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Uhuu... det er høst/vinter ”light” - fint vær, men så kom det litt snø da og det ble
kaldere mange steder. Høsten har vært ganske fargesprakende. Uglens ønskehøst!
Siden sist har aktiviteten komme topp på vanlig nivå. Et par medlemmer var på Interklubbmøte hos Kiwanis Club Skedsmo (7. sep) og det har vært avholdt et styremøte kombinert med et planmøte for neste år - og resultatene av det har vi jo sett!
13. sep var Elen Bakkedal hos oss og hun var full av MOT - les mer om det på side 2.
Årsmøtet var 27. sep, det gikk veldig greit og protokollen er underskrevet og klar.
Og vi må jo fortelle at Brønnøysundregistrene har fått sitt og vi er på den sikre side.
Arne Johan overleverte kjedet til Asbjørn - etter selve årsmøtet, og dermed har vi en ny president.
Gjenbruk kalles det visst for han også har båret kjedet før - men så har han vel trolig god trening da.
Noen av oss var på Vedsentralen 11. oktober. Romslig og godt sted å arbeide og det lukta deilig ved
der. Et viktig poeng var også å se på stedet der noen av de vi støtter har sin arbeidsplass. Flott!
Og så har vi NAVet dere - 25 oktober var selveste NAV- sjefen Hans Stubbe og avdelingsleder Elin
Finstad på møtet vårt og informerte litt om NAV, litt om NAV Elverum og om et nytt prosjekt som vi
her i klubben burde være svært fornøyde med - les mer lenger ute. Det ble passe porsjoner av alt, og
det ble mange spørsmål og de to ble med oss i kveldsmåltidet og fikk en prat med flere. Ved mine
fjærbelagte vinger - denne tildragelsen tror jeg vi skal bli glad for utover.
UHUU så lenge!!

TAKK FOR HJELPEN!

VI HAR MOTTATT TAKK FRA MANGE KANTER FOR
DEN STØTTEN VI HAR GITT I FORRIGE ÅR.
Loken bofellesskap har vært på tur til Fjellheimen
og de takker for støtten til et flott opphold.
Villmarksgruppa ved Ungdommens hus var på tur
til Speiderhytta Hammeren ved Rokosjøen i starten av oktober, og vi sørget for at mange fikk bli
med. De har takket og sendt oss en rekke bilder
fra en flott tur der det var padling, fisking, matlaging og sosialt samvær.

MEDLEMSMØTE NR 1
8. NOV er det stort arbeidsmøte, det er lagt opp til
aktivitet og engasjement for medlemmene.
Sakslista er innholdsrik og stiller muligens store
krav til oss alle. Men med god forberedelse av møteleder og ved at medlemmene leser den fyldige
teksten for mange saker ,og har tenkt litt på forhånd, så skal vi klare dette. Og går det ikke tilpasser vi det hele. Og merk: ved å fokusere sterkt på
målene for hver sak så tar ikke alle svært lang tid.
Det viktigste her er Program for neste halvår,
det må vi få et endelig vedtak på, med eller uten
justeringer. Medlemmene skal få det som de vil.
Ellers så er det flere viktige saker her; 40-årsjubileet; fremtidige inntektsmuligheter; nytt ”sted å
være” for klubben, for ikke å snakke om Kiwanisformelen som angår vår fremtid. Viktige vedtak
skal fattes; bare ved å møte frem kan du være med
og bestemme fremtiden for klubben!
Vel møtt! Hilsen presidenten

Vi gratulerer!
Kjetil Storfjell med dagen 3.okt, og....
Kjell Olsen 22. september - Harry Meljordshagen 4. november .

KLUBBENS Idébank har ikke fått en eneste ide selv om vi gjentatte ganger har oppfordret til 2
det. Etter årets at programmer er lagt er det imidlertid nødvendig å få inn flere ideer - og hittil
har det ikke vært noen kø - i så måte akkurat!
Den er utlagt på vårt nettsted, på Medlemssidene; under Planer og Programmer, inndelt 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
Siste! Mine skarpe ugleører har allerede hørt rykter om en viss vitalisering av arbeidsmøtene
kommende år og et tema vil da trolig bli - Fyll på Idebanken.

