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Når sant skal sies ‐ (og det skal det jo), så går tiden fort for tiden. Rett som det er så
ligger våren like foran oss. Vi skriver mars, og selv om det her i skogen er mer snø nå
enn det har vært tidligere i vinter; så kjenner jeg på fjærene at ”Våren kommer nå…”
Det har skjedd mye i klubben siden forrige nummer og skal vi tro presidenten så er vi
nesten inne i en ny fase (for å holde seg til tidens sjargong). En staselig juleavslutning
trakk fullt hus, og Fest‐ og Huskomiteens opplegg var mønstergyldig, julematen var slik
den skal være og festen ble en verdig og kjempehyggelig tildragelse vi vil minnes. Andre
møter er omtalt på de neste sidene, og det skjer en hel masse interessant; så les på!
Siden forrige nummer har et hovedtema vært Klubbutvikling; ja det er sannelig lenge siden vi har snakket
så mye Kiwanis som i vinter, men så ser det ut til å ha hjulpet. Vi har vært gjennom alle delene av Kiwanis‐
formelen og avrundet med en klubbanalyse der medlemmene fikk anledning til å si sitt ‐ helt anonymt. Si‐
den er resultatet studert og vurdert av president og styre og det hele kulminerte på valgmøtet 28. februar
da det ble gjennomført et stort gruppearbeid der medlemmene fikk se resultatet av klubbanalysen og fikk
anledning til å diskutere og fremme forslag til hvordan vi skal bli bedre ‐ alt med bakgrunn i hva de tidligere
har ment om livet i klubben i analysen. (se mer om emnet lenger ute). Og dermed er det vel slik at vi LIKER
DET, DELER DET og PRAKTISERER DET. I følge vår president så skal vi nå gå i gang med de to andre prioriter‐
te oppgavene for året; skaffe flere medlemmer og flere inntektskilder. Valget gikk forresten veldig bra, ing‐
en vegret seg og noen ønsket seg verv; det har vi ikke sett på mange år. Gruppearbeid har grepet om seg
og arbeidsmøtene er blitt interessantere og bedre. Nå er medlemmene satt i sentrum og det er avholdt et
gruppearbeid for å få medlemmenes innspill til vår ”Idébank” ‐ innhold på møtene.
UHUU så lenge!!

Chartermedlem Odd Rotbakken ble på juleavslutningen
overrakt Øienmedaljen for lang og flott tjeneste i klub‐
ben. Spesielt ble fremhevet hans arbeid i Fest‐ og Husko‐
miteen og at han stilte sitt Galleri ORO til disposisjon for
møter/arrangementer som klubben har hatt under årene.

Vi gratulerer!
Alle de som har hatt gebursdag siden november 2016 og frem til idag.

KLUBBENS Idébank har endelig blitt fylt opp med nye ønsker og ideer. På et medlemsmøte 2
14. februar arbeidet medlemmene i grupper og produserte lister med ideer og forslag.
Alt dette er nå gjennomgått og lagt inn i vår Idébank til glede og nytte for Programkomiteen.
Idébanken finnes på vårt nettsted og innspillene er gruppert i passende emneområder som
er enkle å finne frem i.
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VISIT ELVERUMSREGIONEN
Vi har et prinsipp om at foredragene
skal bidra til at vi kjenner vårt eget om‐
råde bedre og at andre skal vite om
oss. 22.nov fikk vi plutselig se at vi viss‐
te ikke så mye som vi trodde:
Sak 8‐16/17: Visit Elverum‐Regionen.
Foredrag ved Ingvild Haugbråten.
Et godt besøkt medlemsmøte fikk høre
et meget interessant foredrag av en
svært engasjert og dyktig foredragshol‐
der! Selve begrepet Visit Elverum‐
Regionen er et reiselivsprosjekt, et sam‐
arbeid mellom kommunene Våler, Elve‐
rum og Åmot. Stor‐Elvdal er også i ferd
med å bli med i dette samarbeidet. Det
er veldig viktig at de forskjellige aktøre‐
ne innenfor reiselivet vet om hverandre,
at ikke store og viktige arrangementer
kolliderer i tid. Ikke minst gjelder dette
hotellkapasitet!
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KIWANISFORMELEN
LEV DET

LIK DET

DEL DET
Gjennom fire måneder i vinter har klubben terpet på Kiwanisformelen som et ledd i vår systematiske
satsning på KLUBBUTVIKLING. Ett for ett er momentene i formelen presentert på medlemsmøter. Samtidig
har vi fokusert på å ”snakke om Kiwanis” for å høyne Kiwaniskunnskapen. Særlig på det vi kaller for ar‐
beidsmøter (ingen foredrag eller besøk) har dette vært hovedtema. For å vitalisere disse møtene er det
også satset på gruppearbeider og medlemmenes medvirkning og deltakelse. Gjennom dette har oppslut‐
ningen på arbeidsmøter øket. Vi håper dermed at også bevisstheten om vårt humanitære arbeid har økt.
Neste trinn var å gjennomføre en klubbanalyse som nettopp fokuserte på de momenter Kiwanisformelen
presenterer. Der har medlemmene fått gitt uttrykk for hvordan de liker sin klubb, hvor fornøyd de er
med ”å bli sett i lokalsamfunnet” og hvordan vi lykkes med å gjøre klubben og Kiwanis kjent for folk om‐
kring oss. Resultatet av analysen ble godt, og det er positivt at på flere felter synes medlemmene at vi
kan bli enda bedre. Hvordan har de fått lov til å fortelle gjennom et gruppearbeid 28. februar. Med deres
forslag som grunnlag vil vi programmere tiltak for å ”bli enda bedre” ‐ slik medlemmene har ønske om.

