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Medlemsinfo for Kiwanis Club Elverum 
Redaktør: Asbjørn Schjølberg Nr 2 Februar 2016 

Årsskiftet er for lengst passert. Vi er over 1 måned inne i 2016 - men vi tar sjansen og sier: ”Håper alle 
får et godt nytt år”.  Vinteren er som en sommerfugl - flakser hit og dit, snart sprettkald, så mild og 
regnfull - for så å lande midt i med litt fin, hvit snø og brukbare temperaturer - når det først skal være 
vinter. Og vi som har levd en stund rister på huet og sier ”Sånn var det ikke i gamle dager”.  
 

I Kiwanissammenheng har vi allerede hatt tre møter, hvorav det ene (19. januar) var et kombinert di-
visjonsmøte og medlemsmøte. Her var våre medlemmer invitert til å være med, i den hensikt å utvide 
horisonten, se andre Kiwanianere i aksjon og få et begrep om hva som skjer på slike ”Divisjonsråd”. 
 

Ellers notere vi oss at klubben er tilbake til sitt forrige møtested - i Festsalen på Moen. Her trives vi bra  
selv om Lille Gråberg ikke var så ille; det er bare det at prisen ble så ille, og da flytta vi like godt. Så får 
vi se hvor lenge det holder. Men vi blir nok nødt til å se oss alvorlig om etter et ”trygt” sted å være! 
 
Til slutt må vi ganske enkelt peke på at det er ikke nødvendig å dra så langt etter foredragsholdere, vi 
har mange gode krefter om bord. Det så vi på møtet 2. februar da vår egen kasserer, tidligere brann-
mester m m. i Elverum viste bilder fra Leiret - da og nå - og kommenterte og viste stor kunnskap om 
sitt hjemsted - og mange interessante bilder hadde han. Fremmøtet var rekordartet, alle holdt  ut i 75 
minutter uten å kny, og var vel fornøyde så langt vi kunne se. Dette får vi gjøre mer av! 

DET ER VALGTID 
Februar er valgmåned i Kiwanis. Da velges de 
som skal stå i skjækene neste Kiwanisår. 
På møtet 1. mars vil valgkomiteen (president, 
neste president og kasserer) legge frem et be-
grunnet forslag til nytt styre som skal behand-
les der og da.  
Samtidig vil en det bli lagt frem en skisse til 
hvordan komiteene skal bemannes, men den 
endelige sammensetningen her kan vi vente 
med til årsmøtet i september. 
Som vanlig er det ingen stor kamp om verve-
ne, men mesteparten av styret ser ut til å være 
på plass - det store spørsmålet er hvem som 
skal være Neste president - neste år.  
Det er visst en plass ledig i styret også - om det 
er det du går og tenker på :) 
 Her kan vi  ikke si annet enn: 

VIL VI - SÅ KAN VI ! - ta verv. 

Vi gratulerer! 
Irene Nybu og Arne Pedersen med dagene 7. 
februar, og …... 
Per-Ola Stenseth 13. februar (født 1948!) 

Kalendersalget kan vi vel nå anse som unnagjort 
- for det meste. Det ble laget 1200 kalendere, derav 
200 uten logo (om noen bedrifter ville ha egen logo 
på kalendrene). To bedrifter bestilte med egen logo, 
mens en brukte vår logo.  
Komiteen har nå på lager 352 kalendere; hvilket be-
tyr at til sammen 848 kalender er delt ut for salg eller 
gitt bort.   
Tiden er inne for å få ferdig oppgjøret, husk derfor å 
la kassereren få oppgjøret og så venter vi spent på 
resultatet; prognosen er ”noe under fjoråret” da net-
toen var ca 26 000. Og hvem blir ”Årets selger”?  
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Prosjektet er formelt avsluttet pr. 31. des 2015. 
Men man kom ikke helt i mål verken med penger eller 
antall nasjoner godkjent. Derfor jobbes det videre 
med å samle penger og noen klubber har forpliktet seg i 
5 år fremover med innbetalinger for at målet skal bli nådd - 
såkalt Model Club - se forrige nummer. 

TOTALT 
21 nasjoner gjenstår, men flere 
har meldt seg klar til inspeksjon 

i 2016. 
 

