiviteten bidratt til
klubbens sosiale liv. Det er trivelig å rusle
rundt og få til ting sammen, og vi får tid til å
bli bedre kjent, og på denne måten styrkes
samholdet internt.
For å gjøre det hele komplett må vi nevne
”plasthallen” som vi den dag i dag innreder
(2007). Første gang dette skjedde var i 1995.
Sent i juli 1995 jobber de flere dager med å
lage skillevegger mellom utstillerne. Senere
utfører de så utkjøring og oppsetting av boder.
Timeprisen er dette året øket fra 60,- til 70,kroner.
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I 1996 både monterer, innreder, demonterer
og pakker for retur en plasthall. Vi har flere
bilder av dette arbeidet, og disse viser at det er
et stort og ikke helt ufarlig arbeide de gjør.
Men de tjente da 26 500,- kroner på dette, og
da
er
jobben
med
bodene

inkludert. Timeprisen er øket til 75,- kroner
dette året.
Det fremgår med all tydelighet at
dette var en stor og omfattende jobb.
Flere bilder fra dette finnes i vårt
album nr 2. Samme jobben gjorde
man i 1997, da hallarbeidet utgjorde
316 timer. Imidlertid, på et møte 23.
september 1997 vedtar man å si nei
til arbeidet med hallen neste år, da
det delvis er risikofylt. Øvrige
jobber tar man imidlertid gjerne. Og
dermed ble denne delen av jobben
kun et intermesso. Innredningen har
man imidlertid fortsatt med. Når vi
kommer til neste periode skal vi se
at man også monterer og river en mindre
plasthall i noen år, men den var tross alt
håndterbar uten store maskiner.
For resten av perioden er dermed omfanget av
dugnaden på Skogmuseet fastlagt slik vi
kjenner den også i dag. I slutten av juli kjører
man ut og setter opp utstillingsbodene,
innreder den plasthallen som er der hvert år
og rydder i den store magasinhallen. Så steller
man med sin egen grilling under selve dagene.

Umiddelbart etter Jakt og fiskedagene river
man så ned det hele og rydder det på plass;
normalt i løpet av mandag, tirsdag og onsdag.
Dette innarbeidet seg som vi har sett fra 1994
og går utover i hele perioden. Dette fører også
til at klubben får en jevn og fast inntekt hvert
år. Det er også verdt å merke seg at det er i
disse årene, i f m arbeidet på Skog-museet at
klubben tegner forsikring for medlemmene,
og for eiendeler som er i møtelokalet. Saken
ble luftet på et møte 10. oktober 1995 og
høsten 1996 er kollektiv forsikring tegnet.
Vi skal komme tilbake til dette arbeidet i siste
kapittel av historien. En masse bilder fra
denne aktiviteten finner man i våre album, og
detaljer om man så ønsker, i møtereferater og
årsberetninger.
Tore Lund og Aksjon Hjelpende Hånd.
Tore Lund, lærer, speiderleder gjennom
mange år og en ildsjel i arbeid for ungdom i
Elverum gjennom mange år, hadde Kiwanis
Club Elverum et spesielt forhold til i denne
perioden. Derfor må han nevnes her. Han var
sentrumsgutt fra Oslo, ble der speider og
speiderleder. I 1962 kom han til Elverum for å
begynne på lærerskolen, og ble raskt kapret til

speiderleder. Om dette kan en lese mer i
Årbok for Elverum, nr 9 – 1994, der Håkon
Rønning skriver om Mjølnerspeiderne.
Tore, og hans kone Sissel, drev også et
omfattende og godt arbeid for barn og
ungdom i Elverum og fikk for dette Elverum
Kommunes Kulturpris for 1980. Vi må også
her nevne Aksjon Hjelpende Hånd som Tore
igangsatte for å skaffe midler til sitt arbeid, og

50
der Elverumsklubben har bidratt opp gjennom
årene.
Klubben kom først i kontakt med Tore og
hans arbeid da de besøkte ham og
Mjølnerspeiderne i Speiderhuset i Elverum 2.
mars 1993, og fikk her en presentasjon av
gruppen Mjølner. Ved møtets slutt bevilget de
1000,- kroner til aksjon ”Hjelpende hånd”.
Dette ble siden fulgt opp årlig i den perioden
vi snakker om, beløpet økte i 97/98 til 2000,kroner, og året etter til 5000,-. Dette siste
beløpet må ses i sammenheng med at Tore,
etter forslag fra Elverumsklubben, fikk
Kiwanis Ærespris på konventet i Hamar i
september 1998. For det første så var ikke den
tradisjonelle trehesten ferdig til konventet, og
for det andre fulgte det ingen pengesum med
prisen slik det hadde vært vanlig. Klubben
bestemte seg derfor etter hvert for å gi ham
”en hjelpende hånd” ved å bevilge 5000,kroner. Pengene og trehesten ble planlagt
overlevert på klubbens juleavslutning 1998,
der guvernør Per Bodahl evt skulle være
tilstede. Dette gikk også i vasken da Tore ble
syk og ikke kunne delta. Først på et
interklubbmøte i Elverum 21. januar 1999
fikk Tore overlevert æresprisen av
guvernøren, og pengesummen fra Kiwanis
Club Elverum.
Hva ”Aksjon Hjelpende Hånd” gikk ut
på beskrives enklest av Tore selv, og i et
brev av 28. november 1997, der han
søker om tilskudd sier han følgende
(sitat):
”Jeg takker for dette bidraget (fjorårets),
som sammen med bidrag fra andre
organisasjoner og private helt og holdent
er brukt til å hjelpe ungdom i Elverum i
akutt krise, ikke bare økonomisk. Som
”sosial-lærer” ved SAK/ELVIS (Skoleog arbeidsforberedende kurs) har jeg
uten å overdrive daglig kontakt med
mange triste forhold og ofte tragiske
tilfeller. Noe av ”nøden” er enkelte
ganger selvforskyldt, men altfor mange
tilfeller er helt uforskyldt. Her finnes
graverende tilfeller av omsorgssvikt som
hverken sosialkontor eller andre
faginstanser vet om, langt mindre har
kapasitet til å håndtere.
Den lille hjelp det ligger i å rekke fram
en hjelpende hånd i en klemt situasjon
viser seg å kunne ha enorm betydning.
Ofte kan det være gnisten til å tenne nytt
håp og faktisk komme på rett kjøl
igjen.” (Sitat slutt).

Frem til og med 1999 hadde nå klubben
støttet Tore Lunds arbeid med i alt 10 000,kroner, og dermed ebbet samarbeidet ut. Men
som vi skal se så var det en viss kontakt i
neste periode.
Samarbeid med Civitan Club Elverum. I
forbindelse med utarbeidelse av mål- og
handlingsplan for 1998/99 vedtok man 19.
mai 1998 at styret skulle ta initiativ til et
samarbeid med Civitan Club Elverum. I et
møte i juni vedtar styret at sekretæren skal ta
denne kontakten og undersøke om det er
mulig å få til et praktisk samarbeid om
Elverum Guttemusikkorps.
Utfallet
blir at de
vil
etablere
en
”stand”
på Mart’n
i
mars
1999 og
selge
pølser og
annen grillmat til inntekt for guttemusikken.
De prøver i løpet av sommer/tidlig høst å få
noen fra musikken til å komme på et møte og
orientere om driften, uten at det ser ut til å
lykkes. Men de har flere møter med Civitan,
og planleggingen går sin gang utover høsten
og vinteren. Forsikringsselskapet Gjensidige
sier seg villig til å støtte med kjeledresser som
kan brukes under disse dagene, og i februar 99
meldes det at de har fått 3 kjeledresser. Det
settes opp et program under ledelse av Rolf
Arild Nordby, og en skiftplan blir også laget.
Civitan vil stille med en dame hver gang. Det
som skal selges er pølser og hamburgere,
solbærtoddy og buljong.
På

møte 16. mars 1999 gis det så en rapport om
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dette tiltaket. Overskuddet er 4976,-, som
raskt avrundes til 5000,-. Noe særlig mer om
erfaringene er ikke angitt. Men her planlegges
med stor gavesjekk og overlevering, og
bildetaking for å sende til pressen. Det siste
slapp de forresten, for under overrekkelsen
13. april er både Hamar Arbeiderblad og
Østlendingen til stede. Der var også en
representant fra Civitan, og en fra korpset og
4 musikanter i tillegg til 17 av klubbens
medlemmer. Flere bilder fra dette finnes i vårt
album nr 4.
District Nordens Konvent på Hamar 1998 Mjøskonventet. Tanken om å få konventet
1998 til Hamar ble luftet 14. februar 1995 og
drøftet med Hamarklubben. Distriktet
bestemmer så i 1996 at Divisjon Indre Østland
skal få dette konventet. Kiwanis Club Hamar
skal være vertskap, men som vi vet så ble
klubben nedlagt høsten 1997 og ordningen
måtte gjøres om. Elverums Steinar Vollestad
som vel hadde reist ideen, ble valgt til leder
for konventkomiteen, men også mange andre
fra klubben var involvert på et eller annet vis.
Konventet ble avviklet på Scandic Hotel
Hamar 11 – 13. sep 1998. Ledsagerturen var
en seiltur med Skibladner.
Fra Elverumsklubben deltok som delegater
Gjert Ove Østgård og Olav Rustadbakken.
Kåre Helge Tangen og Arne Murud var
observatører. 3 andre medlemmer deltok på
ledsagerturen. Steinar Vollestad var teknisk
leder av hele møtet og ellers var Arne J.
Sigstad involvert som seremonimester og
toastmaster. Klubben var altså godt involvert
og representert.
I h t Elverums forslag ble årets Ærespris
tildelt Tore Lund som klubben støttet i årevis
med penger til hans aksjon ”Hjelpende hånd”.
Siden det ikke fulgte penger med prisen ga
Elverums-klubben ham senere 5000,- kroner
til hans arbeide for barn og unge.
Selve konventet er utførlig omtalt og referert i
Kiwanisnytt nr 1/1999, og delvis i nr 2.

Grilling. Også gjennom denne perioden
grillet man under Jakt og fiskedagene. I
kapittel 3 (side 4) og kapittel 4 (side 13) har vi
sett hvordan grillingen har gått sin gang. De
startet i 1987 under enkle forhold, og holdt da
til oppe ved museets bygninger og hadde
egentlig en flott plassering i forhold til
kundene. Så har vi fortalt at i fornyelsens
navn laget de et eget tilpasset grillanlegg, og
det brukes den dag i dag. Så i 1999 måtte de
flytte grillen til Gamle Sanne nede ved elva,
uvisst av hvilken grunn. Det hadde trolig noe
med utviklingen hos Skogmuseet å gjøre,
samtidig som salgsvirksomheten øket i
omfang og antall selgere. Det var en fin plass
nede ved Sanne, med gressplen og
gammeldagse bord/benker, dessuten fikk de
tilgang til hus å ha varer og utstyr i. På mange
måter bedre altså, men stedet var nå en
bakevje i forhold til der de før var.
Salgsresultatet ble da også skuffende dette
året. Men som vi skal se i neste periode så
steg omsetningen etter hvert, og man lærte å
innrette seg og gjøre stedet mest mulig
fristende. Disse bildene viser utviklingen fra
starten og frem til i dag.
Ved periodens slutt er Kiwanisgrillen etablert

der den er, den dag i dag. Noen endringer og
forbedringer skal vi omtale i det siste kapitlet.
Men siden vi nå har fått med oss de mest
radikale omleggingene av denne aktiviteten
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tilbake til startperioden. 2001 må betegnes
som en katastrofe, uten at årsakene så langt er
helt klare. Fremover mot våre dager er det
gjort en rekke tiltak på flere felt for å bedre
resultatet; noe som tydeligvis har lyktes.
Effekten av flytting/dårlig plassering er
utjevnet, bedre planlegging, omtanke og
forberedelser,
samt
en
lang
rekke
trivselsfremmende tiltak har tydeligvis gjort
sin virkning. Så må det bemerkes at her er
ikke tatt hensyn til år med dårlig vær, lite
besøk, varierende konkurranse eller lite lure
disposisjoner, selv om dette påvirker
resultatene noe, dog uten å ha avgjørende
virkning. I den perioden som er illustrert
ovenfor er summen av nettoinntektene på litt
over 700 000,- kroner. Tar man med de 25
prosentene som Skogmuseet har fått nærmer
man seg millionen! Mer om dette i neste
kapittel.

passer det fint å se på hva den har innbrakt. Vi
holder oss her til nettoinntekten som er den
viktigste faktor. Bruttoinnkomstene har variert
svært gjennom årene, avhengig av innkjøp av
varer og hvordan dette har blitt utført. Noen
ganger ble det gjort gode avtaler og innkjøp,
mens andre år var det dårligere. Etter hvert ble
erfaringene fra tidligere år tatt vare på. Det ble
inngått gode avtaler som tillot tilbakelevering
av varer som var til overs. Enkelte år ble varer
gitt bort til institusjoner som humanitær støtte,
og andre ganger har medlemmene fått gode
tilbud på kjøp av kjøttvarer. Resultatene av
disse forholdene behandles nærmere i neste
kapittel, men her taes med en grafisk oversikt
som viser netto grillinntekter for det enkelte
år. Tallene kan være noe usikre enkelte steder,
men trendene er helt klare uansett. Så kan det
selvsagt diskuteres omkring årsakene til de
variasjoner som finnes.

Netto årlige grillinntekter
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Denne oversikten taler sitt klare språk, og
uansett betaling av moms en del år i starten,
og 25 % til museet fra 1989; plassering og
moderniseringstiltak har hatt en fremtredende
virkning. Bl a ser det ut til å ha hatt god effekt
å ta i bruk nytt grillanlegg i 1992. Perioden
1995 – 1999 har vært den ubestridt beste; god plassering og fint anlegg. Flyttingen til
Gamle Sanne i 1999 brakte omsetningen
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Olaug Søbergs legat. Til det arbeidet som
klubben har gjort for eldre i Elverum har de
også fått noe støtte. De eneste legatmidler
som klubben har fått kom fra det såkalte
„Olaug Søbergs legat til nytte og glede for
eldre i Elverum”. Om dette heter det at
”Kapitalavkastningen fordeles etter søknad på
organisasjoner og institusjoner som arbeider
for eldre i Elverum.” I henhold til referat fra
møte 5. januar 1993 ble klubben ”ved et
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tilfelle” oppmerksom på dette legatet i1992,
og kassereren søkte. For 1992 fikk de 2500,til støtte for eldrefestene som man holdt årlig.
Det kan se ut som at de glemte å søke for
1993, men fra 1994 og gjennom hele den
perioden vi snakker om fikk de årlig 5000,fra dette legatet. I 2000 fikk de så 7500,kroner, året etter 6000,-, de to neste årene hele
10 000,- kroner, men så slår rentenedgangen
til. I 2004 får de 4000,- deretter 2000,- og i
2006 får de ingenting p g a dårlig avkastning
for legatet. Til sammen ble dette hele 71 000,kroner som gikk til å lage de stadig mer
populære hyggekveldene for eldre. Resten får
vi fortelle i neste kapittel.
Vedtaksprotokoll.
Svært
mange
organisasjoner, foreninger og lag mangler
oversikt over de vedtak som er gjort utenom
årsmøtet gjennom årene, enten av styret eller
medlemmene i plenum. Dette fører raskt til at
man behandler de samme tingene om igjen og
om igjen, uten å huske/vite at saken er
behandlet og løst tidligere. Klubbens styre
drøftet dette problemet på et møte 10. juni
1998, og man bestemte seg for å vurdere å
lage en Vedtaksprotokoll, der vedtak av mer
fast og varig karakter kunne samles. På den
måten ville det bli lettere å finne og følge opp,
finne igjen og holde seg à jour med vedtak
som klubben har fattet. Håkon Rønning ble
innledningsvis satt til å finne igjen klubbens
faste lover, som da også skulle være med i
protokollen. I november samme år blir det
gjort slik at Arne Murud og Oddvar Nyberget
skal gå gjennom tidligere protokoller for å
finne fram viktige, langsiktige vedtak som
klubben har gjort og komme med forslag til
hvordan en vedtaksprotokoll skal virke i
praksis. Og dermed var man i gang. Dette var
selvsagt et omfattende arbeid og tok tid. Med
jevne mellomrom fremla de to diverse forslag
som ble kontrollert og evt godkjent for
protokollen. Selve gjennomgangen ser ut til å
være ferdig i desember 1999. Et ferdig
styrebehandlet forslag til Vedtaksprotokoll ble
så lagt frem på et møte 29. februar 2000, og
vedtatt i sin helhet. Protokollen ble deretter
gjennomgått årlig og delt ut til medlemmene
sammen med årsberetningen. Alle vedtak som
ble gjort ble samtidig vurdert for evt
innsetting i protokollen.