KALENDERSALGET ER AVSLUTTET
Kalendersalget må nå kunne være over, og alle innkomne midler kan
leveres til klubbkassereren; om det nå er noen igjen. Men det finnes
fremdeles kalendere for eventuelle etternølere.
Så langt ser det ut til at resultatet blir omkring 17‐18 000,‐, altså lavere
enn i forrige år.

NOEN ”KORTISER”
 Også i desember dette året (2016) delte vi ut












julegaver til sykehjemmene i form av gylned
drikker.
Medlemsmøtet har vedtatt at 40‐års jubileet
skal markeres med en større festlighet, evt ++
det skal opprettes et eget økonomiprosjekt
Kiwanisnytt og Ugleluren skal sendes de som
ikke bruker e‐post; i papirformat
Det er vedtatt en ny Strategi ‐ I‐plan for Kiwanis
Norden; se på nettet. Vi kommer tilbake til den.
Det arbeides med klubbvester for medlemmene
Farsdagsaksjonen innbrakte ca. 40 000,‐ kroner
Morsdagsaksjonen innbrakte ca 367 000,‐ kr.
Det meste som er verdt å vite finner medlem‐
mene på klubbens nettsted og Facebook‐side,
og enda mer på distriktets nettsted og FB‐side.
Prosjektgruppen ”Nytt møtested” har hatt to
møter og første løsning har kommet; vi kan være
på Moen enda ett år så langt vi vet.

 Vi er nå klare til å gå løs på de to neste store pri‐











oppgavene ‐ verving og økonomi
Vi trenger noen til å delta i disse prosjektene!!!
Valget er unnagjort ‐ se resultatet på vårt nett‐
sted Medlemssidene
Fest for Funksjonshemmede blir 19.april ‐ ons‐
dag ‐ reserver den kvelden
Fellereise til Paris og konventer der blir ikke noe
av ‐ utrolig lav interesse melder distriktet
Styret følger opp økonomien på hvert møte ‐ så
langt er vi helt i rute i f t budsjettet
Distriktsstyret har vedtatt å ta opp igjen å ut‐
nevne ”Årets klubb” ‐ arbeider med kriterier.
”Årets Kiwanianer” overlates til klubbene
Tekster fra presentasjonen av Nærpolitirefor‐
men blir lagt ut på nettet ‐ Medlemssider ‐ Info
Vi har støttet Kiwanis Club Alfas del Pi med
1000,‐ til reparasjon på barnehjem etter storm
HOLD DEG OPPDATERT ‐ BRUK NETTSTEDET.

VALG FOR NESTE KIWANISÅR
28. februar ble det holdt valg og styret for
Kiwanisåret 2017 ‐ 2018 ser slik ut:









President
Forrige pres.
Neste pres.
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Bjørnar Pedersen
Asbjørn Schjølberg
Per Ola Stenseth
Helge Rustad
Arne Nersveen
Ingvar Haugen
Grethe Emblemsvåg
Kjell Olsen

BESØK I VÅLER KIRKE
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6. des. 2016 besøkte vi Våler kirke (Solør) ‐ et
bygg det var strid om, som ble svært berømt et‐
ter at den var bygget, og nå har vi også vært der.
Vi var 28 som deltok og hadde en fin og interes‐
sant aften med Yngve Astrup som guide. Og vi
fikk også en kort konsert av kirkens organist.
Les mer i referatet på nettsidene.

Se også oversikten over komiteene på vårt
nettsted under Medlemssider.
Valgkomiteen vil gjerne påpeke hvor greit
det var dette året å få kandidater i alle stil‐
linger; det gjelder også komiteene.
‐ En gledelig utvikling. Vår takk for det.
Valgkomiteen

FLOTT
PROSJEKT
I bygdene ‐ Hernes og Sørskogbygda ‐ er det i
løpet av nyåret startet en klubb for barnefot‐
ball ‐ et samarbeid mellom idrettslagene der.
Vår klubb ble i den anledning kontaktet og da
vi så hensikt og mål med prosjektet fant vi
fort ut at dette var en sak midt i smørøyet for
oss i Kiwanis. Her kan vi være med å skape en
nysosial arena for barn og hjelpe der hvor det
er dårlig med midler for å la barna delta. Et
spesielt sideprosjekt er innendørstrening i
vintermånedene, og Kiwanis har bidratt med
10 400,‐ kr til å leie hallen på Hernes institutt.
Treningen har vært i gang siden 14. februar,
og H.S.K. Ballkubb ble offisielt opprettet 16.
februar. HSK har egne Facebookside der du
kan følge med hva som skjer. Se også våre
egne nettsider og FB‐side.

NÆRPOLITIREFORMEN.

14. feb var politista‐
sjonssjef Tom Johnsen hos oss og orienterte om den nå
så meget omtalte reformen. Vi fikk en interessant og om‐
fattende orientering som nok oppklarte mange spørsmål.
Nå gjenstår det å se om ressursene for å iverksette den
blir stilt til disposisjon.
Du kan se
plansjene
han viste på
nettet‐ med‐
lemssidene ‐
Intern infor‐
masjon.

