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Medlemsinfo for Kiwanis Club Elverum 
Redaktør: Asbjørn Schjølberg Nr 4 Mai 2016 

Uhuu…… det er vår (sier de) - men det går tregt da spør du oss uhuu… 
Riktignok er de unnagjort både julen, påsken, himmelfarten og pinsen, ja 17. mai 
også, men enda kryper ”den blå” ned under 0-en hver enda natt og nordavinden 
svinger seg i harde kast. Snøen er da i hvert fall gått i lavlandet, og vi har fått raket 
unna det verste løvet som vi ikke fjernet i fjor høst. Ja til og med på Skogmuseet 
var det bart og tørt så vi fikk pynta opp der til 1. mai - og det gikk i en fei! - ”Vi ra-
ker” kalte de det i klubben men det raker nå ikke oss her i skogen. Så langt vi kan 
forstå så fikk de god hjelp av mange andre, både fotballere og en gjest som truer 
med å slutte seg til flokken. Ja de trenger vel det - lenge siden sist nå. 

Vi har merket oss at det ble et heisvingandes leven på et sted de kaller Forstmann. Der hadde man - 
for 13.de gang - samlet ca. 100 gjester. Der ble spist og drukket, ledd og danset til utpå kvelden. Mye 
kan vi takke to lystige musikanter for som spilte ”den rette musikken” og disse gjestene lar seg ikke 
be to ganger om å komme seg på dansegolvet - vet vi fra før. Det varmet i vårkulda å se at de hadde 
det flott - og klubben hadde mange til stede her. 
Ellers nevnes at en stor delegasjon fra klubben reiste til Kongsvinger 18. april på divisjonsmøte - hele 
6 stykker har vårt ugleøre fanget opp. For andre gang var dette møtet kombinert med klubbmøte (på 
omgang) og her var mange samlet, saker ble løst og jammen dukket det opp en quiz her også til al-
men fornøyelse og kunnskapsnivået om Kiwanis steg til nye høyder i Indre Østland.   UHUU.. så lenge 

NESTE ÅRS KOMITEER 
1. mars var det valg til nytt styre - presentert i for-
rige nummer. Det ble også presentert  forslag til 
sammensetning av komiteer. På arbeidsmøtet 
først i juni tas saken opp igjen og alle bør da ha 
tenkt over om de vil bytte komite.  
I den forbindelse rettes fokus mot humanitærko-
miteen; komiteen som bærer et tungt ansvar og 
har en viktig oppgave med å tilrettelegge og dri-
ve vår humanitære virksomhet - selve hovedjob-
ben - det som arbeidet dreier seg om. Denne bør 
styrkes, og til det trenges det villighet, så gå i deg 
selv og se om ikke dette er en god utfordring. 
I løpet av våren har et utkast til reviderte manda-
ter for komiteene vært til behandling i styret og 
deretter vært på høring hos komiteene. I praksis 
kom det ikke frem endringsforslag, og en ny ut-
gave av Vedtaksprotokollen vil bli forberedt for 
fremlegging for årsmøtet til høsten. 

Vi gratulerer! 
Anne B. Stenseth med dagen 17. april, og ...Knut 

Monsbakken 6. mai, Knut Grindalen 7. mai, 

Aage Faldmo 8. mai og John Koppang 23. mai. 

VI RAKER - 2016 

25 og 26. april raket vi Skogmuseet - og vel så det skulle vi 

til å si :) . Godt støttet av et stort antall Unified-venner beg-

ge dager gikk det unna, og kassa fikk et etter måten et godt 

tilskudd opplyser vår eminente klubbkasserer. Og Elisabeth 

var der - som en engel med sekken full av vafler, kaffe, syl-

tetøi og rømme landet hun elegant på rasteplass 1 og dagen 

var reddet. På rasteplass 2 (steinbordet) var det Eli som var 

gledesspreder med kaffe og kaker i mange fasonger. Og inni 

mellom dette så raket vi -masse. Ja kanskje i voldsomste 

laget skal vi dømme av fotoreportasjen fra Øya der Huma-

nitærgeneralen forlater åstedet med et lurt smil (se bilde). 

Var det dette Dugnadssjefen hadde ment da?  
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LITT RAKESTATISTIKK 
Det første året klubben raket på Skogmuseet var i 1985. Da raket 
man i juni  p g av at det var snø i mai; inntektene ble 3050,- kroner. 
Timeprisen var på denne tiden 50,- ; rapportert var 61 timeverk. 
Frem til år 2000 lå nå inntektene for rakingen på 3000 - 5000,- kroner. 
Men så skjer det ting og i 2005 går det over 10 000-streken. Siden har det 
øket jevnt opp mot dagens over 18 000,- kroner. 
 
