
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, 12. oktober 2016 

Referat fra medlemsmøtet 11. oktober 2016. 
Sted og tid: Vedsentralen kl. 19. 
 

Fremmøtte:16+2=18  
Tilstede: Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Knut Grindalen, Ragnar Heggedal, Odd F. Korsæth, John Koppang, Harald 
Langeid, Eli Løkken, Arne Nersveen, Kjell Olsen, Oddvar Nyberget, Bjørnar Pedersen, Odd Rotbakken, Helge Rustad, 
Asbjørn Schjølberg, Lars Øverby. 
Forfall: Christian Andersen, Falk Bakke, Otto Kr. Borg, Grethe Emblemsvåg, Aage Faldmo, Ingvar Haugen, Harry 
Meljordshagen, Knut Monsbakken, Arne K. Pedersen, Bjørn C. Risberg, Magne Rønningen, Arne J. Sigstad, Steinar 
Solberg, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Ketil Storfjell, Bjørn Øvergård. 
Ledsagere: Inger Helene Nersveen, Snøfrid Schjølberg. 
 

• Ord for dagen. Asbjørn benyttet anledningen ved starten av et nytt Kiwanisår til å forklare 
grunnen til at 1. oktober er datoen for «årsskifte». 

 
Kveldens møte var lagt til Vedsentralen på Vestad. Vedsentralen er en arbeidsplass for 
yrkeshemmede i Elverum kommune. De tilbyr opplæring og kvalifisering innenfor vedproduksjon, 
salg og service, tilpasset den enkeltes behov. Da lederen for bedriften, Astrid Fuglesang, dessverre var 
blitt syk, var det Harald Langeid som orienterte. Tiltaket startet egentlig opp i 1989, da kommunene 
fikk ansvar for sine utviklingshemmede innbyggere. De første årene foregikk all produksjon av ved 
utendørs. Først i 2012 ble dagens lokaler offisielt åpnet. Her produseres det et imponerende stort 
kvantum ved, faktisk ble det et år levert hele 24 000 sekker ved! Dette er et flott tiltak for de som er 
yrkeshemmede! Her får de virkelig følelsen av at deres innsats betyr noe – og blir satt pris på! 
Etter en omvisning i produksjonslokalene, var det tid for noen klubbsaker: 
 
Asbjørn orienterte kort fra helgens DR-møte i Drammen: 

• Det er inngått en skriftlig avtale om samarbeid mellom UNICEF og KIWANIS. Vi vil dermed 
bli delaktige i neste års TV-aksjon! 

• Kiwanis Norden ser på mulighetene for et samarbeid med Junior Chamber- klubber i Norden. 
Medlemmene er fra 18-40 år. (Junior Chamber International Norway – JCI Norway – er en 
frivillig organisasjon og del av det internasjonale nettverket Junior Chamber International. 
Organisasjonen ønsker å skape positive endringer i samfunnet gjennom medlemmenes 
personlige utvikling. For å bli medlem av JCI Norway må man være mellom 18 og 40 år. JCI 
Norway er politisk og religiøst nøytralt. Læring gjennom praktisk ledertrening er et nøkkelord 
for foreningens aktiviteter.). 

• Det er etablert en ny Kiwanisklubb i Brunlanes, De har klart å få med ungdommer! 
 

• Kalendere kan fås ved henvendelse til Asbjørn eller Harald. Det er også et lager på Moen. 

• Elverum har hjerterom arrangeres 24. oktober – se klubbens nettside! 

• To takkebrev ble referert: Fra Loken og fra Flyktningetjenesten. 

• Anne Berit er ny kontaktperson for Kiwanisdukken. 50 nye dukker er nå innkjøpt. 

• Neste møte blir på Moen med NAV i Elverum som tema. 
 
 

  
 

Helge Rustad (sekretær) 