Innsamlet ca 105 mill. US Dollar 

Vår klubb har gjennom 5  
Kiwanisår bidratt med  

 

Ca 71 000,- kroner 

De statene som nå gjenstår er hovedsakelig i Indonesia og sentrale deler av Afrika, samt Afgha-
nistan og Pakistan. For flere gjenstår det bare en gjennomgang før godkjenning. 
De som vil følge med kan gjøre det på Eliminate’s nettside der det er både kart og oversikt over 
innsamlede midler. Bruk lenkene nederst på vårt eget nettsted. 

 

Hva gjør Kiwanis Club Elverum ? 
Her tenkes det da ikke på de aktiviteter som står på halvårsprogrammet 

og som er av programmessig karakter og som går sin jevne gang. 
Nei, her tenkes på det som er klubbens hovedmisjon - humanitær arbeid. 
Dette er grundig fremstilt i årsberetningene, men er alle medlemmer klar 

over hva som skjer uke etter uke, måned etter måned? 
Vi tar en runde med saker som har vært løst i høst, og som er under arbeid 

akkurat i i disse tider. 

Vårt humanitære arbeid består av støtteoppgaver som Humanitærkomiteen håndte-
rer og som er direkte budsjettert for hvert år, mens størstedelen av det som betyr 
praktisk arbeid er organisert i prosjekter. Vi har i år 6 slike. Av disse så er det nok 
Kiwanismodellen som er det største, og medfører mest aktivt arbeid. Og aktivite-
ten der har vært høy hele høsten, med mange søknader, hjembesøk og handelsturer 
Det er to personer som er utpekt som ansvarsgruppe for de praktiske utførelsen; 
Odd Korsæth og Asbjørn Schjølberg, og de har egne fullmakter innenfor budsjet-
terte midler til å  behandle og avgjøre søknader om støtte. Dette har flere årsaker 

der behovet for konfidensiell behandling trolig er det viktigste, samtidig som det ligger i prosjektorganise-
ringens natur.  
Fra starten i mars 2011 har utviklingen og antall søknader skutt fart. Til sammen har man løst 20 saker, 
hvorav 13 i 2015 og 2016. Forrige Kiwanisår støttet vi med over 23 000,- kroner og budsjettet for i år er 
på samme størrelse. Siden første september 2015 har vi hatt 9 saker til behandling og de er alle innvilget. 
Støtten har gått til kontingenter for idrettsaktivitet, deltakelse i flere turneringer i håndball og fotball (er 
ganske dyrt), innkjøp av vinterutstyr og klær, kjøp av PC, innkjøp av rideutstyr for å nevne noe. Se hva 
Kiwanismodellen er på side 5. Totalt er det hittil i år brukt ca 13.000,- kr. og det er enda saker på gang. 
 
I tillegg er det i høst/vinter gitt støtte til Albaniahjelpen (Musikk m m), bofellesskapene (fritids-
aktiviteter), skoleprosjekt i Kasese, Uganda og til Liatunet. Alt dette er innenfor prosjektporteføljen.  
 
For andre humanitære bidrag vises det til neste side.. 
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De øvrige humanitære oppgavene (utenfor prosjektene) har form av økonomisk støtte til andre 
organisasjoner og lag og omfatter for dette året: 
 Mental Helse Ungdom; det er et distriktsprosjekt som klubbene bidrar til på frivillig basis 
 Burn Camp; - sommerleir for brannskadde barn og unge, også et distriktsprosjekt 
 Kiwanisdukken; distriktsprosjekt som overbygning, mens klubbene organisere det hver for 

seg 
 Kiwanisfondet; der bidrar vi årlig med 5000,- for oppbygning av kapitalen, kan bli nyttig 
 Fest for funksjonshemmede; kommer i mai.  
 
Utover våren vil vi oppgi beløp etter hvert som støtten betales; se forøvrig årets budsjett 
(årsberetning). 
Men her er mer og vi tar med noen bilder fra humanitære tiltak siste  halvår: 

 
 

10 000,- kroner  
 

til 
 

Frelsesarmeen 

 

Til Moen  

 

”Nogo attåt” 
Julematen 

Sætre 

Alle foto: Nersveen 



 4 NOEN GLIMT FRA LIVET I KLUBBEN 
 

Først El-sikkerhet 1. des 2015 ved herrene Rasch og Øvstedal; en nyttig opplevelse 

 8 desember 2015 
 

gikk vårt høyt aktede chartermedlem  
 

Steinar Vollestad  
 

helt plutselig og uventet bort. 
 

Dypt vil han bli savnet i klubben. 