Vedtaksprotokollen består den dag i dag. Den
er i stadig bruk, ajourholdes kontinuerlig og
har vist seg å være et godt hjelpemiddel, og en
støtte der lovene ikke foreskriver hva som
skal gjøres og evt hvordan. Dette var et av
flere gode, praktiske vedtak som klubben
gjorde i denne meget aktive og fremgangsrike
perioden.
Russlandsgruppa. Klubben har helt frem til i
dag (2007) gitt økonomisk støtte til den
såkalte Russlandsgruppa her i Elverum. Dette
startet i april 1999 da styret, etter en søknad,
anbefalte å bevilge 1500,- kroner til dekning
av flyreise for ett av sju russiske
barnehjemsbarn som Russlandsgruppa ønsket
å invitere hit. Pengene ble da også bevilget.
Året etter ga de 2200,-, deretter 4500,- kroner
i hvert av årene frem til og med 2004. De to
neste årene var beløpet 5000,- kroner. Så i
2007 stoppet Russlandsgruppa sitt arbeid og
bevilgningene opphørte. Pengene gikk i
hovedsak til årlige besøksreiser i Norge for
barn fra barnehjemmet i Ruza i Russland, og
til utstyr og oppussing på selve hjemmet.
Samlet har Kiwanis Club Elverum bidratt med
31 700,- kroner. Barnehjemmet ligger på
veien mot Minsk i Hviterussland, om lag 100
kilometer sydvest for Moskva. I Kiwanisnytt
nr 1-04/05 har klubben omtalt denne
virksomheten,
og
fortalt
om
hva
Russlandsgruppa står for. Gjennom tett og
stadig kontakt med gruppa har klubben holdt
seg godt orientert om arbeidet og samtidig
vært forvisset om at pengene kom dit de
skulle og at de gjorde nytte for seg. Denne
oppgaven passet utmerket med Kiwanis
valgspråk ”Barn først og fremst”, og bidro til
at klubben hadde aktiviteter som lå innenfor
de høyeste prioriteringer.
Russlandsforeningen i Elverum var en
ideell organisasjon som startet sitt arbeid i
1997. Deres formål var: ”å gi russiske
barnehjemsbarn gode og varige opplevelser
i norske familier, samt yte økonomisk og
annen støtte som kommer barna til gode, til
Ruza barnehjem og eventuelle andre
institusjoner i området”. Barnehjemmet i
Ruza har i løpet av de 10 årene som
foreningen jobbet fått oppfylt mange
drømmer om oppussing, innkjøp av klær,
medisiner og andre ting barna på hjemmet
har hatt behov for. Russlandsforeningen var
hvert år dratt over og hentet de ungene som
skulle til Elverum på ferie, og dermed
kunne de samtidig konstatere hva pengene
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var blitt brukt til. Mange barn har vært på
ferie hos vertsfamilier i Elverum i disse
årene og hatt gode og opplevelsesrike
feriedager. Vertsfamiliene har også hatt
nytte av dette på mange måter.
Når foreningen la ned sitt virke i 2007
kommer det av alle de problemer de erfarte
med de russiske myndighetene og
byråkratiet. Når de så i 2006 fikk avslag på
sin invitasjon til barna om Norgesbesøk
kom de til at virksomheten måtte avsluttes.
Se for øvrig et eget brev som klubben fikk
våren 2007 da virksomheten ble nedlagt.

Andre
saker.
Hovedaktivitetene
og
grunntrekkene i virksomheten er beskrevet
ovenfor. Vi er kommet til enden av perioden
og skal avrunde. Alt som skjer lar seg ikke
beskrive, men vi skal nevne noen småting
som hører med til den store sammenhengen,
så som:
-

-

-

-

i denne perioden våkner også sansen for
bilder, og det vurderes å systematisere
bilder og lage album, og igjen var det
Rønning og Murud som måtte på banen
programvirksomheten forbedres, og det
blir laget mål for aktiviteten og budsjetter
(1998)
det diskuteres å anskaffe datautstyr til
kontortjenesten, men da sekretæren har
sitt eget utstyr vedtas det å vente med
dette
behovet for PR øker også og diskuteres en
del. I 1995 låner de utstillingsvindu i
kreditbanken og har 6 ukers ”display” av
Kiwanisstoff, og i 1996 har de stand på
Kiwanisdagen 8. juni på Lokket
i 1997 flyttes det årlige eldretreffet til
høsten
1998 kjøper de ny fane
skalkefestene holdes fremdeles hjemme
hos medlemmer på høsten

Og flere detaljer finnes i de
årsoversiktene på slutten av kapitlet.

korte

20-års jubileum. Også denne gang ble
forberedelsene startet i god tid og fremdriften
refereres på medlemsmøtene utover høsten
1999. Lørdag 12. februar kl 1830 i år 2000 går
festen av stabelen på Galleri ORO. 51
personer deltok i alt, herav var det 17 gjester
med guvernør Tove Fiksdal i spissen. På

menyen stod Forstmanns koldtbord med
dessert og diverse drikkevarer. Olav Akselsen
stod for musikken. Ellers inneholdt taffelet de
tradisjonelle
taler
og
overrekkelser.
Guvernøren delte ut krystallvaser til 10, 15 og
20 års medlemmene. Til slutt var det dans og
prat, og skal vi tro tilbakemeldingene så ble
det en vellykket fest også denne gangen. Og
tradisjonen tro – heller ikke denne gangen
greidde klubben å passe på klubbklokka som
for tredje gang i klubbens historie forsvant til,
denne gang til Kiwanis Club Nordby. Dette er
tidligere omtalt i kapittel 2. Detaljer om festen
finnes i et eget sammendrag bakerst i
historien, og bilder m m finnes i album nr 2.

Momenter fra det enkelte år
Det har ikke vært mulig å dekke alt i det
ovenstående. Vi tar derfor med utdag fra
årsberetningen for det enkelte år som gir oss
et innblikk i hvordan klubben selv vurderer
sin situasjon. Vi nærmer oss dessuten nå vår
egen tid, og for enkelte ting er det for tidlig å
trekke bastante, historiske konklusjoner.
Årlige sammendrag gir derfor et bedre bilde
av det som skjer og så kan en trekke
konklusjoner senere når en har fått det hele på
historisk avstand. Det er gjort enkelte
strykninger her og der når det gjelder forhold
som er utførlig behandlet ovenfor.
1995/1996. Dette har vært et år på det jamne.
Høydepunktet var vårt 15 års jubileum den
12. februar, med fest på restaurant
"FORSTMANN" lørdag den 11. februar, hvor
vi var 65 personer til bords, med guvernør
Grete Hvardal i spissen. Vårt tradisjonelle
julebord på Skogbruksmuseet, med gjester fra
KC Hamar, ble meget vellykket. Det samme
må en si om årets grillfest hos Inger Marie og
Magne Rønningen. Det gjorde godt å komme
sammen å spise og drikke godt, samtidig som
en fikk prate og le sammen i koselige
omgivelser. Vi følte alle at vi fortjente denne
festen etter vår arbeidsinnsats dette året. I alt
622 timer har vi arbeidet i lønnet og ulønnet
arbeid. Skulle for eksempel 1 mann ha
arbeidet dagtid i så mange timer ville det ha
utgjort ca 4 måneder. Vi bør være godt
fornøyde med innsatsen. Også i år er det våre
inntekter fra Norsk Skogbruksmuseum som
danner grunnlaget for vår økonomi.
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Regnskapet viser at vi har brukt ca kr 35000,mer enn vi har tjent siste året. Det er særlig
det overforbruket som går på klubbens drift vi
må passe nøyere på i året som kommer.
Viseguvernør Steinar Vollestad, KIAR og
leder for Nyklubbkomiteen Kåre Helge
Tangen, og vår mann i JOD-prosjektet Gjert
Ove Østgård har alle lagt ned mange
arbeidstimer for Kiwanis saken. Slik innsats
gir også vår klubb god PR. Sett under ett kan
vi være godt fornøyde med året som har gått.
De 34. Nordiske Jakt og Fiskedager 1996
krevde en helhjertet dugnadsinnsats av
medlemmene. Vi er tilfreds med årets innsats
også økonomisk, slik årets resultatregnskap
viser. Den påfølgende grillaften ble arrangert
med Magne Rønningen og frue som vertskap.
En stor takk til dem i år igjen. Kåre Helge
Tangen m/frue er vertskap 1996-97.
Bingoarrangementene krevde en grei innsats
fra vår side. Oppgaven ble løst som avtalt og
det økonomiske resultatet lå nært opp til det vi
kunne forvente, jfr årsregnskapet.
Klubben har overlevert Kiwanisdukken til
Sentralsjukehuset i Hedmark og ytterligere
200 Kiwanisdukker er satt i produksjon for
levering i 1996–97.
Julegaver til aldershjemmene ble tradisjonen
tro, fordelt til julekvelden 1995. Kiwanis
klubb Gjøvik fikk et tilskudd, kr 2000,00 med
formål Kiwanisdukken. Trysiliaden er et
årvisst arrangement, som fikk klubbens
økonomiske støtte, kr 3 500,00. Elverum og
omegn MS - forening ble tilgodesett med kr
2000,00 i tilskudd.
Special Olympics utveksling ble i arbeid og
økonomi støttet av klubben. Kypros og Irland
var invitert til vintersportsuke sammen med
funksjonshemmede
fra
Elverum.
Arrangementene ble avviklet i Elverum og
Trysil. Vår deltakelse var å stille mannskaper
til forberedelser og
gjennomføring av en friluftsdag i Trysil samt
være til stede som ledsagere ved den meget
sosialt vellykkede sammenkomsten på
Forstmann i Elverum.
Sorenskriverklubben, Elverum ble tilgodesett
med et tilskudd, kr 2500,00 til fellesanlegg.
Aksjon "Hjelpende hånd" v/Tore Lund er også
tilgodesett med et beløp, kr 1 000.
Årets eldretreff på Norsk Skogbruksmuseum
trakk 80 gjester til restaurant Forstmann. I

tillegg deltok våre medlemmer som vertskap
og underholdere var engasjert av klubben.
Kiwanis - dagen 8. juni ble markert med stand
og utstilling ved Lokket. Steinar Vollestad
hadde hovedansvaret for gjennomføringen.
Våre aktiviteter har fått omtale i lokalpresse,
Kiwanis nytt, fagtidsskriftet Jakt og Fiske,
Skogbrukeren, i presentasjoner, publikasjoner
for De Nordiske Jakt og Fiskedager, samt ved
utstillinger og stands i lokalmiljøet.
1996/97. De 35. Nordiske Jakt- og Fiskedager
1997 krevde også denne sommeren en
helhjertet dugnadsinnsats av medlemmene. Vi
er tilfreds med årets innsats også økonomisk,
slik resultatregnskapet viser. Den påfølgende
grillaften ble arrangert med Kåre Helge
Tangen o/fr som vertskap. En stor takk til dem
igjen. Olav Rustadbakken og frue er vertskap
1997/98.
Noen av de viktigere økonomiske bistandene
klubben har ytet sist år:
Rasofre på Island ble tilleggsbevilget 2 900
kroner.
Handikapidretten i Elverum ble bevilget 5 700
kroner, ved siden av våre medlemmers
transport av funksjonshemmet ungdom i
februar/mars til idrettsarrangementer på
skianlegget Varden i Hernes. Trysiliaden er
bevilget 3 500 kroner til arrangement for
funksjonshemmet ungdom, og Sunnvold
opplæringssenter ble gitt 3 000 kroner til
baller i terapibad.
Krisesenter for voldsofre på Hamar er gitt
tilsagn om tilskudd, 5 000 kroner som en del
av finansieringen til nytt oppholdsrom ved
senteret. De enslige eldres klubb er gitt
tilskudd for gjennomføring av sammenkomst
ved høytidskvelder i jul og påskehelg. Årets
eldretreff på Norsk Skogbruksmuse trakk ca
100 besøkende til restaurant Forstmann.
Klubbens medlemmer var vertskap og
transportører,
og
medlemmer
fra
Trekkspillklubben underholdt.
Sentralsykehuset i Elverum har fra klubben
fått overlevert tøydukker til barna også i året
som har gått. Tiltaket forsetter på ubestemt
tid.
Klubbens arbeid for funksjonshemmede
kvalifiserte oss til Hamar Arbeiderblads
'Julestjerne" en uke før jul.
1997/98. De Nordiske Jakt og Fiskedager
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krever mye av enkeltmedlemmene i klubben
vår hvert år. Slik var det i år også da det 36.
arrangementet fant sted. Snorri Djurhuus
fortjener ros for godt organisert og vel
tilrettelagt dugnadsarbeid, og alle var godt
fornøyd med innsats og resultat da
arrangementet var over. Inntekten av å selge
grillmat var netto ca 52.500 kroner.
Den påfølgende grillaften ble arrangert med
Olav og Anne Rustadbakken som vertskap,
men da var det ingen rester etter grillinga på
Skogbruksmuseet å spille på. Der ble alt
utsolgt, så grillmat måtte skaffes på nytt. Stor
takk til Olav og Anne for en alle tiders trivelig
kveld.
Årets eldretreff på Forstmann slo alle tidligere
rekorder. I alt var det 118 gjester. Trolig er
årsaken til dette at vi denne gangen averterte i
avisene slik at eldre ute på bygdene, og andre
som ikke er innlagt på institusjon, selv fikk
anledning til å melde seg på. Vi i klubben har
nemlig ikke anledning til å få liste eller
oversikt over alle eldre som ikke befinner seg
på institusjon slik at vi kan få tak i dem eller
innby dem personlig.
Også i år har Sentralsykehuset i Elverum fått
overlevert
tøydukker
til
barna.
Montebellosenteret i Mesnalia har fått 50
dukker. I alt har vi levert 495 Kiwanisdukker,
og klubben er stadig beredt til å levere flere.
Klubben vår har gjort en meget hederlig
innsats for det store internasjonale JODprosjektet "En teskje for livet." I år har vi
betalt inn 14 935 kroner til dette formålet. I alt
har vi betalt inn 33.600 kroner, som så langt
er det beste resultatet innen Divisjonen..
Kåre Helge Tangens iherdige forsøk på å
danne en Kiwanisklubb på Gjøvik, strandet
dessverre i 1997. Som en symbolsk takk for
sin ca 4-årige innsats, fikk likevel Kåre
blomster og en gavesjekk på 5000 kroner for
bensin og bil slitasje. Kåre ga imidlertid
denne personlige pengegave(n) på 5000
kroner til klubben, og ba om at pengene måtte
bli stående på fondet som KC Elverum har
stående i reserve i tilfelle arbeidet med
nyklubbdannelse på Gjøvik blir tatt opp igjen.
Dette fondet på 7500 kroner som er gitt fra de
som forsøkte å starte klubb på Gjøvik, lyder
derfor i dag på 12.500 kroner.
1998/99. Årsmøtet ble holdt 20.10.98, og 21
medlemmer møtte. Vi har i alt hatt 20

