1

Medlemsinfo for Kiwanis Club Elverum
Redaktør: Asbjørn Schjølberg

Nr 9 - Juli 2017

God sommer!

”Ja her skal det bli sommer, masse, masse sommer og
enda mere sommer!”

Vi gratulerer!
Alle de som har gebursdag nå i juli.
Vårt hilsningskort er/blir avlevert.
Svein Olaf Bekken hadde sin dag 2. juli
og Falk Bakke har sin 25. juli .
Se
SISTE NYTT
på side 3
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Dette er en utgave litt annerledes enn de vanlige. Hensikten er først og fremst
å ønske alle medlemmer og deres familier en riktig god sommer uansett hvordan været blir eller ikke blir.
En annen hensikt er å runde av før sommertiden etter et
aktivt og fruktbringende år så langt for Kiwanis Elverum.
HERLIG AFTEN I RISBERGET
9. MAI

HERLIGE SOMMERAVSLUTNING
20.JUNI
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SISTE NYTT:

Nå er det et faktum; vi bytter møtelokale for neste Kiwanisår
Da er det avklart; fra 1. oktober 2017 flyttes våre møter til Møteplassen Elverums lokaler i
kommunehuset Folkvang. En avtale ble mandag 3. juli inngått med Møteplassen av vår
president. Dette er gjort i samsvar med medlemsmøtets ønsker den 6. juni 2017; se ref.
Møtelokalene hos Møteplassen Elverum (MPLE) kan deles i to og våre møter kommer til å
foregå i den største delen. Ofte vil det foregå andre møter samtidig i den andre delen.
Ordningen er allerede reflektert på det plankortet som medlemmene har fått; møtet 5. de‐
sember vil også foregå der. Det er også bestilt plass for Juleavslutningen; dersom Hus‐ og
Fest synes det er en grei løsning.
Hva betyr så dette?
Vi får fine møtelokaler, men det blir litt mindre plass. Vi får videre:
 lagerplass for våre saker som nå er på Moen
 adgang til kjøkken, kjøleskap og oppvaskmaskin
 det er montert lerret og prosjektør i møterommet (etter at bildet under er tatt)
 bra med parkering
 trappefri adgang og lett adkomst.
Les fyldig orientering på vårt nettsted; Medlemssider ‐ > Intern informasjon ‐> Referatsaker

