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Påsken er også over og vi stormer mot våren, selv om det enda er frostnetter og en del snø på plener
og i utmark. Men de fleste veien er bare - det vil si; de er så langt fulle av alt det de strødde på all isen
gjennom vinteren. Ja det er vel så mye at det lar seg samle opp for bruk til neste vinter; eventuelt!
For vår klubb så har vi snublet på et par-tre temaer da de som skulle orientere oss ikke kunne stille
opp som forutsett. Men pytt! Hva gjør det? Vi har jo egne krefter med temaer i massevis.
De egne kreftene har vi tatt i bruk med stort hell og fremmøtet på disse ”krisetiltakene” har vært bedre enn vi kunne tenke oss. Tenke seg til!
Arne ”brannmester” var den første. Så slo Harald viseguvernør til med skrekkhistorier om den siste sivile henrettelse i landet - av Kristoffer Svartbækken.
Under tittelen ”Program-komiteen underholder” måtte vi ty til Harald igjen forleden, nå med egne
inntrykk fra El Alamein som han med stor kreativitet fikk studert i dagevis i 1966.
Ved samme anledning slo vår ”kommunikatør” Asbjørn til med en serie bilder med hyggelige minner
og morsomme bilder som han kalte det, og for å fullende det hele slo han til med en ”etterpåskequiz” som avslørte graden av Kiwaniskunnskap i klubben. Resultatet var forresten ganske bra om vi så
skall si det på uglevis - uhuu!
Les mer om valgresultat for neste år, våre ”krisetiltak” og ”Barn hjelper barn” -saken i dette bladet.

NESTE ÅRS STYRE

1. mars var det valg til nytt styre.
Her er resultatet:

President:
Asbjørn Schjølberg
Neste president: Bjørnar Pedersen
Forrige president Arne J. Sigstad
Sekretær:
Helge Rustad
Kasserer:
Arne Nersveen
Styremedlemmer: Ingvar Haugen, Grethe Emblemsvåg, Per-Ola Stenseth.

Kalendersalget er nå unnagjort - og oppgjort.

Det ble laget 1200 kalendere, derav 200 uten logo
(om noen bedrifter ville ha egen logo på kalendreDet ble også presentert et forslag til sammensetning av komiteer. Etter en tenkerun- ne). To bedrifter bestilte med egen logo, mens en
brukte vår logo.
de blant medlemmene vil denne saken bli
behandlet på et medlemsmøte lenger ute på Årets resultat er: 21 145,våren, og så fastsatt på årsmøtet.
Så tenk - og presenter evt egne ønsker!
Årets beste selger er: Harald Langeid

Vi gratulerer!
Lars Øverby med dagen 16. mars, og …...
Christian Andersen som var 80 år 28. mars
Harald Langeid med dagen 2. april.

med:

130 kalendere solgt. Hurra!
Vi takker alle for innsatsen!
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TOTALT

21 nasjoner gjenstår, men flere
har meldt seg klar til inspeksjon
i 2016.
Innsamlet ca 105 mill. US Dollar

VI GJENTAR AT:
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.

Vår klubb har gjennom 5
Kiwanisår bidratt med

Ca 71 000,- kroner

VEDTAKSPROTOKOLLEN UNDER REVISJON
På valgmøtet 1. mars ble det opplyst om at Vedtaksprotokollen skal gjennomgår og evt revideres.
Det ble herunder påpekt at mandatene til komiteene skal sees på og særlig Humanitærkomiteens
mandat. Arbeidet er i gang og det har vist seg formålstjenlig å skrive om alle mandatene for å forenkle og klargjøre. Et utkast er til vurdering i styret og vil bli forelagt medlemsmøtet i nær fremtid.
Forut for behandlingen o medlemsmøtet vil komiteene få uttale seg om sine egne mandater.

OH, HAPPY DAY!

Fantastisk, overveldende, eventyrlig flott var
noen av uttrykkene som ble brukt da klubbens
”presidentskap” besøkte Svartholtet barnehage
og fikk overlevert en sjekk å på 23 150,- kroner
til sitt arbeid for barn.
Barnehagen har årlig sin egne Martns-fredag og i
fjor fikk vi 12 000,- kroner av dem, til våre store glede.
I år hadde de i tillegg holdt utlodning, med en masse fine premier - og overskuddet gikk til Kiwanis.
Svært gledelig var det at de enda en gang
ville gi overskuddet til Kiwanis. Det var en
flott opplevelse for oss som var der og fikk
overlevert sjekken i nærvær av alle barna i
eldste avdeling Ugla!
Som en takk hadde vi med oss bløtkaker;
meget populært og etter overleveringen
ble det kaker på hele barnehagen og gjestene.
Flere bilder kan ses på vårt nettsted og Facebook-side og på nest side i dette bladet.
En fantastisk opplevelse og en glede å se
alle barna som var helt klare på at de ville
hjelpe andre barn. Vår dypeste takk er avlevert.
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Våre humanitære oppgaver (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.
Det meste av utbetalingene er gjort før jul og alt er i rute. Bofellesskapene har fått sin bidrag,
støtten til Folkehøgskolens prosjekt i Uganda er betalt og Liatunet har fått 5000,- til driften.
Da gjenstår det bare utbetalinger til Burn Camp og Mental Helse Ungdom.
De som ikke har budsjettet (årsberetningen) finner det på klubbens nettsider; Medlemssidene Administrasjon - Økonomi.

SKREKK OG GRU
Selv om orienteringen om Kristoffer
Svartbækken utgikk da vi skulle ha den,
så fikk vi en fin versjon noe senere av
Harald Langeid 15. mars da besøket hos
Curida skar seg.
”Selv om vi her i Elverum er kjent
med historien om den siste offentlige
henrettelsen i Norge i fredstid, så var
den historien Harald ga oss, veldig interessant og nyansert. Den ga oss ny
kunnskap om Kristoffer Svartbekkens
bakgrunn, hans tragiske skjebne, og
en forståelse av at det var mange
grunner til at det gikk så dårlig med
ham i livet.” -skrev sekretæren i referatet fra møtet. De som vil lese mer kan se
i nevnte referat på nettsidene.

CHRISTIAN BLE HYLDET
Christian Andersen fylte 80 år 28. mars og dagen
etter hadde vi møte, og han var der, og han ble behørig hyllet og fikk overlevert gule blomster i beste
påskestil av presidenten.
I en kort tale understreket presidenten den store betydning som Christian har hatt for klubben og han
omtalte jubilanten som en meget oppegående mann
og en svært viktig ressursperson for klubben. Uten
hans innsats er det vel tvilsomt om vi hadde de nyttige oppgavene og samarbeidet med Skogmuseet som
vi i dag nyter godt av. Også på andre felter har han
bidratt positivt, og for alt dette har da klubben tildelt
ham Øienmedaljen, den høyeste utmerkelsen i Kiwanis Norden.
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Presidentskapet nesten som barn igjen - i Svartholtet barnehage.
15. april er betalingsfristen for vår halvårlige kontingent.
Kasserer har startet utdeling av blanketter
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, spillerantallet har øeket jebvnt fra 19 til dagens 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 NEDENFOR OG DEL UT TIL KJENTE OG VENNER