medlems-møter dette året. Da er avslutningen
til jul og sommer pluss grillfesten etter jakt og
fiskedagene medregnet. Møtene har i
hovedsak vært holdt på Hotell Central. Andre
steder vi har vært dette året er Løten Brenneri,
Elverum Politistasjon, Gjensidige, Oddvar
Olsen A/S, og Sætre Aldershjem. Festen for
eldre var som vanlig på Forstmann. Det var
rekord stor deltagelse. I alt ble 153 gjester
påspandert den kvelden.
Også
i
år
hadde
vi
juleog
sommeravslutningsfest på Galleri ORO. Igjen
stor takk til Odd som år etter år hyrer oss med
trivelig og romslig lokale. Stor takk skal også
familien Skaaden ha som stilte hus og hage og
laget en trivelig ramme rundt grillfesten vår.
Den 21.januar 1999 arrangerte klubben
interklubbmøte der Guvernør Per Bodahl bl a.
overrakte Kiwanisprisen til Tore Lund.
Tidligere guvernør Age Meum var også til
stede og gratulerte forsamlingen med at
Kiwanis var 84 år, og ga i den sammenheng
en historisk orientering om Kiwanis. Ole
Ellefsæter var også kapret for anledningen, og
han fortalte engasjert og interessant fra sin
skikarriere. Stor takk til viseguvernør Olav
Rustadbakken som må sies å ha æren for hele
opplegget.
Nytt for året var samarbeidet med Elverum
Civitanklubb angående økonomisk støtte til
Elverum Guttemusikk-korps. Sammen med
Civitanklubben la vi opp til grilling under
Grundsetmart’n. Det økonomiske utbytte ble
kanskje ikke overveldende stort, men det ble i
alle fall 5000 kroner til korpset, 2500 kroner
fra hver klubb. Ellers kan vi konstatere at
Elverum Civitanklubb var en hyggelig og god
samarbeidspartner.
Samarbeidet
gikk
knirkefritt, uten problemer.
Nytt for året er også at klubben har satt i gang
arbeidet med å lage KC Elverums Vedtaksprotokoll. I den skal alle viktige vedtak som
angår vår klubb samles. Poenget med
protokollen er at vedtakene raskt kan finnes
igjen, og på den måten bør vi kunne unngå å
diskutere saker som er behandlet og vedtatt
tidligere. Stor takk til Arne for det
møysommelige arbeidet som allerede er gjort.
Klubbens innsats under jakt- og fiskedagene,
5-8 august, var også i år av beste merke. Bare
i dugnadsinnsats før og etter arrangementsdagene tok vi inn netto 17.360 kroner.
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Selve grillinga ga riktignok et magrere
resultat enn tidligere, men vi tror det skyldes
at beslutningen om flytting av grillplass (til
Sanne) kom så sent at det ikke kom med i
brosjyrer og reklamemateriell, slik at mange
faktisk ikke fant oss igjen i mylderet. Den
samlede netto av grillinnsatsen vår kom
likevel på 33.814 kroner. Samlet kom det inn
51.174 kroner i klubbkassa takket være de
Nordiske jakt- og fiskedager 1999. Vi nevner
også i denne sammenheng at vårt forhold til
ledelsen på Norsk Skogbruksmuseum synes å
være meget bra, noe som lover godt også for
framtida.
Kiwanisåret 1998/99, den 3. juni, ble vår
entusiastiske
og
alltid
tjenestevillige
kiwanianerbror, Håkon 80 år. For sin innsats
for klubben helt fra starten, og for sitt
engasjement i divisjonen, i districtet og på
konventer, ble Håkon tildelt Hixonmedaljen
på merkedagen sin. Det er heder, ikke bare til
Håkon, men også til klubben. Vi er stolte
over å ha et medlem som er i besittelse av
den største æresbevisningen kiwanianer
kan få.
Avslutning. Kiwanis Club Elverum står ved
inngangen til et nytt årtusen godt rustet på alle
måter. Som vi har sett så peker alle
indikatorer oppover. Medlemstallet er på topp,
økonomien er bare blitt bedre og bedre, og de
har flere, faste arbeidsoppgaver som gir gode
inntekter. Det arbeides godt i klubben, rutiner
og opplegg blir bare bedre og bedre,
administrasjonen er velordnet og de har
etablert oversikter, planer og mål for
virksomheten. Når de feirer sitt 20-års
jubileum kan vi trygt si, slik det er antydet i
innledningen til dette kapitlet, at klubben har
nådd sitt absolutte høydepunkt, så langt.
Gjennom den siste perioden har man klart å
følge opp medgangen fra perioden 1990 –
1995, og faktisk forbedret seg på de fleste
områder.
Dessverre klarte de ikke å oppfylle drømmen
om flere klubber rundt Mjøsa. Ved periodens
slutt er fasit at alle anstrengelser var
forgjeves, og håpet om klubber både på
Lillehammer, Gjøvik, Flisa og Hamar er falt i
grus.
Medlemstallet er riktignok høyere enn noen
gang, men en skal merke seg at de ikke klarer
å øke det ytterligere. Gjennomsnittsalderen er

i ferd med å bli høy, og de klarer ikke å skaffe
seg yngre medlemmer. Vi ser da også at i
neste periode starter nedgangen i antall
medlemmer, uten at det blir noen dramatikk.
Denne nedgangen faller også sammen med en
generell nedgang for hele Kiwanis, og for
mange andre organisasjoner for den saks
skyld.
Tallene for inntekter og utgifter har stabilisert
seg på et høyere nivå enn tidligere, og ligger i
overkant av 100 000,- kroner. De humanitære
(sosiale) bidrag summerer seg årlig, i
gjennomsnitt for perioden til 40 000,- kroner
og den samlede formuen stiger og stiger, fra
150 000 til 215 000 kroner. Det betyr ikke at
pengene ikke brukes slik de skal. Klubben
bruker i gjennomsnitt 70 – 75 % av inntekten
til humanitære formål, i det de foran nevnte
tall ikke skiller på administrative og
humanitære
inntekter
og
forbruk.
Hovedregelen er en fordeling 70 – 30 på
humanitære/administrative midler. Det er en
velkjent sak at internt i District Norden
diskuteres det ofte høylydt om hvor galt det er
å legge seg opp penger, og de mest høyrøstede
hevder at kassa skal være tom ved årets slutt.
Man må være glad for at klubben ikke førte en
slik kortsiktig økonomisk politikk i denne
perioden hvor de hadde god råd. En må
etablere en solid økonomisk plattform til bruk
i perioder der inntektene ikke er så store, og
der større investeringer i administrative ting er
nødvendig. På lang sikt gir det størst, og
sikrest uttelling til de humanitære formål.
Samtidig støtter det opp under klubbmiljøet.
Elendig økonomi er ofte et bidrag til dårlig
miljø i klubben. Det blir skralt med penger til
eget bruk for klubbens og medlemmenes ve
og vel, og man får lite å dele ut til de som
trenger støtte, og dermed kan en miste det
positive i det å kunne hjelpe mange, med mye.
La oss avslutningsvis se på hva som sies i
årsberetningen for 1998-99 om ”Hva klubben
har brukt penger til sosialt kiwanisåret
1998/99”:

58
Eldretreffet på Forstmann
Elverum Guttemusikk-korps
Vin til jul på eldresentrene........
Tore Lund. En Hjelpende hånd
Kiwanisdukker
Sandmoen Bofellesskap. Tandemsykkel
Jodaksjonen. En teskje for livet
Flyreise for russiske barnehjemsbarn til Elverum
Hilde Nystuen, Ridderrennet
Indre Østland Fotballkrets. .
Ensliges klubb, påskemiddag
Sætre aldershjem, varegave
Sum

kr 14.189
2.500
3.783
5.000
4.971
5.000
7.803
1.500
2.000
1.000
1.000
1.313
Ca kr 50 000

Dette gir et noenlunde greitt bilde for hele perioden vi nå har snakket om, og er tatt med her for
at men i neste kapittel letter kan se trender i utviklingen.
Det spennende blir nå å se hvordan man klarer seg gjennom neste periode.
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KAPITTEL 6

Etter årtusenskiftet - inn i nåtiden
Utviklingen etter årtusenskiftet. Vi er nå
kommet så nær den tid vi lever i at det gir
liten mening å trekke bastante, historiske
konklusjoner. Dette kapitlet vil derfor i stor
grad bare referere hovedtrekkene i hva som
skjer fra år 2000 og utover mot 30-års
jubileet. En kort oppsummering av status ved
periodens begynnelse, og en redegjørelse for
nye trekk og tiltak i perioden, følges av
utdrag for det enkelte år fra årsberetningene.
Disse er stadig blitt bedre, og gir en god og
fyldig oversikt over hva som skjer; noe som
ikke alltid var tilfelle i de tidligere år. Alle
årsberetninger er for øvrig tilgjengelige på
den CD som følger historien. Avslutningsvis
vil vi likevel føre trådene fra fortiden
fremover i denne perioden – herunder omtale
hovedtrekkene i virksomheten -, men med
varsom hånd og uten bastante konklusjoner
med historisk tilsnitt. Den jobben kan først
gjøres når vi har fått nåtiden bak oss - på god
avstand.
Status ved periodens begynnelse.
Utviklingen av klubbens medlemsantall har
vi tidligere vist i kapittel 4, og herav fremgår
det at det var 30 medlemmer i klubben ved
årtusenskiftet. Fremmøteprosenten ligger på
ca 55 %. Antall medlemmer har vært fast på
32 i de siste 5 årene, men fremmøtet er på
nedtur. Vi skal også merke oss at inntil 5
medlemmer har permisjon slik at antall aktive
er vesentlig mindre. Her aner vi en negativ
tendens.
Aktiviteten er, som vi tidligere har vært inne
på, godt organisert, og en del faste rutiner er
etablert og noen er på vei inn for ytterligere å
strømlinjeforme virksomheten og arbeidet.
Klubben har en veletablert og bra styrt
økonomi.
Inntektsgrunnlaget er først og fremst sikret
gjennom de faste oppdrag ved jobbing for
Skogmuseet; raking, arbeider før og etter Jakt
og fiskedagene, samt klubbens egen

grillvirksomhet under disse dagene. Støtte til
eldrefester får de gjennom tilskudd fra Olaug
Søbergs legat.
Den humanitære støtten består i hovedsak av
produksjon og leveranser av Kiwanisdukken,
skyss av funksjonshemmede til skitrening,
bidrag til Russlandsgruppa, arrangement av
fester for eldre og leveranser av godt drikke
til jul til aldershjemmene. De yter også
begrenset økonomisk støtte til forskjellige
tiltak lokalt, etter søknad.
Dugnadsarbeidet omfatter raking på Skogmuseet 2- 3 dager i starten av mai, i slutten
av juli bygger de boder til bruk under Jakt og
fiskedagene og innreder en plasthall. Siden
hjelper de til å rive det hele ned og sette det
på plass igjen. Under Jakt og fiskedagene
etablerer og driver klubben Kiwanisgrillen,
noe som er deres beste inntektskilde.
Vi har således nå med en klubb å gjøre der
det meste er trygt og godt, men medlemstallet
er synkende og gjennomsnittsalderen stiger
jevnt. Til tross for klubbens flotte humanitære innsats kan vi også konstatere at den er
forholdsvis dårlig kjent i lokalmiljøet
generelt.
Nye trekk i en ny tid. Studerer vi
organisasjonen Kiwanis finner vi fort ut at
den virker svært konservativ, det meste tar
lang tid og motstanden mot endringer og nye
ting synes bastant. Den preges sterkt av sitt
amerikanske opphav, og frem til år 2000
spiller ikke Europaføderasjonen noen
avgjørende rolle i styring og ledelse.
Klubbene er det alt dreier seg om ut fra en
teori om at dette skal spre seg videre fra det
lokale plan og bli verdensomspennende.
District Norden er intet unntak her, og man
merker fort mangelen på inspirasjon og
påtrykk ovenfra. Dette er en organisasjon
med få ressurser, og mangelen på faste,
organisatoriske ledd som kan være
kontinuiteten og som kan gå foran og være
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samlende og skape begeistring er påfallende.
Divisjonsnivået, mellom distriktet og
klubbene, er svært løselig organisert og
virker heller lite samlende og styrende på de
fleste felter. I alle fall er dette tilfellet i
Divisjon Indre Østland.
På alle nivåer undres man på hvorfor
oppslutningen, særlig i den vestlige verden
går nedover. På overordnet nivå blir man
svært opptatt av dette spørsmålet, og utover i
2000-årene ser det ut som om alle bare tenker
mer og mer på vekst. Store prosjekter for å
oppfylle visjon og mål er derimot mangelvare
– typisk er her at etter det store jodprosjektet,
som avsluttes i år 2000, må man lete godt for
å finne noe prosjekt som vises på
verdensbasis. Imidlertid jobbes det bra på det
laveste nivået og lokalt yter man god støtte på
mange felter.
Ser man nærmere etter så startet nedgangen
både i antall klubber og medlemmer tidlig på
1990-tallet. Så langt vi vet, hadde District
Norden på begynnelsen av 1990-tallet over
90 klubber og mer enn 2100 medlemmer. Det
har vært klubber både i Finland og i
Danmark, og i Nord-Norge samt at antallet
klubber ellers i Norge var større enn i dag.
Siden den gang har det bare gått en vei – og i
2008 var det redusert til 5 klubber i Sverige
og 65 i Norge. Da er det ingen klubber i
Nord-Norge, en i Trøndelag og resten er
gruppert på det sentrale Østland, og langs
kyststripen langs Sørlandet og Vestlandet opp
til Bergen. Medlemstallet var på det laveste
nede i under 1600 medlemmer.
Noen må, på flere plan, ha sett denne trenden,
men organisasjonen har altså ikke maktet å
snu utviklingen. Man må spørre seg hvorfor
dette skjedde. Imidlertid synes problemet å
ha gått opp for noen og enhver fra ca 2004 og
utover. Da introduserer man ”Nye Kiwanis”
og senere ”Neste Kiwanis”. Reformiveren er
stor og i 2006 setter man seg som mål å nå 1
million medlemmer på verdensbasis i 2015
da Kiwanis er 100 år. Når man vet at
medlemsantallet totalt i 2006 lå på ca 250 300 000 kan dette målet synes å være et
luftslott. Tiden vil vise det!
Dette skisserte bakteppet legger et
forklarelsens skinn over at Elverumsklubben
ikke klarte å etablere en eneste klubb i sitt

distrikt på 1990-tallet slik vi har sett, de store
anstrengelsene til tross. Alle odds var imot
ser vi nå. Det mest bemerkelsesverdige for
klubben er imidlertid at den klarte seg
gjennom disse tidene, og fortsatte inn i et nytt
årtusen med freidig mot.
Det skal vise seg at klubben etter hvert skal
få en ny glansperiode, dog etter en viss
nedgang i medlemstallet og aktivitet bare på
det jevne.
Medlemmer. 1. oktober 2003 var antallet
redusert til 23, men herfra har det bare gått
oppover og sommeren 2009 var de kommet
opp i 37 medlemmer. Og fra en
fremmøteprosent på 50-tallet steg den til ca
70-72 i 2009. I 2000 og 2001 opptas 4 nye
medlemmer, men avgangen er så mye større
så nettoen blir negativ. I 2002 kommer det til
2 nye og 2004 blir et godt år med 4 i tilgang.
Året etter kommer 1 til og i 2006 hele 5.
2007 blir også et fint år med en tilgang på 5.
Avgangen i siste del av perioden er på 4.
Fremmøteprosenten er bedre enn alle
tidligere år (bortsett fra 1993 da den var 72).
Oppslutningen er altså god, og også
ledsagerne er ivrige deltakere på mye av det
som foregår. I tiden 2003 til 2010 får klubben
19 nye medlemmer, 3 dør og 3 melder seg ut
i samme periode. På jubileumsdagen for 30 år
har klubben dermed 35 medlemmer, etter å
ha vært oppe i hele 37 i 2009. Det er det
foreløpig høyeste antall i klubbens historie.
Når antallet sank så dramatisk i første del av
perioden har det sammenheng med en viss
opprydning blant de som deltok lite eller var
permittert. Dermed kom det tilsyne hva vi
tidligere har nevnt om at det store
medlemstallet kanskje ikke var så reelt.
Administrativ aktivitet. Allerede i år 2000
vedtas vedtaksprotokollen som tidligere er
omtalt i kapittel 5. Den blir et godt
hjelpemiddel for å unngå å diskutere gamle
saker som klubben alt har et vedtak på. Den
utvides etter hvert med et komitedirektiv og
en fast prosedyre for anbefaling og opptak av
medlemmer. Vedtaksprotokollen gjennomgås
årlig og moderniseres etter behov. Den
inneholder også vedtak som fyller mangler i
antikverte klubblover.
Utover i perioden etableres det også rutiner
for budsjett og årlige aktivitetsplaner, som
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munner ut i en detaljert handlingsplan for
hvert
år.
Behovet
for
stadige
detaljdiskusjoner om humanitær satsning og
bruk av pengene er dermed mindre, og tiden
kan nyttes til å pleie seg selv og ofre seg for
Kiwanissaken. Samtidig har klubben skaffet
seg god oversikt og har langsiktige
perspektiver på sin satsning. Moderne
datautstyr som multifunksjonskriver og
prosjektør anskaffes og brukes flittig. Det
hevet kvaliteten på dokumenter, korrespondanse og gjennomføring av møter og
presentasjoner. Regnskapene ble ført ved
hjelp av et dataprogram, og man skaffet seg
raskt en god kontroll med bruken av midlene.
Ja en kunne faktisk avgi regnskap hver dag
om nødvendig.
28. mars 2006 byttet klubben møtelokale. Det
hadde lenge vært misnøye med forholdene på
Hotel Central; og særlig etter at medlemsantallet økte og ledsagerne ble tatt med på
diverse orienteringer. Da så ledelsen på
hotellet ville ha leie – i tillegg til måltidet for det dårlige rommet, fløt begeret over.
Man fikk gode betingelser på Svartbekk-Kroa
og flyttet raskt dit. Møtene ble etter dette
straks bedre og miljøet enda bedre. Det skal
imidlertid ikke stikkes under en stol at savnet
av et eget møtelokale nok opptok tankene hos
flere i disse årene.
Gleden skulle imidlertid bli kortvarig. Den
18. juni 2009 brenner det på Svartbekk-Kroa
og den blir ubrukelig. Asbjørn, Bjørnar og
Elisabeth er der og redder ut klubbens
eiendeler som blir lagret hjemme hos Asbjørn
inntil videre. Noe settes på Gamle Sanne på
Skogmuseet. Dermed starter jakten på et sted
å være. Man flakker omkring en stund, møter
er på ORO, Glommen og Moen. Til slutt
ender man opp med Festsalen i kjelleren på
Moen; Eldreklubbens møtelokale. Der er det
bra plass, tilgang til kjøkken og det man
trenger. Leien er også til å leve med. I januar
2010 får man også en lagerplass der i
kjelleren, og dermed er problemet løst for en
stund.
Møtevirksomheten er godt beskrevet for de
enkelte år nedenfor. Her skal bare nevnes at
det ble utover i perioden satset sterkt på
velorganiserte møter og interessante temaer
og bedriftsbesøk. Ledsagere og gjester ble

gitt utvidet adgang til møtene; inkludert
årsmøtet. Det ble også lagt meget stor vekt på
trivselsfremmende tiltak på alle fronter for å
ta vare på medlemmene og holde interessen
vedlike. Dette skapte et godt samhold og et
nettverk for de som trengte det.

