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For å si det rett ut ‐ sommeren er over (hvis du ikke har merket det)! Det
stunder mot årsmøte i alle Kiwanisledd ‐ så også i vår klubb. Flere er invol‐
vert i å snekre sammen en god forklaring til medlemmene på hva som skjed‐
de i det administrative året som har gått, og evt også forklare hvorfor ting
evt ikke har skjedd. Medlemmene får snart ut styrets årsberetning, og der
ligger også tanker om neste år og budsjettet.
Dere kan lese selv ‐ men uhuuu… det ser ut til å ha godt svært bra!!
District Norden har holdt sitt konvent; i Langesund denne gang. 4 fra klub‐
ben var der og vi synes det også gikk bra. Hyggelig. Bra oppslutning!
Selv har vi gjennomført dugnad og grilling på Skogmuseet slik vi pleier på
disse tider; også det gikk greit og med et flott resultat på grillen ‐ bedre enn
på mange år.
Vi har avrundet det hele med vår tradisjonelle sensommerfest der
”skalkene” ble fortært og mange ble takket og hyllet ‐ slik vi pleier.
Høstens program er klart for lengst. Medlemmene har fått ”kortet” som viser menyen og
der er litt av hvert som skjer fremover mot jul.
Året som har gått har vært mye opptatt av klubbutvikling og forholdene er lagt til rette for å
ta fatt på to store viktige oppgaver som må løses:
‐ ØKE MEDLEMSTALLET ‐ OG ‐ FINNE NYE ENKLERE ØKONOMIKILDER ‐
STØTTE TIL FLYKTNINGTJENESTEN
Med 7000,‐ kroner fra Kiwanismodellen har
klubben støttet en busstur for 19 familier og
deres 60 barn til Teknisk Museum i hoved‐
staden. Det rapporteres å ha vært en fin dag
og vi har mottatt et hyggelig takkebrev fra
Flyktningtjenesten.

MER GRASROTPENGER
Det er fremlagt forslag fra Regjeringen om
at prosenten for Grasrotandelen skal økes
fra 5 til 7 prosent. Det foreslås også at spil‐
let Extra skal inngå i Grasrotandelen fra
2018 ‐ positiv økning for lokale lag og fore‐
ninger. Vi bør absolutt skaffe flere spillere!

Vi gratulerer!
Magne Rønningen som har sin dag 17. september
Vi gratulerer også Aage Faldmo og Ragnar Heggedal som har fått plakett for 10 års medlemskap.

VI MINNES ODD ROTBAKKEN
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Med sorg og bedrøvelse mottok vi den triste meldingen om at Odd Rotbakken,
”mister ORO” døde på Tynset sykehus den 30. juli 2017 etter et langt og inn‐
holdsrikt liv, vel 80 år gammel. Med Odds bortgang mistet også klubben et høyt
aktet chartermedlem.
Han ble født 5. desember 1936, og ble notert som medlem av vår klubb 4. de‐
sember 1979 da han som ”interessert” deltok i sitt første møte. Men tidene var
travle og han sluttet 31. mars 1981. Men så kom han inn igjen 28. februar 1995.
Han var en travel kar og drev både kunstgalleri og med markiser o l. Men han
fant tid til klubblivet og skulle bli en krumtapp i vår aktivitet gjennom mange år.
Vi gjør ordene på hans dødsannonse også til våre:
”Et hjerte av godhet har sluttet å slå. Vi unner deg hvilen men savner deg så”
Odd var blant de 20 som involverte seg for å opprette en Kiwanisklubb her i Elverum og det kaller på re‐
spekt og takk. Det kan trygt sies at Odd har gjort et flott arbeide som medlem og hans bidrag har hatt av‐
gjørende betydning for klubbens liv og skjebne. Han har gjort oss store tjenester på flere felter og var all‐
tid interessert, trofast, aktiv og tjenestevillig. Ja han visste knapt hva godt han skulle gjøre for Kiwanis og
vi vet at han var opptatt av dette også i den siste tiden.
Odds navn og hans kunstgalleri ORO er brent inn i klubbens histo‐
rie for all tid. Det var alltid plass for Kiwanis på ORO, hos Odd.
Med han som vert har vi holdt våre jubileumsfester og julebord på
ORO. Han var en god vert, tenkte på det meste og jobbet hardt
ved hver anledning. På ORO har vi holdt mange møter, der har vi
jobbet med vår kalender, der har vi lagret masse av vårt utstyr og
det var svært hyggelig når man var på tur i byen å stikke innom
Odd, slå av en prat og drikke kaffe
og spise snipper. Og vi tror han
satte pris på det. Lærte oss også litt om kunst og foredro på samlinger om
malerier og mye annet.
Odd var i 16 år medlem i vår interne arrangementskomite og i 9 av disse
årene var han leder for komiteen. Tidvis også medlem i Dugnadskomiteen
Vi har oppfattet Odd som en snill og hyggelig kar som hadde omsorg for
andre og for klubben. Han øste av sitt gode hjerte og det var sjelden nei i
hans munn. Men han kunne også si fra når det var noe han ikke likte, og
sånn bør det være.

Vår klubb har mye å takke Odd for, og vi får en god følelse inni oss med vissheten om at vi fikk takket Odd
personlig for alt dette mens han levde. Sist desember ble han tildelt Øienmedaljen som er den høyeste
utmerkelsen som Kiwanis i Norden kan gi sine medlemmer. Vi gjentar takken her og nå.

Vi lyser fred over Odd Rotbakkens minne!
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DIVISJONSMØTE NR 4
Divisjon Indre Østland.
Viseguvernør Harald Langeid har kanskje god
grunn til å se alvorlig ut der han presiderer på
divisjonens møte nr 4 i år. Det er nemlig slik at
divisjonen skranter og damene i Kiwanis Club
Skedsmo har lagt ned sine verv, fanen og andre
ting er innlevert og klubben opphører 30. sep.
Vi kommer til å savne damene i Skedsmo!

Trolig er det siste gang vi ser et slikt divisjons‐
møte i Indre Østland. En sørgelig utvikling, og
derfor er saken gitt stor plass i denne utgaven
av Ugleluren.

Også Eidsvoll signaliserer at de vil legge ned klub‐
ben i løpet av neste kiwanisår.
Dermed blir det ikke mye ”divisjon” igjen.
Vil distriktet bli nødt til å vurdere situasjonen for
divisjonene; og da også Divisjon Indre Østland?
Men det skjer mer!
Kiwanis Club Ås skal
legges ned.
Vi vet også at det skjer
endringer i Divisjon
Østfold der trolig en
klubb legges ned, evt at
to klubber slår seg sammen.
Selv har vi mistet 6 med
-lemmer de siste to årene. Derfor er det i neste
år høyeste PRI på å finne flere som kan tenke
seg å gjøre en innsats
for barn og unge her i
Elverum.

Tusen takk for hjelpen i sommer!

