
Kiwanis  Club Elverum 

 

VIL VI – SÅ KAN VI ! 

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

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 14. januar 2015 

Referat fra arbeidsmøtet 13. januar 2015. 
Tid og sted: Lille Gråberg kl. 19. 
 

Fremmøtte:23+ 1=24.  
Tilstede: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, 

Ragnar Heggedal, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Eli Løkken, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, 

Rolf A. Nordby, Irene M. Nybu, Kjell Olsen, Bjørnar Pedersen, Helge Rustad, Asbjørn Schjølberg, Anne Berit Stenseth, Per 

Ola Stenseth, Steinar Vollestad, Lars Øverby. 

Forfall: Olav Akselsen, Falk Bakke, Otto Kr. Borg, Aage Faldmo, Vegard Frøhaug, Geir Karlsen, John Koppang, Arne 

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

Steinar Solberg, Ketil Storfjell, Bjørn Øvergård. 

Gjest: Jan Øverby 

 

1. Godkjenning av referat og innkalling. 

Referatet fra juleavslutningen og innkallingen til arbeidsmøtet ble godkjent uten merknader. 

 

2. Ord for dagen. 

Kjell Olsen ga oss dette visdomsordet: Du kommer aldri til å angre at du har vært snill mot noen. 

 

3. Opptak av nye medlemmer. 
Fadder Steinar Vollestad presenterte Anne Berit og Per Ola Stenseth for forsamlingen. Ved en enkel 

og høytidelig seremoni ble de så tildelt nål og medlemsbevis og opptatt som medlemmer i klubben. 
(Steinar mottok sin velfortjente «fadderbelønning» etter at møtet var slutt!). 

 

4. Kiwaniskunnskap v/Asbjørn. 

Han understreket at året 2015 er et jubileumsår på flere måter. For det første så er Kiwanis 

International 100 år i år, KI District Norden fyller 50 år, vår klubb fyller 35 år den 12. februar – og 

Kiwanis club Oslo Holmlia kan feire sitt 51 års jubileum som den eldste i Norden!  

100 års jubileet vil bli behørig markert på det kommende konventet i Drammen. 

Kiwanis International er representert i over 90 land med nær 300 000 aktive medlemmer. Han nevnte 

jo med en viss stolthet at vår klubb nå har 40 medlemmer og er dermed den største i District Norden! 

KI har mottoet «Serving the children of the World», på norsk lyder mottoet: «Barn først og fremst». 

Vårt eget motto er «Vil vi – så kan vi!», men vi kjenner også fra tidligere mottoet «Vi bygger!».  

 

5. Informasjon. 

- På interklubbmøtet på Nebbenes i går deltok 4 medlemmer fra vår klubb. Der deltok også vår 

guvernør, Hilde Meyer. Hun understreket «Vær stolte av Kiwanis!». 

- Falk Bakke er utnevnt til æresborger av Skhoder distrikt i Albania! Det ble applaudert! 

- Frelsesarmeen takker for julegaven! 

- Trine Schei Grande har gitt ros til klubben etter sitt besøk i Elverum! 

- Det er valgmøte den 24. februar. Hvis noen ønsker endringer – si ifra til valgkomiteen! 

- Neste møte er 27. januar med tema: Marte Meo-metoden. 

 

6. Eventuelt. 

Grethe Emblemsvåg tok opp spørsmålet om noen kan tenke seg å fungere som «flyktninge-guide».  

Flyktninger som kommer til landet vårt, trenger kontakt med lokalsamfunnet! Det er snakk om kanskje 

et par timer i uka med å hjelpe flyktninger med å bli kjent! Dette er noe som muligens passer inn i 

Kiwanismodellen. Hun kommer tilbake til saken ved en senere anledning! 
 

Helge Rustad (referent) 