De enkelte år
1999-2000
Årsmøtet ble holdt 12.10.2000. Vi har hatt 22
medlemsmøter. Da er årsmøtet, jule- og
sommer-avslutning og en kveldsdugnad på
Skogbruksmuseet inkludert. Vi har hatt 12 av
våre medlemsmøter på Hotell Central. Andre
steder vi har vært dette året er Terningmoen,
Hedmark Energi (HEAS), Pilkington,
Holmgang i TV 2 og Grindalen gård.
Odd Rotbakken har som vanlig stilt sine
trivelige og romslige lokaler til vår
disposisjon ved festlige anledninger, og vi
takker hjertelig for husrom til jule- og
sommeravslutning, og ikke minst for et
hyggelig sted å være ved feiringen av vårt 20års jubileum.
Stor takk også til familien Rønningen som så
å si på sparket arrangerte skalkefest for oss
etter grillinga under Jakt- og fiskedagene.
Gjennom året har klubben hatt 5 styremøter,
og det er avgitt 8 klubbrapporter. Ellers har
klubben jevnlig vært representert på District,
divisjons- og interklubbmøter, og påtroppende president og sekretær har deltatt på
treningskonferanser.
Det viktigste arrangementet innad i klubben
var Kiwanis Club Elverums 20-års
jubileumsfest den 12. februar 2000. At vi
skulle bli rammet av tjuveri den kvelden, var
vel det vi minst kunne tenkt oss, men
klubbens dyrebare klokke forsvant i
festivitasen. Av andre arrangement nevner vi
eldrefesten på Forstmann som klubben synes
å ha fått godt tak på. Turen til Holmgang ble
også så vellykket at vi har satset på en ny tur
22. mai neste år.
Klubbens desidert største fysiske arbeidsinnsats har også i år vært knyttet til Norsk
Skogbruks-museum. På raking av løv i mai
måned, tok vi inn i overkant av 7000 kroner,
og på å sette opp og ta ned buer samt innrede
utstillingshall, ble nettoen 19.760 kroner. Hva
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som ble nettoen på grillinga er ennå ikke
klart, men i brutto solgte vi for 123.000. I
klubbkassa vil det trolig utgjøre i overkant av
30.000 kroner. Klubben har grunn til å være
stolt over den "uegennyttige" innsatsen hvert
enkelt medlem bidrar med under jakt- og
fiskedagene.

Kjøring av funksjonshemmede barn og
ungdom til skitrening på Varden i Hernes, har
foregått i flere år. Vår klubb sørget for at fem
stykker fikk den muligheten i mars/april
måned, også dette året.

Brukt til sosiale formål dette året er (noe ufullstendig da tallene kom senere):
Hilde Nystuen, deltagelse på Beitostølen.. . . . . .
kroner 2000
Russiske barnehjemsbarn .............................................. ..
2200
Kiwanis Fond District Norden
4000
Støtte til reise til Ra-konventet for fire Kiwanianere fra Baltikum. . 500
Montebellosenteret i Mesnalia ................................
1000
Vi har mistet 4 medlemmer gjennom året.
Takket være to vekstmøter og godt arbeid
ellers, har vi fått tre nye medlemmer.
Medlemstallet vårt i dag er 30. Av disse er to
på permisjon.
Vedtaksprotokollen, et godt stykke arbeid
som ble sluttført forrige Kiwanisår,
inneholder en oversikt over alle vedtak i
klubben som er av varig karakter.
2000-2001
Årsmøtet ble holdt 26.09.2001. Vi har hatt 22
medlemsmøter, inkludert årsmøtet, jul og
sommeravslutning. Av disse er 11 avholdt på
Hotell Central. Andre steder vi har vært er
Elverum Politistasjon, Elverum Folkehøgskole, vannfabrikken på Rustad, Restaurant
Forstmann, og Strandsjø Kursgård og
Potetkafe. Vi har også vært på Holmgang, og
våre festlige aktiviteter har vi fått lov å
tilbringe på Galleri Oro som i tidligere år.
Igjen stor takk til Odd Rotbakken for at han
stiller sine trivelige lokaler til gratis
disposisjon for oss i klubben. Klubben har
også arrangert en ekstra eldrefest på Sætre for
beboerne på Moen Aldershjem 18.09.
Gjennom året har klubben hatt 3 styremøter,
og det er avgitt 5 klubbrapporter og 4
kvartals-rapporter. Klubben har jevnlig
deltatt
i
District,
divisjonsog
interklubbmøter, og påtroppende president og
kasserer har deltatt på treningskonferanser.
Nytt av året er at klubben, etter råd fra
eldreinstitusjonene i kommunen, forsøkte å
lage to fester for eldre i stedet for den ene vi
har hatt på Restaurant Forstmann tidligere år.

Således ble den ene festen arrangert på
Forstmann for eldre bosatt utenfor
eldreinstitusjonene, mens beboerne på Moen
og Sætre skulle møtes til festlig samvær på
Sætre Aldershjem. Det viste seg at plassen på
Sætre ble for liten, slik at vi måtte dele dette
arrangementet i to også. Slik ble det faktisk
tre eldrefester som klubben har tilrettelagt
dette året. De eldre har vært meget fornøyd,
men hvordan vi vil gjøre det til neste år, vil vi
ta opp til ny drøftelse i klubben.
Ellers har klubben hatt en interessant kveld
på Holmgang i TV 2, og turen til Strandsjø
Kursted og Potetkafe ble også en spesiell
opplevelse.
Som i tidligere år er det på Norsk
Skogbruksmuseum klubben har lagt ned mest
arbeid for å skaffe inntekter. Vi startet i vår
med raking av området. Denne dugnadsinnsatsen ga oss 6.630 kroner, og under jaktog fiskedagene tjente vi 17.800 kroner på å
sette opp og ta ned salgsboder. Inntekten på
fire dagers grilling, krøp derimot ned til rundt
11.000 kroner.
At det er blitt mat å få kjøpe så å si rundt et
hvert hjørne under jakt- og fiskedagene, må
ta hovedskylda for dette. Klubben serverte
utmerket grillmat, og innsatsen blant klubbmedlemmene var som før av beste merke.
Kjent som klubben etter hvert er blitt for god
grillkunst, ble vi også forespurt om å trå til
under NAF-dagen 9 juni. Vi så gjorde, og
tjente 2,500 på det.
Ellers var vi også behjelpelig med å sette opp
og ta ned salgsboder under årets
Grundsetmart’n. Det ga oss også en gevinst
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på 5950 kroner. I det hele har klubben jobbet
inn 346 dugnadstimer som det er betalt for.
Fra 15. mai - 27. mai deltok klubben i
bingospil, men måtte gjøre tjeneste som
medhjelpere på hvert bingoskift. I alt var det
30 skift a ca 3 timer. Dette ga oss en netto
inntekt på 40.800 kroner. Av klubbens
inntekter nevnes også at vi har fått 6.000
kroner fra Søbergs legat.
Det største enkelttiltak som er satt i sving
dette året; og som vi håper har gode
økonomiske. muligheter i seg, er arbeidet
med Elverumskalenderen. Olav Rustad-

bakken har gjort et meget godt forarbeid i
denne saken, og uten ham hadde vi neppe
hatt dette spennende prosjektet å arbeide med
framover. Dessverre slutter Rustadbakken i
klubben p.g.a. flytting, men vi har kommet
såpass godt i gang at vi håper vi evner å
videreføre arbeidet til klubbens beste.. Stor
takk til Olav for glimrende engasjement.
Som i tidligere år har klubben gjennom
vinteren sørget for skyss til funksjonshemmede til skitrening på Varden i Hernes.

Til sosiale formål dette året ga vi:
Juledram til aldersinstitusjonene ................................... 4523,00
Kiwanisdukker ............................................................. .3200,00
SOS barnebyer ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1800,00
Russiske barnehjemsbarn.. . .. . . .. . .. .. . . .................. .4500,00
Hilde Nystuen ............................................................... 2000,00
Montebellosenteret ...................... ............................... ..1000,00
Blomster, kranser, gaver .................... ........................ ..4785,00
Eldrefestene på Forstmann og Sætre.............................?
Dessverre har klubben mistet 6 medlemmer i
løpet av året. Vi gleder oss likevel over den
ene nye vi har fått. Medlemstallet vårt i dag
er derfor 25. En av disse er permittert.
2001- 2002
Vi har hatt 22 medlemsmøter, inkludert
årsmøtet, et interklubbmøte samt jul- og
sommeravslutning. Av disse har vi hatt 8 på
Hotell Central. Andre steder vi har vært er
Elverum Politistasjon, NRK Hedmark,
Gravberget Gård, Holmgang, Bautaen på
Midtskogen, Norsk Skogbruksmuseum, Vinmonopolet, Varden i Hernes og Restaurant
Forstmann. På Restaurant Forstmann har vi
hatt to eldrefester, en for beboerne på Moen
og Sætre Aldershjem, og en for alle hjemmeboende i kommunen, for øvrig et tiltak som
de eldre setter meget stor pris på.
Ellers hadde vi som vanlig juleavslutning i
Odd Rotbakkens trivelige lokaler, Galleri
Oro. Stor takk til Odd for gratis leie også
denne gangen.
Gjennom året har klubben hatt 3 styremøter
og det er avgitt 4 klubbrapporter og 4
kvartals-rapporter. Klubben har jevnlig
deltatt
i
distrikt,
divisjonsog

interklubbmøter, og påtroppende president
har deltatt på treningskonferanse.
I mange år har klubben sørget for skyss for
funksjonshemmede til skitrening. Det skjedde
også dette året i månedene januar, februar og
mars.
Arbeidet på Norsk Skogbruksmuseum ga
mest inntekter for klubben også i år, og
hyggelig var det at nettoen ble en god del
høyere enn fjorårets. Arbeidet med raking
samt oppsetting og nedtaking av buer ga en
netto på 27.150 kroner. Selve grillinga ga en
netto på 21.715 kroner (I fjor var tallene
henholdsvis 24.430 og ca 11.000) Ellers bør
det nevnes at når vi legger sammen dugnadstimene på museet med innsatsen i parken
under NAF-dagene er det 516 dugnadstimer
som er utført.
Det klubben kanskje kan være mest stolt av i
året som gikk, var at den evnet å gi ut
ELVERUMSKALENDEREN. Den første i
sitt slag. Vi følte arbeidet noe tungt etter at
drivkraften bak tiltaket, Olav Rustadbakken,
flyttet og derfor sluttet i klubben. Det var et
godt stykke arbeid som måtte gjøres. Den
tyngste jobben lå i å få solgt produktet, men
takket være noen meget ivrige sjeler i
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klubben, kom vi vel i havn og endte opp med
en fortjeneste på 22.483 kroner, og det var vi
godt fornøyd med.
Det var behov for grillmat under NAFdagene også i år, og den 8. juni stilte klubben
opp med et velvillig mannskap som sørget for

at det kom godt og vel 1800.- kr i klubbkassa
samt god PR for klubben i tillegg.
De største bidrag til sosiale formål dette året
har vært:

Juledram til aldersinstitusjonene i kommunen: ……………..4293,Kiwanisdukker, 230 stk ……………………………… ca 7300,Informasjonsmateriell om narkotika ……………………… 5000,SOS barnebyer …………………………………………… 1800,Hilde Nystuen ……………………………………………. 2000,Steinar Østli, støtte til datautstyr………………………… 5000,Eldrefestene på Forstmann………………………………. 18500,Russlandsgruppa…………………………………………. 4500,Vedtaksprotokollens
paragraf
8,
Kjøregodtgjørelse, ble revidert på medlemsmøtet 10.jan 02. Nåværende tekst lyder slik:
Medlemmer som pålegges å representere vår
klubb, for eksempel ved distriktsstyremøter,
interklubbmøter
og
divisjonsrådsmøter
jubileer og lignende, skal ha en kjøregodtgjørelse som er 2,00 kr pr km. Den det
gjelder sender regning til klubbens kasserer.
2002-2003
Vi har hatt 22 medlemsmøter, inkludert
årsmøtet, et interklubbmøte samt jule- og
sommer-avslutning. Av disse har vi hatt 7 på
Hotell Central. Andre steder vi har vært er
Statsskog Øst, i gamle Trysilvei 12 i
Elverum, Trysil Kirke, Frelsesarmeen i
Elverum, (Gamle) nye posthuset i Elverum,
Skjefstadfossen, Herneshallen, VG redaksjonen i Oslo, Skaslien Gjestgiveri i Grue,
Norsk Skogmuseum, Varden i Hernes og
Restaurant Forstmann. På Restaurant Forstmann har vi hatt to eldrefester, en for
beboerne (ca 70 fremmøtte) på Moen
Sykehjem og Sætre Aldershjem 9. september,
og en for alle hjemmeboende (92 fremmøtte)
i kommunen 16. september, - et tiltak som de
eldre setter meget stor pris på. Vi har også
holdt fest for utviklingshemmede på
Forstmann, 29.april, hvor vi serverte pizza og
mineralvann, glade og lekende danserytmer
og gratislotteri. Her kom smilene fram og
takken var stor.
Etter forespørsel fra ”Mart`nsgeneral” Trond
Hagen tok en gjeng friske karer fra klubben

jobben med å sette opp, og etter bruk ta ned
igjen, 8 boder under årets Grundsetmart’n.
Det er tydelig at klubben vår bl.a. er blitt
kjent som en god dugnadsgjeng!
Sommeravslutningen dette året ble spesiell. I
stedet for å kose oss sjølve med god mat og
godt drikke sammen med ektefeller,
ledsagere, samboere og venner og kanskje
dvele litt over hva klubben hadde fått til så
langt i kiwanisåret, stilte vi opp og grillet for
de som deltok i ”Sommerlekene for
utviklingshemmede” som foregikk i Elverum
16-20 juni. I alt bevertet vi ca 500 stykker,
og så vidt vi har forstått, til alles
tilfredsstillelse.
Ellers hadde vi som vanlig juleavslutning i
Odd Rotbakkens trivelige lokaler, Galleri
Oro. Stor takk til Odd for alltid gratis leie og
skikkelig trivelig husvære.
Gjennom året har klubben hatt 4 styremøter
og det er avgitt 4 klubbrapporter og 4
kvartals-rapporter. Klubben har jevnlig
deltatt i distrikt, divisjons- og interklubbmøter.
Ellers har klubben også dette året bidratt med
kjøring av utviklingshemmede til skitrening
på Varden i Hernes og på Grindalsmoen,
Vestad i månedene januar, februar og mars.
Etter forespørsel stilte klubben også opp i
Elverumsparken og solgte grillmat i
forbindelse med NAF-dagen lørdag 24. mai.
Takk til dem som sto på, for selv om
inntektene ble minimale, viste vi oss fra en
god side for publikum!
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Arbeidet på Norsk Skogmuseum med
løvraking, oppsetting og nedrigging av buer
og telt, montert og demontert innredning i det
store teltet samt grilling under jakt- og
fiskedagene, ga oss ca 7.000 kroner mer i
inntekter enn i fjor. På løvraking tjente vi
8.550 kroner, arbeidet med buene og teltene
ga oss 24.937 kroner, og grillinga ga en netto

på 23.341,- kroner. Ellers ble det igjen en del
mat etter grillinga som vi ga bort til Moen
Sykehjem. Til sammen har vi tjent 56.828
kroner på Norsk Skogmuseum i år.
Når det gjelder timer som er uført i kampen
for kronene, er det vanskelig å oppgi et
nøyaktig tall.

