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VIL VI – SÅ KAN VI ! 

Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge 

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 7. oktober 2014 

Referat fra medlemsmøtet 7. oktober 2014. 
Tid og sted: Hernes institutt kl. 19. 
 

Fremmøtte:21+ 6+2=29.  
Tilstede: Olav Akselsen, Christian Andersen, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg, Knut Grindalen, 

Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, John Koppang, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Eli Løkken, Arne Nersveen,  

Rolf A. Nordby, Irene M. Nybu, Kjell Olsen, Arne K. Pedersen, Bjørnar Pedersen, Helge Rustad, Asbjørn Schjølberg, 

Steinar Vollestad. 

Forfall: Falk Bakke, Otto Kr. Borg, Aage Faldmo, Vegard Frøhaug, Geir Karlsen, Harry Meljordshagen, Knut 

Monsbakken, Arne Murud, Oddvar Nyberget, Bjørn C. Risberg, Odd Rotbakken, Magne Rønningen, Arne J. Sigstad, 

Steinar Solberg, Ketil Storfjell, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. 

Ledsagere: Ingrid Haugen, Unni Langeid, Liv Nordby, Torill Hald Oftebro, Eli Olsen, Snøfrid Schjølberg. 

Gjester: Anne Berit og Per Olav Stenseth. 

Vi ble tatt imot av daglig leder, Mats Johansson. Han ga oss en kort orientering om hvordan instituttet 

ble til, og om instituttet slik det fremstår i dag. Deretter tok han oss med på en omvisning i anlegget. 

Vi ble imponert over det vi fikk se! Det var store dimensjoner her, i alt består instituttet av 8500 m2 

under tak! Her skulle være gode muligheter for å bli rehabilitert! Dessverre for oss tar de ikke imot 

pensjonister! 

 

Litt historie: Hernes Institutt ble stiftet i 1954 etter idé og initiativ av daværende fylkesskogmester i 

Hedmark, Per Føyn. Hans ide var å bygge et senter for utdanning av arbeidsinstruktører innen jord- og 

skogbruk, og å behandle og trene skogs- og jordbruksarbeidere med yrkeslidelser slik at de kunne 

fortsette i sin jobb. Gjennom over 50 års drift har instituttet opparbeidet masse erfaring og kunnskap 

om hvordan pasienter med lidelser og/eller skader i muskel/skjelettsystemet kan få tilbake funksjon og 

arbeidsevne. Denne kompetansen er etterhvert blitt etterspurt både blant politikere og fagfolk som 

arbeider med å få sykmeldte tilbake til arbeid. Hernes Institutt har derfor etterhvert opparbeidet seg en 

status i landet som et ressurssenter innen sitt fagfelt. Hernes institutt er en ideell stiftelse. 
 

 Etter omvisningen takket vår president, Harald, for en interessant orientering og overrakte «vår 

høyeste utmerkelse». Likeledes rettet han en stor takk til Irene og Olav for den flotte konserten 

de hadde arrangert på fredag. En kjempestor takk også til Falk for en strålende jobb som 

konferansier under konserten! Takk også til Asbjørn for god hjelp! 

 Irene og Olav orienterte kort om sine planer for et prosjekt de kaller «Kiwanis clubs 

konsertprosjekt». De håper at klubben vil støtte opp om deres ide!  

 Neste møte: Petter Wabakken: Rovdyrsituasjonen i vårt distrikt. 

 

 

 

 

 

 

Helge Rustad 
referent 

  

 


