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Redaktør: Asbjørn Schjølberg

Nr 8 - Juni 2017

Uhuuu… i luren! Jammen har det gått 3 kvartaler av Kiwanisåret ‐ bare Sommeravslut‐
ningen står igjen på programmet ‐ og det er ikke bare, bare. Vi fristes nesten til å bli litt
lyrisk ”På låven sitter Kiwanis med sin spekemat” ‐ ja det er selvsagt på Margrethes låve
i Uthuslia og der skal vi stoppe opp og minnes litt og hygge oss; før vi tar en vel fortjent
sommerpause. Det vil si ‐ ingen møter og ingen aksjoner på en stund ‐ men trenger
noen hjelp og støtte så ordner vi selvsagt det; slike behov tar aldri ferie!!!
Nok en gang har det skjedd mye i klubben. Programmet har vist sin fortreffelighet og
mangt har vi sett og mangt har vi gjort, og oppå det hele har vi kommet gjennom en ambisiøs plan for
klubbutvikling. Ja hørte vi ikke et lettelsen sukk fra presidenten da han på siste arbeidsmøte kunne erklære
at vi nå kan slutte å prate om klubbutvikling, nå skal vi gjennomføre klubbutvikling med en vedtatt 3‐års‐
plan og en tiltaksplan. Dette er resultatene av en idemyldring av medlemmene på arbeidsmøtet 28. april.
I tillegg til planene har vi også listet en lang rekke tiltak for hvordan vi skal få flere medlemmer. Her er det
bare å sette i gang (se neste side)! Gruppearbeid har fått sin renessanse; det har gitt litt liv til arbeidsmøte‐
ne, noe vi kan se av møteevalueringer som gjøres hver gang.
Fra mitt Uglebo her oppe blant graner, furu og all denne elendige løvskogen som har skutt i været nå på
vårparten, er det min klare oppfatning at det meste går på skinner og at et par tildragelser har satt en ekst‐
ra spiss på både uglelivet og Kiwanislivet. Svartholtet barnehage slo til igjen med et flott bidrag til hjelp for
barn i lokalsamfunnet ‐ og så har Terje vært her!! Ja dere vet han nede fra Brunlanes som har klubben full
av ivrige ungdommer ‐ OK, nesten full da! Les mer på de neste sidene.
U-huu for sommeren!!

I høst var presidenten i Kiwanis Club Brunlanes, Terje
Ringsby, hos DS 1 og fortalte hvor enkelt det var å få med
ungdommer i Kiwanis. Som bevis hadde han med seg to
flotte ungdommer som selv fortalte hvordan dette var.
DS lot seg påvirke til å godta en plan for lave kontingenter
og å kjøre en prøveordning frem til høstens årsmøte.
Nå i juni var han her hos oss og fortalte hvordan de klarte
dette, som en avslutning på vår klubbutviklingstenkning!

Vi gratulerer!
Alle de som har gebursdag nå i juni.
Vårt hilsningskort er/blir avlevert.
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Vi må berømme medlemmene for det flotte arbeidet som er gjort med gruppearbeider på
arbeidsmøtene. Først klubbanalysen som vi nå har tygget ferdig. Så runden med ideskapning omkring vår Idebank; det gjorde det enkelt å lage høstens program. Og toppen av det
hele var idemyldringen omkring klubbutvikling som ga et fenomenalt resultat - vi har derfor nå en god 3-årsplan for utviklingen og gode tiltak for verving av medlemmer: SE BARE

VERVINGSTILTAK: IVERKSETTES/FORTSETTES UMIDDELBART

ANSVAR

‐ Prate med naboer og andre folk

Alle

‐ Prate med tidligere medlemmer

Alle

‐ "Munn‐til øre/munn" ‐ metoden

Alle

‐ Ektefelle/samboer som medlemmer

Alle

‐ Invitere noen til interessante foredrag

Alle

‐ Ta med en gjest på et møte

Alle

‐ Bruke sosiale medier ‐ Facebook‐aksjon ‐ deling i klubbsammenheng

Komm.leder

‐ Dele fra nettside og Facebook‐side ‐ mer deling av medlemmene

Medlemmene

‐ Utnytte TV‐aksjonen

Styret

‐ plakater på oppslagstavler og liknende

Komm.leder

‐ Større jakkemerker/bære og bruke symboler i offentlig rom

Alle

‐ Synliggjøre hva vi driver med (eks. vis Kiwanismodellen)

Alle/Komm.leder

JA DERE - HER ER DET BARE Å SLÅ TIL - VI TRENGER SÅRT FLERE HENDER

OM POLITIREFORMEN (forts fra forrige nummer):
Vi hadde ikke tenkt å blande oss inn i
den til dels livlige debatten som går om
den nye politireformen, men det var
interessant med info om fakta bak.