For- og etterarbeid i forbindelse med jakt og fiskedagene…262,5 timer
Raking…………………………………………………… 90 ”
Grilling., jakt- og fiskedagene…………………………... 226,5 ”
NAF-grilling……………………………………………. ca 30 ”
Dugnad under Grundsetmart`n…………………………. ca 60 timer
Sum dugnadstimer……………………………………… 668 timer
Av humanitære arbeidstimer har vi notert………………. 174 timer.
Mulighetene til å skaffe oss gode inntekter i framtida, ligger sannsynligvis i tiltaket
ELVERUMSKALENDEREN. Vi kan bukke og takke for at noen så mulighetene her og
jobbet iherdig for at tiltaket ikke gikk i vasken i fjor da vi solgte for netto ca 22.500 kroner. I år
har vi solgt for nesten det dobbelte, ca 42.000 kroner i netto, og lederen i Kalenderkomiteen,
Asbjørn Schjølberg, mener at vi kan doble dette beløpet også dersom flere av klubbens
medlemmer vil gå aktivt og offensivt inn i salgsarbeidet. Et tiltak for å støtte og oppildne
hverandre i dette arbeidet, er derfor forsøket verdt. Antall omsatte kalendere dette året var ca
2000. Av disse solgte vi 1683, resten ga vi bort til trengende eller i reklameøyemed.
De største bidrag til sosiale formål dette året har vært:
Juledram til aldersinstitusjonene i kommunen:…………….. 4.049
SOS-barnebyer……………………………………………… 1.800
Hilde Nystuen………………………………………………. 2.000
Fraktstøtte for hjelp til Albania…………………………… 2.000
Eldrefestene på Forstmann………………………………. 10.585
Russlandsgruppa………………………………………….
4.500
Fest for utviklingshemmede………………………………. 5.090
SOS-barnebyer……………………………………………. 1.800
Reflekser for skolebarn i mørke……………………………. 21.751
Støtte til Sommeridrettslekene for utv. hemmede…………… 5.000
Frelsesarmeen………………………………………………..10.000
To barn med Down Syndrom + ledsagere, reisestøtte…………. 500
Elverum Fotball, Unified…………………………………… 500
Andel i Frivillighetssentralen………………………

5.000

Noe småtteri kommer i tillegg, men samlet pr. 1.oktober 2003
har vi gitt bort Kr 74.650. Vi har også gitt bort 72 Kiwanisdukker.
2003-2004
Kiwanisåret 2003 – 2004 har vært et godt år
for Kiwanis Club Elverum på mange måter.
Aktiviteten har vært opprettholdt på
tradisjonelt nivå og kanskje en tanke høyere.

Medlemstallet er øket fra 23 forrige år til 27
ved dette årets utgang. For denne innsatsen
mottok klubben Vekst-komiteens røde rose.
Møtevirksomheten har vært på vanlig nivå
med en fin blanding av arbeidsmøter, besøk
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og sosiale tilstelninger. Besøksvirksomheten
gir god innsikt i diverse sider av
lokalsamfunnet.
For å skaffe penger til det humanitære
arbeidet har vi utført arbeider i h t klubbens
tradisjoner; raking og stell på Skogmuseet på
våren, bygge- og rivearbeider i forbindelse
med Jakt og fiske-dagene på museet og vi har
under gjennomføringen solgt grillmat fra den
nå så kjente Kiwanis-grillen. En svært god
inntektskilde har vært salget av Elverumskalenderen. Gode inntekter har vi også hatt
av en runde med bingospill.
Det humanitære arbeidet har ligget på et
tradisjonelt nivå, og på stort sett faste
områder fra tidligere år. Innsatsen er rettet
inn mot både barn, eldre og funksjonshemmede.
Fremmøtet og interessen har vist en stigende
tendens, våre ledsagere har vist stor interesse
for vårt arbeide og deltatt på mange
tilstelninger og besøk. Medlemsmassen har
en forholdsvis høy gjennomsnittsalder og de
nye medlemmene bidro bare litt til å senke
denne. Det er problemer å få tak i yngre
medlemmer.

Vår klubbavis Ugleluren er utgitt med 5
nummer og har vist seg å være til dels svært
vellykket, både for trivsel og som et
informasjonsmiddel.
Det har i året vært vektlagt å skape hygge,
trivsel og samhold klubben og det har vært
gjort mye for å gjøre Kiwanis og klubben
bedre kjent for lokalmiljøet. Disse tingene
føler vi at vi har lyktes med til en viss grad,
men arbeidet må fortsette. Styret føler at det
gjennom året er skapt et godt grunnlag for, og
at klubben står godt rustet til det videre
arbeid i neste år.
Medlemsantallet var ved årets start 23. To
nye medlemmer, Isak Pettersen og Helge
Rustad ble opptatt i klubben 9. mars, og
ytterligere to, Bjørnar Pedersen og Oddgeir
Moen ble opptatt 20. april 2004. Ved årets
slutt er således antallet 27. Ett medlem har
meldt sin uttreden ved årets slutt slik at
starttallet for neste år blir 26.
Utførte humanitære timeverk er 142; i f m
skikjøring (32 t), 2 fester for eldre (37 t og 33
t) og 1 for psykisk utviklingshemmede (39 t).

Økonomisk støtte/gaver har gått til følgende:
Transport ved eldrefest på Forstmann (forrige år) ...................... kr 2567,Støtte til Eldreklubben (høytaleranlegg) ..................................... kr 5000,Kiwanisfond KC Oslo 40 år........................................................ kr 2000,Elverum menighet, besøkstjenesten ............................................ kr 5000,Frelsesarmeen, julegave .............................................................. kr 5000,Julegave aldershjemmene (Vinmonopolet)................................. kr 3876,SOS barnebyer ............................................................................ kr 1800,Støtte til leir for brannskadde barn (Burn Camp) ....................... kr 2000,KC Skedsmo jubileumsgave ....................................................... kr 1000,Russlandsforeningen Elverum (barnehjem i Ruza) .................... kr 4500,Gave til Tore Lund, Flisberget .................................................... kr 1166,Eldreklubben, musikk Østkanttorget .......................................... kr 4000,Fest for funksjonshemmede (8/6-04) .......................................... kr 6333,Sommeridrettsleker, støtte til buss .............................................. kr 2000,Stiftelsen Blaarud, til instrumenter ............................................. kr 1000,2 eldrefester på Forstmann, trsp inkl........................................... kr 12936,Elverum Fotball Unified ............................................................. kr 5000,”En utøver til Nagano Olympics” .............................................. kr 300,Kiwanisdukken (produksjon, fyllmasse og utstyr) ..................... kr 4413,Andre sosiale utgifter .................................................................. kr 1438,Sum ...................................................................................... ca kr 71330,-
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Vi har gitt bort ca 40 Kiwanisdukker, lite; p g a bortfall av leverandør av fyllmasse. De
innkjøpte materialer holder til 100-vis av dukker neste år.
Dugnads- og andre arbeidsaktiviteter omfatter: Elverumskalenderen er utgitt for tredje år på rad,
og vi solgte ca 1428 og ga bort ca 300. Her er nok enda ikke potensialet fullt utnyttet. Det
oppførte timetall er noe usikkert, etter som komiteen jobber med dette nesten hele året. Utbyttet
ble litt lavere en forrige år.
Også dette året har vi raket på Skogmuseet, arbeidet med utkjøring, montering, demontering og
innkjøring på lager av utleieboder, og i tillegg innredet vi en stor plasthall; ny modell av året.
Under Jakt og fiskedagene grillet vi og solgte mat og drikke som så mange år før. Til sammen
har vi tjent omtrent som i fjor, men salget på grillen var nok noe svakere i år. 11 – 29. februar
spilte vi bingo noe som ga oss et svært godt tilskudd på nesten 64 000,- kroner.
Kalenderarbeider (komiteen og medlemmene) ............................ 265 timer
Bingo (11- 29 feb) ........................................................................ 181 timer
Raking på Skogmuseet (3 dager) ................................................... 99 timer
Bygging på Skogmuseet (5 dager) ............................................... 171 timer
Grilling (4 dager – forberedelser inkl) ......................................... 213 timer
Riving på Skogmuseet (3 dager) .................................................... 93 timer
Sum registrerte dugnadstimer og inntekter ............................... 1022 timer
Etter som rapportering oppover i systemet fra
i år av ser alt arbeide under ett – humanitære
timer og dugnad -, tar vi her med at det
beregnede, totale antall arbeidstimer vi har
produsert gjennom året er: 142 + 1022 =
1164 timer, en økning fra forrige år på ca
320 noe som først og fremst skyldes
kalenderarbeidet og bingoen.

netto kr 39 330,netto kr 63 900,netto kr 9 405,netto kr 16 245,netto kr 24 587,netto kr 8 835,kr 162 302,-

som ble døpt ”Ugleluren” av mange grunner det vises i så måte til ref fra møte 11. mars
2003. I inneværende år har utgivelsen fortsatt
med 2. årgang og 8 nummer er utgitt. Avisen
er blitt godt mottatt både innen klubben og
blant de andre klubbene i divisjonen og styret
anbefaler i arbeidsplanen at dette fortsetter.

2004-2005
Økonomien. I hovedtrekk har klubben hatt et meget godt økonomisk år, først og fremst p g a den store inn
Kiwanisåret 2004 – 2005 har vært et godt år
Utgiftene ble noe større enn forutsatt. Dette
for Kiwanis Club Elverum, og aktiviteten har
skyldes engangsutgifter som ikke var
fulgt det oppsatte program uten avvik av
budsjettert
og
omfatter
poster
i
betydning. Aktiviteten har vært opprettholdt
Administrasjon og Møteutgifter, så som i
på tradisjonelt nivå og med god variasjon.
hovedsak innkjøp av printer til sekretæren,
Medlemstallet har holdt seg på 26 hele året
arbeidet med klubbens bildealbum, utgivelse
gjennom.
av Ugleluren, etterbetaling av godt- gjørelser
12 februar 2005 var klubben 25 år, og
til sekretær, ny klubbrosjyre, regnskapsjubileet har på flere måter preget året, med
program for PC, utgifter til reiser for
markeringen på jubileumsdagen som et
Viseguvernør og deltaker i konventkomiteen,
høydepunkt. Det er skrevet egen rapport fra
en ekstra konventdeltaker samt uforutsette
markeringen.
høye utgifter i f m et par av besøkene. Uten
Det var med stor sorg klubben mottok
disse ville begge postene ligget under det
budskapet om Tor Bele Schulstads bortgang.
budsjetterte. Når overskuddet likevel er større
Han for-ulykket under skogsarbeide mandag
enn noen gang bekrefter det at året har vært
17. januar 2005, og hans bortgang har også
meget godt.
satt sitt preg på aktiviteten i klubben siste del
av året. Tor ble medlem av klubben 24.
Klubbavis. Allerede i mars 2003, d v s i
oktober 1989 og hadde således vært med i
forrige år, startet Asbjørn - som den gang var
over 15 år.
presse-kontakt – utgivelsen av en klubbavis

HISTORIEN OM KIWANIS CLUB ELVERUM

68

Kiwanis Club
Elverum

Møtevirksomheten har vært på vanlig nivå
med en fin blanding av arbeidsmøter, besøk
og sosiale tilstelninger. Penger til det
humanitære arbeidet er skaffet gjennom
arbeider i tråd med klubbens tradisjoner;
raking og stell på Skogmuseet på våren,
bygge- og rivearbeider i forbindelse med Jakt
og fiskedagene på Skogmuseet, og salg av
grillmat fra Kiwanisgrillen under selve
arrangementet. Salget av Elverumskalenderen
sviktet dessverre sterkt.
Det humanitære arbeidet har ligget på et
tradisjonelt nivå, og på stort sett faste
områder fra tidligere år. Innsatsen er rettet
inn
mot
både
barn,
eldre
og
funksjonshemmede.
Som forrige år har fremmøtet og interessen
hatt en stø tendens, våre ledsagere har vist
stor interesse for arbeidet og deltatt på mange
tilstelninger og besøk. Medlemsmassen har,
som året før, forholdsvis høy gjennomsnittsalder og behovet for nye og yngre medlemmer er stort.
Styret mener å ha lyktes med å skape hygge,
trivsel og samhold i klubben. Man har
imidlertid ikke lyktes i å øke medlemsmassen
slik arbeidsgrunnlaget prioriterte, og man har
heller ikke lyktes å iverksette større PRfremstøt for å gjøre Kiwanis og klubben
bedre kjent i samfunnet omkring.
Medlemsmøter. Det er avholdt i alt 17
medlemsmøter, inkludert årsmøtet, 9 er
arbeidsmøter og 8 har vært besøk på
forskjellige steder. Fremmøteprosenten for
året er ca 72 % (71 forrige år).
Økonomisk støtte/gaver har gått til følgende:
Orgelbidrag Elverum kirke
Bidrag til Ridderrennets venner
Gave til Frelsesarmeens arbeide
Gave flodbølgekatastrofe Asia
Gave til aldershjem
District Nordens Fond
SOS barnebyer
Norske redningshunder Hedmark
Albaniahjelpen
Støtte til Russlandsgruppen

5 000
2 000
5 000
5 000
4 080
3 000
1 800
1 000
2 000
5 000

Sosiale, interne arrangementer har vært
julebord, sommeravslutning og sensommerfest.
Medlemsantallet var ved årets start 26. Ett
medlem, Tor Bele Schulstad døde 17. januar
2005.
Ett nytt medlem, Olav Akselsen ble opptatt i
klubben 12. februar, under jubileumsmarkeringen. Ved årets slutt er således
antallet 26.
Klubbens vase med emblem er tildelt Odd
Rotbakken 12. februar for 10 års
medlemskap.
Legion of Honour og 25-års jakkenål ble
under jubileumsmarkeringen 12. februar
tildelt følgende for 25 års medlemskap –
såkalte chartermedlemmer:
Hans Holmen, Oddvar Nyberget, Håkon
Rønning og Steinar Vollestad.
I anledning av at Norsk Skogmuseum var 50
år den 15. oktober ble det overlevert blomster
i vår vase, samt vår vimpel og et hilsningskort.
Medlemskontingenten har vært 700,- kroner;
som tidligere år. Klubben sponser da 187,- kr.
Ny klubbvimpel. Det er anskaffet 25 nye
klubbvimpler i mer tiltalende utførelse enn de
gamle.
Presidentkjedet har fått messingskilter påsydd
for hver president siden oppstarten; 26 i
tallet.
Utførte humanitære timeverk er 122; i f m
skikjøring (16 t), 2 fester for eldre (37 t og 33
t) og 1 for psykisk utviklingshemmede (36 t).
Støtte til Elverum Fotball Unified
Burn Camp 2005
Brukt på Kiwanisdukker
Sommerleker; støtte til frivillige
Bidrag til Ærespris (hesten)
Fest funksjonshemmede
Menighetsrådet, besøkstjenesten
Eldrefest nr 1 i 2005, transport inkl
Andre diverse sosiale utgifter

5 000
2 000
3 720
2 000
2 000
6 000
5 000
6 626
234
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Andre sosiale utgifter (gaver og blomster) ....................................................................kr 3164
Sum humanitær/sosial innsats ............................................................................. ca kr 69624
Vi har gitt bort ca 100 Kiwanisdukker. Det er
inngått avtale med Tunet om produksjon av
dukker. Klubben bestiller selv materialene.
Det er etablert kontakt med firma Mascot Høie
på Brekstad om levering av fyllmasse. Vi har
ca 150 dukker på lager ved inngangen til neste
år.
Dugnads- og andre arbeidsaktiviteter.
Elverumskalenderen er utgitt for fjerde år på
rad, og vi solgte ca 1428 og ga bort ca 300.
Her er nok enda ikke potensialet fullt utnyttet.
Det oppførte timetall er noe usikkert, etter som
komiteen jobber med dette nesten hele året.
Utbyttet ble vesentlig lavere en forrige år.