Vi hadde MOT
- og det hadde også Lene Bakkedal til å arbeide med ungdommer og MOT i ungdomsskolen. Mange av
oss ante ingenting om hva dette gikk ut på da møtet startet 13. september: I løpet av hennes begeistrede
fortelling forsto vi at dette er viktig arbeid, og Lene fikk en meget god tilbakemelding fra de fremmøtte!
Dagens tema var MOT i fritid; og det går ut på:
MOT bevisstgjør og styrker ungdoms mot – til å leve, bry seg og si nei.
MOT samarbeider med ca. 300 skoler og når ca. 65 000 ungdommer over hele Norge. Det gjennomføres over 15.000 MOT-møter på ca. 300 skoler hvert år, og MOTs ildsjeler bruker årlig 30.000 timer i
klasserommet.
MOTs målgruppe er alle ungdommer der en skole eller kommune har inngått en partneravtale
med MOT. Det er dokumentert at MOT har effekt på flere områder: Ungdoms selvtillit,
optimisme og mot. I tillegg styrkes opplæringskvalitet og læringsorientering ved bruk av MOT.
MOT forebygger hyppig mobbing, mistrivsel, gruppepress, ensomhet og rusmisbruk, og beskytter mot
de mest negative utslagene i ungdomstiden.
Lene Bakkedal fortalte om hvordan de
arbeider med dette
temaet ved Elverum
ungdomsskole. Hun
ga oss en levende
og engasjert formidling av stoffet! Det
handler om å tørre å
stå for det du mener. Men det handler også om å tørre å drømme, om å vise respekt
for andre, om å vise begeistring – og om å involvere andre. Bare en
enkel ting som det å hilse på dem du møter, slik at de føler seg sett!

Noen ”FYRE MED VED!” - og noen lager ved.
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11. oktober var en del av oss samlet på Vedsentralen på Vestad, en arbeidsplass for yrkeshemmede i Elverum kommune. Her tilbys opplæring og kvalifisering innen 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 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 omvisningen var
det tid for klubbsaker - referatet fra møtet anbefales - mye info der (finnes på nett) !
Flere bilder fra besøket blir lagt ut på nettsidene - Bildegallerier (i høyre kant av startbildet).

BESØK AV NAV 25. OKTOBER
Så fikk vi ønsket vårt oppfylt - NAV kom - og leder for Elverum NAV Hans Stubbe og avd.leder og Elin Finstad orienterte om ting vi hadde ønsket oss.
Ord for dagen var om å Risikere, en veltilpasset innledning til dagens tema, som var NAV i Elverum, for både
vår klubb og NAV har en felles visjon om å gjøre Elverum
til et bedre sted å bo!
Det ble en passe dose om NAV generelt og om den virksomheten de driver i Elverum. Noe av det viktigste de
gjør er å få folk tilbake i arbeid. Et eget team har særlig
fokus på langtidsledig ungdom. Mottakere av sosialhjelp
har nå en aktivitetsplikt. Det er en spesiell utfordring at
halvparten av de som mottar sosialhjelp, er innvandrere.
Det er også et viktig poeng at de som er sykmeldte, raskt
kommer tilbake i arbeid – om enn bare gradvis. For det å
arbeide er helsefremmende!
Det ble ekstra nyttig for vår klubb med orienteringen om et nytt prosjekt: HOLF. (HOLF:
Helhetlig Oppfølging av LavinntektsFamilier), et prosjekt der lavinntektsfamilier får spesiell, helhetlig oppfølging. Der er det særlig fokus på familiens økonomi, bolig og barnas
situasjon. Vår klubb har jo fokus på barnefattigdom (Kiwanismodellen), derfor var dette
«midt i blinken»! Det er også et positivt tegn at vi fikk visittkortet til de to prosjektlederne! Vi håper at dette var et gjennombrudd for Kiwanismodellen og vår innsats der.
Se flere bilder på neste side, og enda fler etter hvert på vårt nettsted - Bildegallerier.

Se
flere
bilder
på
nettet.

NAV forts.

Elin Finstad orienterer om HOLF!
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Og dette er HOLF

PRESIDENTSKIFTE etter årsmøtet. Asbjørn
fikk kjedet og Arne Johan ble avtakket og fikk
en stor, fin plakett til minne om presidentåret
som nå var slutt.
Du kan se flere bilder fra årsmøtet og andre
tildragelser på vårt nettsted under lenken
Bildegallerier. Den finner du på åpningssiden
i lista til høyre på skjermen.
Bildene vil bli lagt ut i løpet av torsdag/
fredag.
Helge Rustad fortsetter som vår sekretær
en da et år og det er vi glade for. Den nye
presidenten ble så glad at han skaffet en
Kiwanis sekretærnål og plasserte på Helges
jakke etter årsmøtet. (Han hadde ikke nåla
fra før).
Arne Nersveen fortsetter også; som kasserer og det er vi også glade for.
Han hadde imidlertid kasserernål fra før.
Nye styremedlemmer sammen med Ingvar
Haugen er Grethe Emblemsvåg og Per Ola
Stenseth. Dermed har vi fått vårt første
kvinnelige styremedlem. Wow!
Detaljer om styret finner du på nettstedet.