5. januar 2016. Vi startet året med et 
arbeidsmøte, der Anne Berit Stenseth 
leste Ord for dagen; Vår beste dag ! 

19. januar 2016. Et nytt trekk: 
Divisjonsmøte kombinert 
med medlemsmøte; spennen-
de å høre hva medlemmene 
som deltok syntes om det! 
 
Neste divisjonsmøte blir på 
Kongsvinger 18. april. 
 



  Kiwanis Club Elverum 
___________________________________________________________________________________________ 
 

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

”Kiwanismodellen Elverum 
‐ intet barn på utsiden !” 

 

Et tilbud til barnefamilier 
 

 
Dette er et lavterskeltilbud til alle barnefamilier i Elverum 
kommune hvor familien av ulike årsaker ikke har mulighet til å gi 
sine barn et tilbud som andre barn og familier tar som en selvfølge. 
 

Vi kan eks. vis tilby: 
 

 Gratis plass i lag og foreninger 
 Utstyr til bruk i lag og forening 
 Transport til og fra aktiviteter i lag og forening 
 Egenandel til skoletur, treningsleir, samlinger osv. 

 Støtte til innkjøp av private ting 
 Annen liknende støtte. 

 
Kiwanismodellen eies av Elverums innbyggere, og den drives av 
Kiwanis Club Elverum. 
Målet med modellen er at alle barn skal få delta på de sosiale 
arenaene uavhengig av familiens livssituasjon. 
 
Ved behov kontakt Kiwanis Club Elverum 
Tlf:  916 90 710 
E‐post: elverum@kiwanis.no 

elverum.kiwanis.no  
 
Det kan også tas kontakt via Frelsesarmeen, Kulturkontoret, skoler, m.m. 

 
Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt og under taushetsplikt. 
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Mer humanitær innsats 

Klubben har også i høst sørget 
for at Ungdommens hus har 
fått utstyr for å spille bordten-
nis; bord, nett og racketer. 

Som mange vil huske så har vi ved flere anledninger 
støttet aktiviteten i Ungdommens hus med bl a et  
biljardbord, musikk- og lydutstyr og en pengegave på 
25 000,- i forbindelse med vårt 30-års jubileum i 2010; 
for å nevne noe. 

Grasrotandelen 2015. 
Det ble en liten rekord for dette året 
da vi fikk 7824,- kroner; ikke mye - 
men dog mer enn noe tidligere år. 
VI har deltatt siden 2009, spilleran-
tallet har øeket jebvnt fra 19 til da-
gens 31. 
Til sammen har vi fått ca 40520,-kr. 

Det er selvsagt ønskelig å høyne antall spillere som støtter oss, og det ville hjelpe godt med en viss 
innsats fra medlemmene. Her er det et fint potensial, men vi må trykke litt på.!! 

 
KLIPP UT SLIPPENE NEDERST OG DEL UT TIL KJENTE OG VENNER 

Grasrotandelen 2015. 
Det ble en liten rekord for dette året 
da vi fikk 7824,- kroner; ikke mye - 
men dog mer enn noe tidligere år. 
VI har deltatt siden 2009, spilleran-
tallet har øeket jebvnt fra 19 til da-
gens 31. 
Til sammen har vi fått ca 40520,-kr. 

 

MOMSKOMPENSASJON 2014 
Vi fikk i år kr. 19.353,- i momskom-

pensasjon for året 2014. Det er 
noe mindre enn året før da vi fikk 

over 20.000,-. 
Dette vil varierer fra år til år g er 

avhengig av hvor store utgifter vi 
har hatt til driften. 

I forhold til budsjettet så mangler 
det kun 647,- kroner. 

KLUBBUTVIKLING 
 Dette er et satsningsområde i Kiwanis Norden. På møte 3. 
november 2015 diskuterte vi dette i grupper.  Klubbutvikling har 
mange ingredienser og vi er ganske gode på fler av dem, særlig da 
møteopplegg, gode programmer, sosial profil. Men - områder som 
det nå må tas tak i er rekruttering, nye inntektskilder og møtested/
møtelokaler. Dette har vi kjempet med i årevis og styret fokuserte 
bl a på dette i sitt siste møte. Gjennomsnittsalderen øker årlig, 
medlemstallet er på synkende kurs og vi trenger nye kilder til inn-
tekter for å kompensere for ”manglende krefter”.  
Vi er snart der at disse spørsmålene ikke kan skyves foran oss! 
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