Klubben påtok seg jobben med å flytte for en
av medlemmene og det gikk svært fint.
Også dette året har vi raket på Skogmuseet,
arbeidet
med
utkjøring,
montering,
demontering og innkjøring på lager av
utleieboder, og i tillegg innredet vi en stor
plasthall; modell som i fjor. Timeprisen var
dette året øket til 100,-.
Under Jakt og fiskedagene grillet vi og solgte
mat og drikke som så mange år før. I forhold
til i fjor økte nettoen med ca 10 000,- kroner.
20 plaststoler og 3 presenninger er anskaffet til
grillen.

Kalenderarbeider (komiteen og medlemmene) ................................. 200 timer
Bingo og automater (hele året)(intet arbeide).................................. 0 timer
Flytting for Christian ..................................................................... 91 timer
Raking på Skogmuseet (3 dager) ................................................. 111 timer
Bygging på Skogmuseet (5 dager) .............................................. 169 timer
Grilling (4 dager – forberedelser inkl) ......................................... 215 timer
Riving på Skogmuseet (2 dager) ................................................... 80 timer
Sum registrerte dugnadstimer og inntekter..................................866 timer
Det beregnede, totale antall arbeidstimer vi
har produsert gjennom året er: 122 + 866 =
988 timer, det er mindre enn forrige år (1164),
men er trolig det nest beste resultatet gjennom
tidene.
I tillegg deltok 2 medlemmer, Arne Sigstad
og Oddgeir Moen, 1 hel dag på District
Nordens stand under Norway Cup, sammen
med personell fra KC Kongsvinger.
2005-2006
Kiwanisåret 2005 – 2006 har vært et svært
godt år for Kiwanis Club Elverum.
Aktiviteten har fulgt programmet uten avvik.
Virksomheten har vært på tradisjonelt nivå og
med god variasjon. Medlemstallet har øket
med to til 27. 1 vil bli utmeldt ved
Kiwanisårets slutt, men vi har flere kandidater
til snarlig opptak. Fast møtested er flyttet fra
Hotel Central til Svartbekk-Kroa fra og med
28 mars 2006. Intens PR-innsats har gitt
resultater. Klubben og virksomheten synes nå
å være godt kjent, og anerkjent lokalt.

netto kr 23 706,(avventer oppgjør)
netto kr 8745,netto kr 14 800,netto kr 16 900,netto kr 35044,netto kr 8 000,kr 107 195,-

Møtevirksomheten har vært som før, hver
14de dag, utenom ferie og høytider, med god
blanding av arbeidsmøter, besøk og sosiale
tilstelninger. Penger til humanitært arbeid er
skaffet ved jobbing i h t klubbens tradisjoner;
raking/stell på Skogmuseet på våren, byggeog rivearbeider i forbindelse med Jakt og
fiskedagene på Skogmuseet, og salg av
grillmat fra Kiwanisgrillen under selve
arrangementet. Salget av Elverumskalenderen
og deltakelse i bingo har også gitt gode
inntekter.
Det humanitære arbeidet har ligget på
tradisjonelt nivå, og på stort sett faste områder
fra tidligere år. Innsatsen er rettet inn mot
både barn, eldre og funksjonshemmede. Som
spesialprosjekt har klubben sponset deltakelse
i Norway Cup for Elverum fotball Unified.
Fremmøtet og interessen har vært bra, våre
ledsagere har vist stor interesse for arbeidet
og deltatt på mange tilstelninger og besøk.
Medlemsmassen har fremdeles forholdsvis
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høy gjennom-snittsalder og behovet for nye
og yngre medlemmer er fremdeles stort.
Klubbavisen Ugleluren er utgitt med 8
nummer og mottas og leses med stor glede.
Medlemsmøter. Det er avholdt i alt 17
medlemsmøter, inkludert årsmøtet, 9 er
arbeidsmøter og 8 har vært besøk på forskjellige steder.
Fremmøteprosenten for året er ca 69 %
(71 forrige år); Kjetil Storfjell er da ikke medregnet.
Sosiale, interne arrangementer var julebord,
sommeravslutning og sensommerfest.
Medlemsantallet var ved årets start 25. Ved
årets slutt er antallet 27, en meldes ut fra 1 okt
2006, og en skal tas opp på årsmøtet.
PR-virksomheten har vært stor. Det har vært
mye stoff om oss i avisene, og klubben var
presentert i bladet ”Magiske Elverum” over 2
sider. Klubbens brosjyre er oppdatert.
Klubbens vase med emblem er tildelt Helge
Skaaden 17. januar for 15 års medlemskap, og
Steinar Solberg 28 februar for 10 års
medlemskap.
Legion of Honour og 25-års jakkenål ble
under julebordet 10. desember tildelt Magne
Rønningen for 25 års medlemskap.
Oppmerksomheter o l. Reglene ble 26. okt
2005 vedtatt oppmyket og endret. Gavekort
på 250,- kroner kan således nyttes på linje
Økonomisk støtte/gaver har gått til følgende:

med krystallvase ved 60 år, for å unngå at
noen får en stabel med slike vaser.
Oppmerksomhet ved 75 år og etter 80 år kan
også tildeles etter styrets vurdering og
bestemmelse. Vedtaksprotokollen inneholder
de endrede regler.
Gavekort (250,-) er gitt til Helge Skaaden og
Oddvar Nyberget ved henholdsvis 60 og 75
år. Blomster i f m 70 år er sendt Christian
Andersen og Magne Rønningen. Alle
medlemmer har fått hilsningskort ved
fødselsdager.
Medlemskontingenten har vært 700,- kroner;
som tidligere år. Klubben sponser da ca 187,kr.
Anskaffelser. Det er anskaffet ny skriver til
sekretæren da den gamle var i stykker. Det er
også innkjøpt prosjektør som audiovisuelt
hjelpemiddel på møter o l noe som har bidratt
til å heve kvaliteten på møtevirksomheten
betraktelig. Det er anskaffet vester med
klubbnavnet på ryggen; medlemmene har selv
betalt disse til en sponset pris.

Bidrag naturkatastrofer
Ungdomsarbeid J-H skigruppa
Bidrag til Ridderrennets venner
Gave til Frelsesarmeens arbeide
Gave til aldershjem
Ungdomsarbeid (Sørskb. og J/H)
SOS barnebyer
Ransler til Latvia
Albaniahjelpen

Støtte til Russlandsgruppen
Støtte til Elverum Fotball Unified
Burn Camp 2005
Brukt på Kiwanisdukker
Bidrag til Fondet
Fest funksjonshemmede
Eldrefest nr 1 i 2006, transport inkl
Eldrefest 2 i 2005
Unified til Norway Cup

5 000
3 000
2 000
11 000
4 499
5 040
2 000
1 000
3 000

Utførte humanitære timeverk er 161; i f m
skikjøring (28 t), 2 fester for eldre (39 t og 44
t) og 1 for psykisk utviklingshemmede (30 t)
og Norway Cup (20 t).

5 000
5 000
2 000
5 937
3 500
8 450
6 291
11 530
50 000

Sum humanitær/sosial innsats (jfr regnskapet for detaljer) .................................. ca kr 136 000
Vi har gitt bort ca 240 Kiwanisdukker.
Fjorårets avtale med Tunet om produksjon av
dukker er videreført dette året. Klubben
bestiller selv materialene, og i år har vi også
produsert dukke-folderen selv. Firma Mascot
Høie på Brekstad leverer fyllmasse. Det er 70
er dukker på lager.
Dugnads- og andre arbeidsaktiviteter. 4 av
klubbens medlemmer deltok i dugnad på
Elverum kirke i f m ombygging for nytt orgel.
Elverumskalenderen er utgitt for femte gang.

Vi solgte ca 1500 og ga bort ca 300. Her er
fremdeles ikke potensialet fullt utnyttet,
restopplaget ble noe stort, men utbyttet ble
som budsjettert. Det oppførte timetall er noe
usikkert, etter som komiteen jobber med dette
nesten hele året.
Igjen har vi raket på Skogmuseet, arbeidet
med utkjøring, montering, demontering og
innkjøring på lager av utleieboder, og i tillegg
innredet vi en stor plasthall; modell som i fjor.
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Vi snekret også noen nye boder. Timeprisen

var dette året øket til 105,-.

Under Jakt og fiskedagene grillet vi og solgte mat og drikke som så mange år før. I forhold til i
fjor økte nettoen med ca 10 000,- kroner. 4 paviljonger og 2 kaffetraktere er anskaffet til grillen.
Kalenderarbeider (komiteen og medlemmene) ........................... 254 timer
Bingo og automater (hele året)(intet arbeide).................................. 0 timer
Raking på Skogmuseet (3 dager) ................................................. 109 timer
Bygging på Skogmuseet (6 dager) .............................................. 210 timer
Grilling (4 dager – forberedelser inkl) ......................................... 282 timer
Riving på Skogmuseet (3 dager) ................................................. 117 timer
Sum registrerte dugnadstimer og inntekter..................................972 timer
Det beregnede, totale antall arbeidstimer vi
har produsert gjennom året er: 161 + 972 =
1133 timer, hvilket er det nest beste resultatet
gjennom tidene. Forskjellen i f t fjoråret (988)
utgjøres i hovedsak av arbeidet med Norway
Cup og flere dagers bygging på Skogmuseet.
Økonomien. Selv om øyeblikksbildet pr 22.
sep viser et merforbruk på ca 25 000 kroner,
så er den virkelige situasjonen særdeles god.
Produksjonskostnadene for kalender 2007 er –
i motsetning til tidligere år og det oppsatte
budsjett - allerede betalt; driftsmessig er
derfor det reelle resultat et overskudd på ca 5
600 kroner. Heri er medregnet en ikke
budsjettert utgift til ny skriver og prosjektør
på ca 12 500 kroner. Tar man også hensyn til
at utgiftene til Norway Cup for Unified-laget
på 50 387 kroner ikke skulle gå inn i
budsjettet, så blir det driftsmessige resultatet
svært bra. Formuen er imidlertid redusert,
med 25000,- kroner, slik forutsetningene var
lagt. Situasjonen vil imidlertid utvikle seg
formidabelt i positiv retning når 1.ste halvårs
bingo-inntekter
blir
utbetalt,
og
kalenderinntektene kommer til. Dette gir stor
handlefrihet og gode muligheter for enda
større humanitær innsats i året som kommer.
Den etablerte, kvartalsvise gjennomgang av
2006-2007
Et fremgangsrikt år for Kiwanis Club
Elverum. Årsmøtets arbeidsgrunnlag er
fullført til punkt og prikke. Lagte programmer
er fulgt med 2 mindre avvik. Virksomheten
har vært på tradisjonelt og høyt nivå.
Medlemstallet økte med 7, fra 26 til 33. 1
medlem ble tatt opp pr 1.okt, og starttallet for
neste år er derfor 34; tangering av tidligere

netto kr 39 416,kr 75 405,netto kr 10 090,netto kr 22 050,netto kr 43 458,netto kr 12 285,kr 202 704,-

økonomien som styret gjennomfører, har ført
til bedre kontroll med økonomien og større
handlefrihet, og dette anbefales videreført.
Beløpet som er brukt til humanitær innsats er
nesten fordoblet i f t de forutgående år.
Utsiktene til å holde det nivået er gode.
Klubben
var
representert
ved
KC
Kongsvingers 30 års jubileum med Rolf Arild
Nordby og Asbjørn Schjølberg m/fruer. Et
Master Card med 1000,- kroner ble overrakt
som gave til klubben. Kortet var dekorert med
bilde av Kongsvinger festning og var festet til
et bilde av samme, i A-4 format, med
hilsninger på dagen.
Klubbavisen Ugleluren – som Asbjørn
Schjølberg er ansvarlig redaktør for - er dette
året utgitt med 8 nummer. Den er etter hvert
blitt en god historisk dokumentasjon for
klubbens aktiviteter og dens liv gjennom
årene.
Vi har deltatt på 2 interklubbmøter; 14 feb på
Lillestrøm med 2 stk, og på Kongsvinger 29
mai med hele 5 stk. Arne Sigstad er vår representant i divisjonens nyopprettede ”Vekstkomite”.
Klubben er andelseier i Frivillighetssentralen i
Elverum; andel 5000,-. Arne Sigstad har vært
vår representant i styret i 2004, 2005 og 2006.
_____________________________________
høyeste tall. Møtevirksomheten har fulgt
velkjent mønster; hver 14de dag, utenom ferie
og høytider, med blanding av arbeidsmøter,
besøk og sosiale tilstelninger. Aldri har vi
jobbet mer, tjent mer, gitt bort mer og vært så
mange, så ofte som i dette året.
Vridning av den humanitære innsatsen mot
barn og unge er igangsatt, og to store
prosjekter er gjennomført; Unified til Norway
Cup og prosjekt LIA-tunet. Ellers har året
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gjennomført
en
klubbanalyse
med
vært preget av å skaffe oss kunnskap om hvor
tilfredsstillende resultat.
behovet lokalt er størst. Kiwanisprisen, på
Sosiale, interne arrangementer har vært
10 000,- kroner, er etablert og utdelt for første
julebord,
sommeravslutning
og
gang, og gikk til Joar Hagen for årelang
sensommerfest.
innsats for barn og unge.
Medlemsantallet var ved årets start 27. Ved
Fremmøtet og interessen har vært god,
ledsagerne viser fortsatt stor interesse årets
for slutt er antallet 33. Det er 1 i avgang, og 7 i
tilgang. Ett medlem kom til 1. okt og vi er da
arbeidet og deltatt på mange tilstelninger og
34.
besøk. Medlemsmassen har fremdeles
PR-virksomheten har vært stor. Det har vært
forholdsvis høy gjennomsnittsalder. 6
mye stoff om oss i avisene. Påminnelse om
nummer av klubbavisen Ugleluren er utgitt,
møter står der. I tillegg fikk vi fin presse okt
og mottas og leses med stor glede. Styret
2006 for eldretreffet. Mye omtale har vi også
mener å ha lyktes med å skape hygge, trivsel
fått i forbindelse med Unified-laget og Norog samhold i klubben. Ellers har året vært
way Cup. Brosjyren til klubben har fått ny
preget av rekordtall på flere felt og av
forside, i f m en bedre profilering av visjon og
Unifieds gull i Norway Cup.
verdier. Klubben har fått med barn på brosjyStyremøter. Det er avholdt 4 styremøter. I
ren; visjonen er Barn er fremtiden. Våre vertillegg har det vært holdt korte konsultasjoner
dier er VENNSKAP, OMSORG, TROVERDIGHET.
på telefon og i f m medlemsmøter/besøk.
Medlemskontingenten har vært 700,- kroner;
Medlemsmøter. Det er avholdt i alt 18
som tidligere år. Klubben sponser ca 187,- kr.
medlemsmøter, inkludert årsmøtet, 13 er
arbeidsmøter
og 5 har vært besøk på
Utførte humanitære timeverk er 231; bl a i f
forskjellige steder. Fremmøteprosenten for
m skikjøring (28 t), 2 fester for eldre (51 t og
året er ca 73 % (69 forrige år); alt medregnet.
78 t) og 1 for psykisk utviklingshemmede (48
Variasjon fra 88 til 55 %. Det har vært
t) og Norway Cup (20 t).
Økonomisk støtte/gaver har gått til følgende:
Kiwanisfondet
Kiwanisdukken fyllmasse
Julegave institusjoner
Eldrefest 2 2006
Frelsesarméen
Menighetens besøkstjeneste
Frivillighetssentralen
SOS barnebyer
Burn Camp
Albaniahjelpen

2 000
1187
4 630
11 326
10 000
5 000
2 000
5 000
2 000
5 000

Vestadringen stø kalendersalg
Produksjon Kiwanisdukker (140)
Omsorgsgruppens rom
Stø.grp funksjonshemmede barn
Fest funksjonshemmede
Annonse Kiwanispris
Elverum Fotball Unified
Kiwanisprisen
Prosjekt LIA-tunet
Eldrefest høst 2007

