HVA GJØR KIWANIS CLUB ELVERUM
FOR LOKALSAMFUNNET?
• Generelt arbeider vi for et bedre lokalsamfunn å leve i.
• Prioriterer støttearbeid for barn og unge i lokalmiljøet –
herunder deler vi årlig ut Kiwanisprisen på 10.000,- kroner.
• Gir KIWANIS-dukken til barneavdelingen på sykehusene,
ambulansetjenesten og til barn ved andre helseinstitusjoner.
• Arrangerer årlige fester for funksjonshemmede.
• Støtte til/ved arrangementer for funksjonshemmede.
• Årlig økonomisk støtte til Frelsesarmeen.
• Er sponsor for og støtter Elverum Fotball Unified.
• Støtter barn og unge i lavinntektsfamilier gjennom Kiwanismodellen,
slik at de kan delta der andre barn tar det som en selvfølge.
• Støtter prosjekt for skoleungdom i Uthuslia i Sørskogbygda.
• Gir pengestøtte til andre gode formål i lokalmiljøet.
• Støtter andres arbeid for barn i Uganda gjennom fadderskap
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BARNA ER
FREMTIDEN

Vi deltar også i prosjekter som ledes av Distrikt Norden:
•
•
•
•

Samarbeider med Unicef i arbeidet for barn over hele verden.
Ferie-/rekreasjonstilbud for brannskadde barn, Burn Camp.
Sommerleir for Mental Helse Ungdom.
Prosjekter for barn i Albania.

Vår organisasjon
®

KIWANIS International
• Internasjonal, frivillig og nøytral organisasjon med
humanitært formål.

VIL DU BLI MEDLEM I KIWANIS CLUB ELVERUM?
Ta kontakt med et av våre medlemmer, eller

• Stiftet i USA i 1915, i Europa 1963, i Norden 1964.

(Ajourført november 2016)

Les om oss på
www.elverum.kiwanis.no
Se også vår Facebookside

www.hamarmedia.no
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Helge Rustad
Tlf: 93 40 59 94
E-mail: elverum@kiwanis.no

KIW

• Mer enn 600 000 aktive kvinner og menn i 80 land.

Kiwanis er en internasjonal
humanitær organisasjon av
frivillige som aktivt arbeider
for barn og unge.

• District Norden har 62 klubber i Norge, 4 i Sverige,
i alt ca 1250 medlemmer.
Vårt verdigrunnlag er basert på:

VENNSKAP - OMSORG - TROVERDIGHET

HVA SKJER I KIWANIS CLUB ELVERUM?
Vi har møter på tirsdager, hver 14 dag kl. 19.00 til kl. 21.00 i uker med ulike
nummer på Moen i Elverum, dersom vi da ikke er på besøk hos en eller annen
spennende bedrift, institusjon e.l.
Møtene ledes av presidenten og inneholder: Opprop, møtereferater, post,
saker til behandling, diskusjoner og lignende. Vi har også foredrag, demonstrasjoner, besøk av foreninger/institusjoner/personer. Vi har besøk av andre
klubber og vi besøker bedrifter, institusjoner og andre ting av allmenn interesse.
Møteferie i halve juni, juli og halve august.
Vi håper du vil følge oss på noen møter og observere, spørre og tenke på om
medlemskap i Kiwanis Club Elverum kan være noe for deg, og hva du evt kan
bidra med i vårt humanitære arbeid.
Vi avslutter alle møter med vårt motto

“ VIL VI - SÅ KAN VI “
For å bli medlem må du introduseres av en person som allerede er medlem.
Denne personen kaller vi din fadder. Du er velkommen som vår gjest på noen
møter før du bestemmer deg. Ta evt kontakt; så oppnevner vi en fadder for
deg.
Fadder
Fadderen tar “ansvar” for å følge opp gjesten, tar kontakt før første møte og
avtaler kjøring sammen eller at de møtes på utsiden av møtelokalet slik at
gjesten slipper å gå inn alene. Fadderen sitter sammen med gjesten og forklarer ord og uttrykk. Fadderen vil også støtte deg gjennom den første tiden
som medlem.
Opptak av nytt medlem
Opptaket er en enkel, men høytidelig seremoni som vi i klubben setter stor
pris på, og det er viktig at rammen rundt det hele er fin.
Klubben tilhører Kiwanis International District Norden og inngår i
Divisjon Indre Østland 1 av 10 i alt. Vi har for tiden ca 35 medlemmer,
men vi trenger flere. Klubben er åpen for både kvinner og menn i alle
aldre.

SLIK SKAFFER KLUBBEN INNTEKTER TIL VÅRT
HUMANITÆRE ARBEIDE
• Produksjon og salg av KIWANISKALENDEREN.
• Dugnad - raker og rydder - på Skogmuseet hver vår.
• Setter opp og tar ned salgsboder på Skogmuseet i forbindelse
med de Nordiske Jakt- og Fiskedager.
• Selger grillmat fra egen grill på de Nordiske Jakt- og Fiskedager.
• Deltar i bingospill og Grasrotandelen. (Org.nr 984051921)
• Diverse småjobber som dukker opp.
• Bidrag fra diverse stiftelser, fond og legater.
• Lotterier og auksjoner av og til.
• Gaver fra privatpersoner og bedrifter
“Kiwanismodellen Elverum – intet barn på utsiden”
er et lavterskeltilbud til alle barnefamilier i Elverum hvor
familien av ulike årsaker ikke har mulighet til å gi sine barn et
tilbud som andre barn og familier tar som en selvfølge.

Hva koster det å være med ?
Kontingenten betales med kr 1000,- pr år (2017) fordelt på to terminer.
Av kontingenten betales til:
Distrikt Norden		
kr. 570,Kiwanis Internasjonal		
kr. 360,Kiwanis Europa Føderasjonen		
kr. 70,Forøvrig inngår i kontingenten:
Årsmøteavgift og tilgang til masse informasjon på internett;
klubben har egen nettside og er på facebook.				
Til sammen		
Kontingenter til utlandet betales i Euro.
Kursendringer kan gjøre at kravet blir høyere; det dekkes evt. av klubben.

Servering på medlemsmøtene betales med kr. 60,-

kr. 1000,-