Sak 20 ‐ 16/17: Nærpolitirefor‐
men v/Tom Johnsen
Vi fikk en interessant og detaljert gjennomgang av den nye reformen. At den
blir kalt for nærpolitireformen er egentlig et politisk vedtak. Det vil bli en omfattende omorganisering i forhold til slik
vi har det i dag.
Målet er: "Et nærpoliti som er operativt,
synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet
til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, og sikre innbyggernes
trygghet. Det skal utvikles et kompetent og
effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen
bor. Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og

morgendagens
kriminalitetsutfordringer."
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SÅ MINNER VI OM:
LEV DET

LIK DET

DEL DET

Foredrag av egne krefter. Vår ide om at det finnes
masse gode saker å bruke våre egne til, bl. a. å holde
foredrag, viser seg stadig å være en suksess. Det ble
klart bevist da vårt seneste medlem Nils Rustad kå‐
serte om ”
Hvordan oppleves det å være entreprenør og nyskaper i ei
skogbygd i Hedmark?

Nils omtalte foredraget sitt som en usminket fortelling. Vi
fikk høre om både oppturer og nedturer gjennom en
periode som strekker seg over mange år. Det har ikke vært
enkelt å være en entreprenør som ønsker å sette gode ideer
ut i livet. Til tross for at myndighetene for mange år siden
oppfordret og oppmuntret til økt næringsutvikling, har lite
skjedd til nå når det gjelder økonomisk støtte og bistand.

TAKK NILS FOR DITT BIDRAG!
Sak 31- 16/17: Foredrag ved kirkeverge Anne Margrethe Øwre.
Selv om Anne Margrethe Øwre har hatt jobben som kirkeverge i halvannet år, så ga hun
uttrykk for at hun fortsatt var inne i en læringsprosess. Det er lett å forstå når vi fikk
høre hvor omfattende og ansvarsfull denne
stillingen er! Som kirkeverge er hun leder av
Elverum kirkelige fellesråd, hun har personalansvar for 18 ansatte, deriblant kantorer,
menighetspedagoger og kirkegårdsarbeidere,
og hun har ansvar for vedlikehold av fem
soknekirker. Hun omtalte seg som en
driftsleder, hvor det å skape et positivt samarbeidsklima er vesentlig. Vi fikk høre at det
er en betydelig aktivitet som foregår innen
kirken i Elverum – gudstjenesten er en liten
del av det.

HSK statusrapport. En statusrapport fra oss latt vente på seg da det har vært fullt fokus på nye
drakter, opplæring av nye trenere, bestilling av utstyr, banefordelinger, turneringspåmeldinger osv osv.
Prosjektet med "Fotball for alle" inne på Hernes Institutt ble en flott arena for de minste. Mange prøvde
seg ut på fotball der for første gange. For flere av dem ble veien inn i organisert idrett og om det da ikke
nødvendigvis var en økonomisk barriere for idrettsdeltagelse, så var det trygt å kunne forsøke seg ufor‐
pliktende utover våren, få nye venner, treffe trenere, og finn en arena for lek og motorisk utvikling. Det er
et tilbakevendende tema med inaktivitet blant dagens barn og unge, så det at barn finner en fritidsaktivi‐
tet som også gir dem noen fysiske utfordringer og gode mestringsopplevelser ser vi på som kjempeviktig,
ikke bare for folkehelsen, men aller mest for barna selv og deres selvtillit og kroppsbilde. Vi håper vi på
sikt kan få til en slik ordning hver vinter/vår, men at vi kanskje så at tiltaket egnet seg mest for de minste,
altså 1‐4 klasse, hvor oppmøtet var størst. Vi er uansett svært takknemlige for støtten dere ga oss til det‐
te, og håper dere syntes det var en god løsning vi fant for å benytte støtten fra dere på. Hilsen HSK
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Vi har raket!

SÅ MINNER VI OM:
 Sommeravslutningen 20. juni kl 1800
 At planen for neste halvår er klar og lagt

ut på nett. Blir sendt pr. mail og post og
det blir utarbeidet plankort som før
 At byggingen på museet starter i uke 30
 At vi griller 10‐13. august
 At vi river 15‐17.august
 At sensommerfesten er 29. august
 At styrets neste møte er 9. august
 At distriktets konvent med årsmøte er 1‐
3. september. 4 fra oss deltar
 At komiteer og prosjekter skal bidra til
årsrapporten (til sekretæren) og gi innspill
til neste års arbeidsgrunnlaG og budsjett
(til presidenten)
 At vi ellers har sommerpause og at alle
ønskes en god sommer med mange fine
opplevelser og deilig vær.
Bær medlemsnåla og snakk om Kiwanis!

HOS SVARTHOLTET BARNEHAGE

4. MAI SKJEDDE DET IGJEN: Svartholtet barnehage overrakte Kiwanis Club Elverum en sjekk; på 14 700,‐ kro‐
ner dette året; resultatet etter basaren under martn i Elverum. Og dette var tredje gongen!
Asbjørn og Harald var der og mottok sjekken, avleverte kaker som takk og spiste kaker med barna
og de ansatte. Kakene gikk ned på høykant og presidentkjedet ble viet stor oppmerksomhet og de
konstaterte raskt at det var et gullkjede. En stor takk til Svartholtet barnehage.

LETT MÅTE Å SKAFFE PENGER PÅ ‐ SKAFF FLERE SOM BIDRAR MED GRASROTPENGER.

Klipp ut!