2 180
5 376
2 000
1 000
11 058
1069
67 529
10 000
15 000
16 682

(Andre sosiale utgifter (gaver og blomster)(ikke med i summen)............................. kr 5527,-)
Sum humanitær/sosial innsats (jfr regnskapet for detaljer) .............................. ca kr 180 037
Vi har gitt bort ca 200 Kiwanisdukker. Fjorårets avtale med Tunet om produksjon av dukker
er videreført dette året. Klubben bestiller selv materialene, og vi produserer dukkefolderen selv.
Firma Mascot Høie på Brekstad leverer fyllmasse. Det er 70 er dukker på lager.
Dugnads- og andre arbeidsaktiviteter. Elverumskalenderen er utgitt for sjette gang. Her er
fremdeles ikke potensialet fullt utnyttet, restopplaget ble noe stort, og utbyttet ble ¼-del mindre
enn budsjettert. Igjen har vi raket på Skogmuseet, arbeidet med utkjøring, montering,
demontering og innkjøring på lager av utleieboder, og i tillegg innredet vi en stor plasthall;
modell som i fjor. Timeprisen var dette året øket til 110,-.
Under Jakt og fiskedagene grillet vi og solgte mat og drikke som så mange år før. I forhold til i
fjor ble nettoen omtrent den samme til tross for en brutto på ca 100 000,-.
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Kalenderarbeider (komiteen og medlemmene) ....................... ca 229 timer
Bingo og automater (hele året)(intet arbeide).................................. 0 timer
Raking på Skogmuseet (2 dager) ................................................... 90 timer
Bygging på Skogmuseet (6 dager) .............................................. 222 timer
Grilling (4 dager – forberedelser inkl) ..................................... ca 290 timer
Riving på Skogmuseet (3 dager) ................................................. 138 timer
Sum registrerte dugnadstimer og inntekter..................................969 timer
Det beregnede, totale antall arbeidstimer vi
har produsert i 06-07 er: 231 + 969 = 1200
timer, hvilket er det beste resultatet gjennom
tidene. Forskjellen i f t fjoråret (1133)
utgjøres i hoved-sak av at arbeidsmengden
økes med de nye hyttene, som er tyngre og er
i et større antall.
Den økonomiske situasjonen må betegnes
som meget god. Formuen er større enn noen
gang, inntektene har vært større enn noen
gang, og de humanitære ytelser er større enn
noen gang tidligere. Det økonomiske
grunnlaget for neste år gir oss derfor
muligheter til enda større ytelser, og det gjør
oss enda bedre i stand til å oppfylle våre
ideelle målsetninger. P g a usikkerheter
angående bingoinntektene har det vært ført en
forsiktig budsjettpolitikk, og det må vi leve
med enda minst et år. For dette året
inneholder således regnskapet bingoinntekter
for 3 halvår, noe som skyldes forskjellige
regnskapsrutiner hos oss og hos andre. Det er
også store usikkerheter omkring kalendersalg.
Dette gjør det også nødvendig med en lav
profil i budsjettet. Disse forholdene forklarer
hvorfor overskuddet er mye større enn ventet.
Det bidrar også sterkt at klubben fører en god
og hyppig økonomistyring, og til enhver tid
har full kontroll. Den gode situasjonen må
ikke oppfattes som et problem. For neste år
betyr det at man har stor handle-frihet, og bør
kunne bidra i store prosjekter som måtte
dukke opp lokalt, eks vis i forbindelse med
den kartlegging av de lokale behov som er
startet. Dette kan skje ved å redusere formuen
en god del, dersom den foreslåtte posten
Andre prosjekter ikke strekker til. Det gir
også muligheter for å vurdere en noe større
satsing på PR- og veksttiltak, samt
avsetninger for 30-årsjubileet i år 2010.
Redaktør
for
Kiwanisnytt.
Asbjørn
Schjølberg har fra januar 2007 vært ansatt
som redaktør for Kiwanisnytt. Ansettelsen er
gjort for 3 år.

netto kr 29 352,kr 123 250,netto kr 9 450,netto kr 24 420,netto kr 42 227,netto kr 15 180,kr 243 879,-

Viseguvernør elect. Arne Sigstad var valgt
som VG for 2007- 2008. Etter eget ønske, og i
samråd med Divisjon Indre Østland er dette
utsatt til 2008 -2009.
Klubbavis. Klubbavisen Ugleluren – som
Asbjørn Schjølberg er ansvarlig redaktør for er dette året utgitt med 6 nummer. Den er blitt
god historisk dokumentasjon for klubbens
aktiviteter og dens liv gjennom årene.
Andelseier. Klubben er andelseier i
Frivillighetssentralen i Elverum; andel 5000,-.
Arne Sigstad har vært vår representant i styret
i 2004-2007. Har støttet driften med 2000,kroner.
Rabattavtale med Skogmuseet er inngått for
2007. 20 % rabatt til medlemmer og ledsagere
ved kjøp av årskort. Gir adgang til 3 andre
museer inkl. Glomdalsmuseet.
_____________________________________
2007 – 2008
Et nytt fremgangsrikt år for Kiwanis Club
Elverum. Årsmøtets arbeidsgrunnlag er
fullført til punkt og prikke. Virksomheten har
vært på tradisjonelt og høyt nivå. Vårt eldste
medlem, Hans Holmen, døde 19. januar 2008.
Han var en av de som var med og startet
klubben for 28 år siden. 4 medlemmer er tatt
opp i løpet av året. Medlemstallet økte
dermed fra 33 til 36. Møtevirksomheten har
fulgt velkjent mønster; hver 14de dag, utenom
ferie og høytider, med blanding av arbeidsmøter, besøk og sosiale tilstelninger.
Den humanitære innsatsen for barn og unge
har fortsatt, og flere prosjekter er
gjennomført: Albaniaprosjektet, Elverum
Unified Fotball til treningsleir i Danmark og
fest for funksjonshemmede. Ellers har året
vært preget av å skaffe oss kunnskap om hvor
behovet lokalt er størst.
Fremmøtet og interessen har vært god,
ledsagerne viser fortsatt stor interesse for
arbeidet og har deltatt på mange tilstelninger
og besøk. Medlemsmassen har fremdeles
forholdsvis høy gjennomsnittsalder. 6
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nummer av klubbavisen Ugleluren er utgitt,
Medlemsantallet var ved årets start 33. Ved
den mottas og leses med stor glede. Styret
årets slutt er antallet 36. Det er 1 i avgang, og 4 i.
mener å ha lyktes med å skape hygge, trivsel
tilgang.
og samhold i klubben.
PR-virksomheten har vært stor. Det har også
dette året vært mye stoff om oss i avisene.
Styremøter. Det er avholdt 5 styremøter. I
Påminnelse om møter står der.
tillegg har det vært holdt korte konsultasjoner
Oppmerksomheter o l. Glassvase m/diplom
på telefon og i forbindelse med medlemstil Arne J. Sigstad for 20 års medlemskap og
møter/besøk.
til Kjell Olsen og John Koppang for 15 års
Medlemsmøter. Det er avholdt i alt 18
medlemskap. Alle medlemmer har fått
medlemsmøter, inkludert årsmøtet, 15 er
hilsningskort ved fødselsdager.
arbeidsmøter og 3 har vært besøk på forskjelMedlemskontingenten har vært 700,- kroner;
lige steder. Detaljer er vist i vedlegg 2 –
som tidligere år. Klubben sponser da ca 187,Møteliste.
kr.
Fremmøteprosenten for året er ca 73 % (73 Utførte humanitære timeverk er 85; bl.a.
også forrige år).
skikjøring,
fest
for
psykisk
Sosiale, interne arrangementer har vært
utviklingshemmede og spilling for eldre på
julebord, sommeravslutning og sensommeinstitusjon.
rfest.
Økonomisk støtte/gaver har gått til følgende:
Kiwanisfondet
Kiwanisdukken
Julegave institusjoner
Frelsesarméen
Elverum kirkelige fellesråd
Gavekort Sosialkontoret
SOS barnebyer
Burn Camp
Albaniahjelpen Norsk nødhjelp
Mental Helse Ungdom
Omsorgsgruppens rom

5 500
6410
4 655
10 000
3 000
5 250
5 000
2 000
5 000
5 000
2 000

Stø.grp funksjonshemmede barn
Fest funksjonshemmede
Annonse Kiwanispris
Elverum Fotball Unified
Prosjekt LIA-tunet
Syklonofre Bangladesh
Ranselaksjon Baltikum
Albaniaprosjektet
Husprosjekt Albania
Reflekser Skolebarn
Eldretreff
Loken Bofellesskap
Kiwanisprisen (Annonse)

1 000
13 292
1119
61 810
5 000
5 000
5 000
29 382
2 800
4 593
1 414
3 500
1 119

Sum humanitær/sosial innsats (jfr regnskapet for detaljer) .................................kr 188 723,Vi har gitt bort ca. 190 Kiwanisdukker. Fjorårets avtale med Tunet om produksjon av dukker
er videreført dette året. Klubben bestiller selv materialene, og vi produserer dukkefolderen selv.
Firma Mascot Høie på Brekstad leverer fyllmasse. Det er 140 er dukker på lager.
Elverumskalenderen er utgitt for sjuende
gang. Her er fremdeles ikke potensialet fullt
utnyttet, restopplaget ble noe stort, og utbyttet
ble ¼-del mindre enn budsjettert.
Igjen har vi raket på Skogmuseet, arbeidet
med utkjøring, montering, demontering og
innkjør-ing på lager av utleieboder, og i
tillegg innredet vi en stor plasthall; modell

som i fjor. Timeprisen var dette året øket til
110,-. Under Jakt og fiskedagene grillet vi og
solgte mat og drikke som så mange år før.
Total omsetning inkludert brussalg for museet
var kr 76 690,- som er langt under
omsetningen de to foregående år. På grunn av
lavere omsetning av brus ble netto likevel
akseptabel.

Kalenderarbeider (komiteen og medlemmene)
230timer
Bingo og automater (hele året)(intet arbeide).................................. 0 timer
Raking på Skogmuseet (2 dager) ................................................... 84 timer
Bygging på Skogmuseet (6 dager) .............................................. 228 timer

netto kr 33 799,netto kr 168 895,netto kr 9 020,netto kr 28 080,-
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Grilling (4 dager – forberedelser inkl) ......................................... 346 timer
Riving på Skogmuseet (2 dager) ................................................. 105 timer
Sum registrerte dugnadstimer og inntekter..................................993 timer
Den økonomiske situasjonen må betegnes
som meget god. Formuen er større enn noen
gang, inntektene har vært større enn noen
gang, og de humanitære ytelser er større enn
noen gang tidligere. Det økonomiske
grunnlaget for neste år gir oss derfor
muligheter til enda større ytelser, og det gjør
oss enda bedre i stand til å oppfylle våre
ideelle målsetninger. P g a usikkerheter
angående bingoinntektene har det vært ført en
forsiktig budsjettpolitikk, og det må vi leve
med enda minst et år. Det er også store
usikkerheter omkring kalendersalg. Dette gjør
det også nødvendig med en lav profil i
budsjettet. Disse forholdene forklarer hvorfor
overskuddet er mye større enn ventet. Det
bidrar også sterkt at klubben fører en god og
hyppig økonomistyring, og til enhver tid har
full kontroll. Den gode situasjonen må ikke
oppfattes som et problem. For neste år betyr
det at man har stor handlefrihet, og bør kunne
bidra i store prosjekter som måtte dukke opp
lokalt, eks vis i forbindelse med den
kartlegging av de lokale behov som er startet.
Dette kan skje ved å redusere formuen en god
del, dersom den foreslåtte posten Andre
prosjekter ikke strekker til. Det gir også
muligheter for å vurdere en noe større satsing
på PR- og veksttiltak, samt avsetninger for
30-årsjubileet i år 2010.
Redaktør
for
Kiwanisnytt.
Asbjørn
Schjølberg har fra januar 2007 vært ansatt
som redaktør for Kiwanisnytt. Ansettelsen er
gjort for 3 år.
Viseguvernør elect. Arne Sigstad er valgt
som VG for 2008 -2009.
Klubbavis. Klubbavisen Ugleluren – som
Asbjørn Schjølberg er ansvarlig redaktør for er dette året utgitt med 6 nummer. Den er blitt
god historisk dokumentasjon for klubbens
aktiviteter og dens liv gjennom årene.
Oslokonventet. Klubben var representert på
det 42.de konvent i District Norden på
Fornebu 5. -7. september, med president
Asbjørn Schjølberg(m/leds.), kasserer Bjarne
Selvli (m/leds.), leder av SOSKOM Olav
Akselsen og Arne Nersveen. Arne J. Sigstad
deltok i egenskap av påtroppende viseguver-

netto kr 35 493,netto kr 11 550,kr 286 837,-

nør. Asbjørn Schjølberg (m/leds.) deltok også
i egenskap av redaktør for Kiwanisnytt.
Andelseier. Klubben er andelseier i
Frivillighetssentralen i Elverum; andel 5000,-.
Arne Sigstad har vært vår representant i styret
i 2004-2007. Har støttet driften med 2000,kroner.
Rabattavtale med Skogmuseet er inngått for
2008. 20 % rabatt til medlemmer og ledsagere
ved kjøp av årskort. Gir adgang til 3 andre
museer inkl. Glomdalsmuseet.
_____________________________________
2008 - 2009
Et nytt fremgangsrikt år for Kiwanis Club
Elverum. Årsmøtets arbeidsgrunnlag er
fullført i sin helhet. Virksomheten har vært på
tradisjonelt og høyt nivå. 1 nytt medlem er tatt
opp i løpet av året, men vedkommende har
meldt seg ut igjen, slik at medlemstallet pr.
30.09.09 er fortsatt 36. Møtevirksomheten har
fulgt velkjent mønster; hver 14de dag, utenom
ferie og høytider, med blanding av
arbeidsmøter, besøk og sosiale tilstelninger. I
juni var det brann på Svartbekk-Kroa, slik at
vi ble uten vårt faste møtelokale. Vi er fortsatt
på leting etter et egnet sted for våre møter.
Den humanitære innsatsen for barn og unge
har fortsatt, og flere prosjekter har mottatt
støtte: Elverum Unified Fotballs deltagelse i
Norway Cup, støtte til Ungdommens hus, til
Frelsesarmeen og til LIA-tunet, fest for
funksjonshemmede og eldre hjemmeboende,
støtte til korpsfestivalen på Lillehammer.
Kiwanisprisen, på 10 000,- kroner, er etablert
og ble utdelt på eldretreff i oktober. Den gikk
denne gangen til Mental Helse Elverum.
Fremmøtet og interessen har vært god,
ledsagerne viser fortsatt stor interesse for
arbeidet og har deltatt på mange tilstelninger
og besøk. Medlemsmassen har fremdeles
forholdsvis høy gjennomsnittsalder. 5
nummer av klubbavisen Ugleluren er utgitt,
den mottas og leses med stor glede. Styret
mener å ha lyktes med å skape hygge, trivsel
og samhold i klubben.
Styremøter. Det er avholdt 3 styremøter. I
tillegg har det vært holdt korte konsultasjoner
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på telefon og i forbindelse med medlemsmøter/besøk.
Medlemsmøter. Det er avholdt i alt 17
medlemsmøter, samt et interklubbmøte, 12 er
arbeidsmøter/temakvelder og 5 har vært besøk
på forskjellige steder. Fremmøteprosenten for
året er ca. 72 % (73 forrige år).
Sosiale, interne arrangementer har vært
julebord, sommeravslutning og sensommerfest.
Medlemsantallet var ved årets start 36. Ved
årets slutt er antallet fortsatt 36. (Ett medlem i
tilgang i januar, vedk. har meldt seg ut igjen).
PR-virksomheten har vært stor. Det har også
dette året vært mye stoff om oss i avisene.
Påminnelse om møter står der.
Oppmerksomheter o l. Christian Andersen
ble hedret for 25 års medlemskap. Medlemmer har fått hilsningskort ved fødselsdager.
Medlemskontingenten har vært 700,- kroner;
som tidligere år. Klubben sponset ca 187,- kr.
Anskaffelser. Det er ikke foretatt større
anskaffelser gjennom det året som har gått.
Utførte humanitære timeverk er 235; bl.a.
skikjøring, fest for psykisk utviklingshemmede og fest for eldre, samt spilling for eldre
på institusjon.