Til sammen har klubben på de 31 årene fått inn ca 242 000,- kroner . 
 

KLUBBENS Idébank har for så vidt bestått i flere år. Den vedlikeholdes jevnlig fremdeles 
og er et utmerket middel for å drive programarbeid. 
Det er påkrevet å fylle på med ideer kontinuerlig og her er medlemmene en stor ressurs. 
Ide-banken inneholder ideer og tanker om mulige programposter, steder vi ønsker å be-
søke og saker vi ønsker å høre om. 
Den er nå utlagt på vårt nettsted, på Medlemssidene; under Planer og Programmer, inn-
delt i passende temaområder - klikk på dem for å se detaljer. 
Gå inn og les og bidra med ideer innen de enkelte områder. Bare slik kan vi gjøre det som 
medlemmene vil - og det er jo et viktig moment for frivillige. 
Send dine forslag til Programkomiteen eller styret. 

Hilsen Programkomiteen 

 

Vår klubb har gjennom 31  
år raket på ”museet” og det 
er det blitt penger av; brukt 

på humanitære formål. 

Medlemmene kan se flere bilder 
fra ”rakeriet” på vårt nettsted; 
Medlemssider; Intern informasjon. 

Der er det et slideshow som går 
av seg selv, og vil du se lenge på 
et bilde så legger du musepeke-
ren inn på bildet. Da står det stil-
le helt til du flytter pekeren igjen. 
Vil du at visningen skal gå forte-
re så klikk på bildene. 

Her ser vi hvor vak-
kert det blir når vi 

har svingt rivene litt. 



 3 

 

SNEKKER ANDERSEN 

og fuglekassene. 
 

I serien ”På egne ben” var turen kommet til Vår egen 
Christian Andersen 12. april. Under tittelen Fugle-
kasseprosjektet på Elverum Golfklubbs bane, Starmoen 
2009-2015 holdt han oss i ånde med prosjektet som delvis 

kom i gang på grunn av den store myggplagen i området 
rundt golfbanen, men kanskje i enda større grad på grunn 
av en entusiastisk gjeng av golfspillende fuglevenner!  
Dette er et prosjekt som i årenes løp har vokst i størrelse 
og blitt en svært viktig dokumentasjon, fordi det har pågått 
over så mange år! Vi fikk både se og høre om en ivrig dug-
nadsgjeng som snekret fuglekasser i stor stil. I samarbeid 
med Elverum ornitologiske forening er det også drevet ring-
merking av fugl der. Vi skjønte fort at flaggspett var en 
problematisk kamerat. Det ble også fort klart at å bygge 
fuglekasser ikke er noen kunst for amatører. 
I alt er det registrert 48 ulike arter i området rundt golfbanen 
gjennom dette prosjektet. Men det har vært flest hekkende 
fluesnappere og meiser. Det har vist seg at smågnagerår 
har vært gunstig for hekkeresultatene. I slike år går rovfug-
ler mer etter mus og lar småfuglene være i fred. 
 
VI er imponert - UHUU - og vi takker Christian, som har gått fra ”fisk til fugl”, for en fin aften. De 
som vil vite mer kan lese referatet som vår utmerkede klubbsekretær har produsert. 
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Grasrotandelen 2016. 
Det ble en liten rekord i fjor da vi fikk 7824,- 
kroner. Vi ligger også bra an i år, men det 
kommer nok av at spillerne spiller mer.  
Antallet støttespillere er nemlig fremdeles 
30. Og slik har det vært i over et år. Til nå 
har vi fått 800 kr. mer enn tilsv. i fjor. 
Men det går vel an å få flere - eller hur?  
 

Det er enda mange der ute som spiller, men ikke har lagt inn sin støtte til noen.  Det ville hjelpe godt 
med en viss innsats fra medlemmene. Her er det et fint potensial, men vi må trykke litt på.!!  
NOE MÅ GJØRES HER OG VI ER MANGE TIL Å GJØRE DET !!!! 

KLIPP UT SLIPPENE NEDENFOR OG DEL UT TIL KJENTE OG VENNER!! 

 

 

Fest for 13de gang 

10. mai - fest for funksjonshemmede på Forstmann. 
Pizza, brus, musikk, dans, smil og glede og så utlod-
ningen til slutt - kan man ha det bedre på tirsdag? 