Økonomisk støtte/gaver har gått til følgende:
Blå kors innsamling
Venneforeningen Moen
Kiwanisfondet
Kiwanisdukken
Julegave institusjoner
Frelsesarméen
Gavekort Sosialkontoret
SOS barnebyer
Burn Camp
nnsamlingsaksjon CARE
Mental Helse Ungdom
Fest funksjonshemmede
Kiwanisprisen 2008
Elverum Fotball Unified
Prosjekt LIA-tunet
Albaniaprosjektet
Eldretreff

2 000
4 000
5 500
3 568
4 732
10 000
5 000
5 000
3 000
20 000
5 000
10 474
10 000
65000
5 000
31 590
21 113

Sum humanitær/sosial innsats (jfr
regnskapet for detaljer)
ca kr 210
977,_____________________________________

Vi har gitt bort ca 150 Kiwanisdukker. Fjorårets avtale med Tunet om produksjon av dukker
er videreført dette året. Klubben bestiller selv materialene, og vi produserer dukkefolderen selv.
Firma Mascot Høie på Brekstad leverer fyllmasse. Det er 70 er dukker på lager.
Elverumskalenderen er utgitt for sjuende gang. Igjen har vi raket på Skogmuseet, arbeidet med
utkjøring, montering, demontering og innkjøring på lager av utleieboder, og i tillegg innredet vi
en stor plasthall; modell som i fjor. Timeprisen var dette året øket til 110,- for raking og kr 115,
for bygg og riv.
Under Jakt og fiskedagene grillet vi og solgte mat og drikke som så mange år før. Total
omsetning inkludert brussalg for museet var kr 92 217,-. Stor omsetning av brus gjorde at
nettoresultatet er lavere enn forventet.
Kalenderarbeider (komiteen og medlemmene) ........................... 106 timer
Bingo og automater (hele året)(intet arbeide).................................. 0 timer
Raking på Skogmuseet (2 dager) ................................................... 87 timer
Bygging på Skogmuseet (6 dager) .............................................. 225 timer
Grilling (4 dager – forberedelser inkl) ......................................... 341 timer
Riving på Skogmuseet (2 dager) ................................................. 120 timer
Sum registrerte dugnadstimer og inntekter.................................. 879 timer
Den økonomiske situasjonen må betegnes
som meget god. Formuen er igjen større enn
noen gang, inntektene har vært større enn
noen gang, og de humanitære ytelser er
fortsatt store. Det økonomiske grunnlaget for

netto kr 34 926,netto kr 173 581,netto kr 9 471,netto kr 25 875,netto kr 38 553,netto kr 13 800,kr 296 242,-

neste år gir oss derfor muligheter til enda
større ytelser, og det gjør oss enda bedre i
stand til å oppfylle våre ideelle målsetninger.
P g a usikkerheter angående bingoinntektene
har det vært ført en forsiktig budsjettpolitikk,
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og det må vi leve med enda minst et år. Den
gode situasjonen må ikke oppfattes som et
problem. For neste år betyr det at man har stor
handlefrihet, og bør kunne bidra i store
prosjekter som måtte dukke opp lokalt, eks
vis i forbindelse med den kartlegging av de
lokale behov som er startet. Dette kan skje
ved å redusere formuen en god del, dersom
den foreslåtte posten Andre prosjekter ikke
strekker til. Det gir også muligheter for å
vurdere en noe større satsing på PR- og
veksttiltak, samt avsetninger for 30-årsjubileet
i år 2010.

Norden under konventet i Langesund for
arbeidet med spesialkorpsene.

2009 – 2010
Kiwanisåret 2009 – 2010 er bare en tredjedel
av gårde når denne historien avsluttes foran
30-årsjubileet 12, februar 2010 på Spisestedet
Forstmann. Arbeidsgrunnlaget og den
tilhørende tiltaksplanene forteller oss
imidlertid at virksomheten stort sett følger de
siste års opptrukne løype. Det tradisjonelle
eldretreffet ble avviklet etter programmet i
oktober med ca 90 deltakere. Kalendersalget
går som normalt for 9de året på rad. Festsalen
Redaktør for Kiwanisnytt. Asbjørn Schjølberg har
januar
2007 vært er
ansatt
redaktør
for Kiwanisn
påfra
Moen
Aldershjem
blittsom
et fast
møtested
Viseguvernør: Arne Johan Sigstad er VG for
etter avtale med Eldreklubben, men savnet av
2008 -2009.
et ”eget” sted merkes. Fint er det imidlertid at
Klubbavis. Klubbavisen Ugleluren – som
vi har fått egen lagerplass på Moen der vi kan
Asbjørn Schjølberg er ansvarlig redaktør for ha våre ting stuet bort.
er dette året utgitt med 5 nummer. Den er blitt
Medlemstallet er nå 35 etter at Helge Skaaden
god historisk dokumentasjon for klubbens
gikk bort i desember.
aktiviteter og dens liv gjennom årene.
Siden det står et jubileum for døren ble det
Grenlandskonventet.
Klubben
var
ikke noe julebord, men en foredragsaften som
representert på det 43. konvent i District
ble avsluttet med julegrøt og rød saft, samt
Norden i Langesund 4. – 6. september, med president
Asbjørn
Schjølberg(m/leds.),
kaffe,
gjorde
også stor lykke ogkasserer
samlet Bjarne
hele Selvli
Divisjonsråds-/interklubb-møter. Klubben
37 personer.
har vært representert ved 4 divrådsmøter, med
Alt tyder på at klubben holder koken
1-4 deltakere og 3 interklubbmøter, hvorav
fremdeles. Et rikholdig program går sin gang,
det ene ble arrangert av oss her i Elverum.
fremmøtet er flott og situasjonen ser bra ut.
Andelseier. Klubben er andelseier i
Det blir spennende å se om fremgangen skal
Frivillighetssentralen i Elverum; andel 5000,-.
fortsette i årene som kommer.
Arne J. Sigstad har vært vår representant i
styret. Har støttet driften med 2000,- kroner.
Hovedtrekk i perioden
Rabattavtale med Skogmuseet er inngått for
2009. 20 % rabatt til medlemmer og ledsagere
Ved overgangen til 2000-årene pekte de fleste
ved kjøp av årskort. Gir adgang til 3 andre
piler oppover. Medlemstallet var på topp,
museer inkl. Glomdalsmuseet.
økonomien pekte oppover, aktiviteten ble
Diverse. Klubben har deltatt i treningsplanlagt og gode rutiner var på vei inn.
konferanse for tillitsmenn på Høvik i april
Klubben var som kapittel 5 sier; på sitt
med 3 medlemmer.
absolutte høydepunkt, så langt.
Kiwanisdagen ble markert med en stand på
I de 10 årene som har gått siden da har det ,
Martnssenteret 17. april.
utrolig nok, gått enda bedre på alle felter.
Klubben har tildelt Bjørnar Pedersen
Medlemstallet har gått oppover etter en bratt
Øienmedaljen for arbeidet med Unified
nedgang de 2-3 første årene. Vi tar med
Fotball. Falk Bakke fikk medaljen av District
kurven som viser medlemstallets utvikling i
de 30 årene som har gått.

HISTORIEN OM KIWANIS CLUB ELVERUM
Kiwanis Club
Elverum

I januar 2010 mistet man Helge Skaaden, og
pr 12 februar har klubben 35 medlemmer.
For øvrig taler kurven sitt tydelige språk, og
det overlates til leseren å trekke konklusjoner.
Det første målet i tiden som kommer er helt
klart å bli 40 medlemmer så fort som mulig.
Fremmøteprosenten har de siste årene ligget
på over 70 %; hvilket er meget bra.
Humanitær støtte. Som det fremgår av
ovenstående årsberetninger har klubben i de
siste årene bevisst dreiet fokus mer over på
barn og ungdom, og da i retning av prosjekter
som bygger opp under vår visjon ”Barna er
fremtiden” og guvernør Alf B. Henriksens
motto for sitt år; ”Barnas fremtid er vårt
ansvar”. I jubileumsåret ligger således den
store satsningen på prosjektene Liatunet,
støtte til ressurssvake barnefamilier, Ungdommens hus, fotballprosjektet for Unified fotball
og støtte til diverse virksomheter som Kirkens
barnekor, Hockeyskolen for barn og unge og
støtte til funksjonshemmede i forskjellige
former. De tradisjonelle eldrefestene er imidlertid beholdt, men innsatsen på denne siden
har gjennom perioden blitt vesentlig redusert.
For tiden som kommer har man allerede
fokusert på enda flere tiltak for barn og unge.
Gjennom hele perioden er prosjektet
Kiwanisdukken drevet som før. Støtte til
Frelsesarmeen er

fremtredende, fadderskapet til SOS barnebyer
er oppretthold og man støtter District Nordens
to store prosjekter Burn Camp (sommerleir
for brannskadde barn) og Mental Helse
Ungdom. Således gikk Kiwanisprisen for
2008 til nyopprettede Mental helse Elverum,
med sikte på å lage en ungdomsavdeling.
Denne prisen ble etablert og delt ut for første
gang i 2007, og gikk da til Joar Hagen og
arbeidet med hoppsport for barn. På
jubileumsfesten fikk Elverum Ishockey prisen
for 2009. Prisen er på 10 000,- korner og ”kan
utdeles til foreninger, lag, organisasjoner o l,
samt til enkeltpersoner som har utmerket seg
med sitt engasjement for barn og unge i
Elverum. Prisen kan også utdeles til
kandidater utenfor Elverum kommune hvis
deres innsats har hatt vesentlig positiv
virkning i Elverum”. Et sentralt prosjekt er
også klubbens støtte til et musikkprosjekt i
Albaniahjelpens regi, og støtten går til et
musikkorps av utviklingshemmede i byen
Shkoder nord i Albania. Prosjektlederen er
medlem av klubben.
Den humanitære støtten har steget dramatisk
gjennom hele perioden fra ca 33 000,- i 2000
til 210 000,- siste Kiwanisår. Derimot kan
man vel si at de fysiske aksjoner er blitt færre
og uttrykket ”pengemaskin” har blitt nyttet i
den forbindelse.
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Inntekstbringende aktiviteter. Aktivitetene
på Skogmuseet fra tidligere år har bestått
nesten uendret gjennom hele perioden.
Klubben raker plener o l hvert år, deltar i
riggingen av boder og en plasthall i f m Jakt
og fiskedagene og nedriving av disse samt
driver sin egen grill under disse dagene. Nye
inntektskilder som har kommet til gjennom

perioden er bingospill og utgivelse av
Elverumskalenderen fra og med 2002. Da har
vi nevnt de største inntektsbringende
aktivitetene.
Detaljene om dette kan leses i det foranstående, og vi nøyer oss her med å ta med en
grafisk fremstilling av økonomiens utvikling
gjennom tidene.

Formuen vil reduseres vesentlig i forbindelse
med humanitære gaver på jubileumsfesten.

øke inntektene igjen, dog ikke opp til nivået
fra 1990-tallet. Likevel er grillen en god
inntekstskilde og en fenomenal sosial faktor
for medlemmene. Se også kapittel 5 side 52.
Grillen har stadig blitt forbedret og utvidet.
Det er innkjøpt stoler og bord, samt et stort
telt til skydd både for sol og regn. Mye utstyr
er også innkjøpt til kjøkkentjenesten for at
den skal være tilfredstillende for Mattilsynet,
samt gjøre tjenesten der enklere.

Kiwanisgrillen har vært en god inntektskilde
også i den siste perioden. I 1999 ble grillen
flyttet fra inngangen til markedsplassen til
Gamle Sanne der den fremdeles er. Dette
medførte en kraftig senkning av inntektene
slik det fremgår av diagrammet. Det verste
året ble 2001, men derfra har man ved sterk
satsning på fornyelse og diverse tiltak klart å
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Og mens vi er i gang tar vi med kurven som viser utviklingen av den humanitære støtten. Her
fremgår det klart at den siste perioden har betydd et stort løft på denne siden, noe som selvsagt
har sammenheng med inntektene som vi har vist ovenfor.

En viktig årsak til at den humanitære støtten har kunnet øke er helt klart deltakelsen i bingospill
gjennom denne perioden. Det har de siste årene vært den desidert største inntekskilden for
klubben. Til sammen har man gjennom 30 år delt ut ca 1, millioner kroner i humanitær støtte.
I 2009 registrerte man seg i Frivillighetsregisteret og som deltaker i Grasrotandelen. Så langt har
inntektene vært beskjedne, men med noe større verveintensitet ligger det her en fin mulighet til å
samle store midler.

HISTORIEN OM KIWANIS CLUB ELVERUM
Kiwanis Club
Elverum

Klubbaktiviteten. Det har i denne perioden
vært bevisst satset på det indre liv i klubben.
Målet har vært å gjøre virksomheten tiltrekkende med gode rutiner og arbeidsmetoder,
nitidig planlegging, spennende programposter
og sterk fokus på det indre miljø. Dette har
gitt gode resultater i form av at medlemmene
trives i klubben og med hverandre, den
enkelte har vært viet stor oppmerksomhet og
det er bevisst satset på å skape et godt og
nyttig nettverk for den enkelte. Det har da vist
seg å bære frukter.
Gjennom å åpne virksomheten har medlemmenes ledsagere kunnet delta på svært mange
aktiviteter, og flere av dem har stilt opp og
bidratt med jobbing i mange tilfelle. Alle
ledsagerne har fått en hjerteformet brosje med
Kiwanismerke på som de er flinke til å bære.
Også årsmøtene har vært åpne for ledsagerne,
og andre for den saks skyld. Det har hatt en
positiv effekt.
Helt siden 2003 har klubben hatt sin egen
klubbavis; Ugleluren. Dette har blitt et vel
ansett kontakt- og informasjonsmiddel, og
samtidig en manifestasjon av historien i denne
perioden.
Faste,
årlige
tilstelninger
har
vært
”Sensommerfesten” som en start på det nye
Kiwanisåret, julebord i diverse former og
”Sommeravslutning” med utflukter til diverse
spennende steder.
La oss til slutt også ta med at klubben har
gjort seg bemerket i Kiwaniskretser på mange
vis. Den er blant annet blitt distriktets tredje
største klubb, og den desidert største i
Divisjon Indre Østland. En av klubbens
medlemmer har siden 2007 vært redaktør for
District Nordens medlemsblad Kiwanisnytt.
Klubben har i denne perioden hatt 2
viseguvernører som har sittet i 2 år hver seg,
og den tredje er på vei inn i neste Kiwanisår.
Klubben er andelseier i Frivilligsentralen i
Elverum, og har hatt flere medlemmer som
styremedlemmer og har i jubileumsåret
styrelederen.
Klubben har i perioden anskaffet blå vester
med Kiwanislogo og klubbens navn på, til
bruk når vi er ute og deltar i aktiviteter.

Til slutt må det tas med den satsning som har
vært gjort på PR-siden. Fra å være totalt
ukjent i lokalmiljøet, er klubben nå godt kjent
blant kommunens innbyggere og man vet i
alminnelighet hva klubben står for. Dette er
oppnådd gjennom en bevist fokus på presseomtale i forskjellige former, og synliggjøring
med diverse midler. En gang i året viser
klubben seg også frem på et av våre
forretningssentra med en stand der det
informeres og prates og spilles.
Dersom det kniper om kan klubben også stille
på bena et danseband. Det har vist seg frem
en del ganger under navnet Kiwanisorkestret.
Kanskje kan dette utvikles enda mer i tiden
som kommer. Musikerne er i hvert fall der,
det er bare å trå til.
Avslutning. Ved rundingen av 30 år er det
altså en svært oppegående klubb som kan sies
å stå ved et foreløpig høydepunkt i sin
eksistens. Alt burde ligge vel til rette for en
positiv utvikling også i årene som kommer.
Gjennomsnittsalderen er bekymringsfullt høy,
men innsatsen, samholdet og viljen er det lite
å si på. Dette tilsier en satsning på å skaffe
flere og yngre medlemmer snarest mulig. Det
kommer til å kreve kraftige virkemidler for
konkurransen om folk er stor der ute.
Denne historien har kommet til gjennom års
arbeide i denne siste tiårsperioden. Det er
viktig å holde fokus på veien fremover, men
av og til er det lurt å kaste et blikk over
skulderen for å sjekke at kursen er riktig, og
ta med seg de gode tingene fra fortiden. Da
blir resultatet som aller best. Så gjelder det
også å ta vare på det beste fra forgagne tider
og skape noe nytt som peker mot vår visjon
”Barna er fremtiden” og vårt verdigrunnlag
Vennskap – Omsorg – Troverdighet.

(Og bildene fra denne perioden finnes i våre
album. Historien og vedleggene og annet stoff
er videre lagret på CD/DVD. Bildene kan
også fås på DVD-er.
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