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Vi her i Uglekolonien har nå i hele høst trykket på redaktøren av Ugleluren
for å gi ut det siste nummeret for året 2016 ‐ 2017 ‐ en utgave han selv har
sagt at skal komme. Nå ser det endelig ut som at han har fått visse kropps‐
deler i gir. Men vi skal gi ham rett på et punkt; når en oppsummering av året
som gikk skal lages så må man få det litt på avstand. Det betyr imidlertid
ikke å vente til sååå... lang tid har gått. OK ‐ her kommer det!
Som antydet ovenfor så er dette siste nummer i forrige Kiwanisår. Det blir en presentasjon av hva som foregikk og hva vi fikk til. Det sies jo så flott at man skal la fortiden fare
og se fremover for det er dit vi skal. Greit - men det er ofte lurt å kaste et blikk bakover
og se at løypa er rett og dermed kursen trolig korrekt også. Dessuten - det er svært oppmuntrende å se hva vi presterte. Det gir oss tro på vår evne til å utføre vårt oppdrag og
at vi faktisk gjør det ganske bra. Dette til tross for at oddsen ikke syntes å være de beste. Og la oss ta det med den gang. Vi gjorde det svært bra i 2016 - 2017; ja på mange felt
var dette et av de beste år vi har hatt. Dessverre så gikk medlemstallet nedover, men når
antallet er på 30-tallet så er ikke dette noen katastrofe - bare et varsel om å ta noen nye
tak. Det har også vært hevdet at alderen tynger og at vi ikke klarer så mye lenger. Sikkert
korrekt men vi klarte målene våre likevel; noe vi kan takke mange gode hjelpere for.
La oss derfor glede oss over at VI KLARTE DET !









Hva skjedde i starten av året?
Fikk styre preget av gjenbruk, men vi fikk
også vårt første kvinnelige styremedlem
Arbeidsgrunnlag som prioriterer verving,
K‐kunnskap og økonomi/nye dugnader
NAV var her med sjefen sjøl bl a og ga oss
mange fine input
Arbeidsmøter endret form; aktivitet og
deltakels ble stikkord
Vi lærte om Kiwanisformelen og nytt mø‐
tested ble et tema og et prosjekt
Ingvild Haugbråten og Visit Elverumsreg.
Vi hadde en flott tur til nye Våler kirke
Koselig juletilstelning på Moen iscenesatt
av en dyktig fest‐ og huskomite.













Vinter og vår ga oss:
historien om Unified v/Bjørnar
Det første kombinerte klubb‐ og divisjons‐
møte; på Moen
Tom Johnsen og Nærpolitireformen
Gruppearbeid med klubbanalyse ‐ våre
tanker om klubben og dens drift. Vi er
ganske fornøyd, men noen punkter har vi
drøftet videre. Kursen er klar
Entreprenørskap v/Nils Rustad som ga oss
vyer om mangt. Tøft!
Innsikt i kirkevergens hverdag. Masse!
Gruppearbeid om verving. Ga ideliste!
En flott aften i Risberget. Toppers!
Lions om seg ‐ og Terje Ringsby om unge.
Vi raket og gjorde Skogmuseet flott.

Siste kvartal 2016 - 2017







Sommeravslutning i Uthuslia; deilig aften
Sensommerfest på Varden og Unified var
med som fortjent. Flott fest; tåke ute
Vi var på Rokoberget ”og ikke visste vel vi
at slikt noen fantes” sa mange. Fint fore‐
drag av Per Ola etterpå på Solbakken
En forsinket fest for funksjonshemmede
og den ble som vanlig flott, med fullt hus
Dugnader har vi hatt som vanlig og med
et kjemperesultat; beste i moderne tid.
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Dugnadene. I god , gammel stil bygget vi på
Skogmuseet, godt støttet av Unified.
Vi grillet som vanlig under Jakt og fiskeda‐
gene og resultatet ble rekordartet. God
støtte fikk vi av ledsagerne i vaffelstekingen
og salget der; med kaffe.
Og så rev vi det hele ned igjen, sammen
med Unified.

Vi har all grunn til å være fornøyd med innsatsen og resultatene. Vi har så langt vi har
kunnskap om takket alle som takkes bør ‐ Unified, ledsagere, medlemmer og sponsorer
som har gitt et vesentlig bidrag. Elisabeth og Solrun har fått Æresdiplom og klubbens
høyeste utmerkelse for sin ekstra innsats.
HVORDAN GIKK DET SÅ MED VÅRE SUKSESSFAKTORER?
I sum så gikk det flott med to av dem;
humanitær støtte og økonomi, mens
medlemstallet dessverre gikk ned med 2.
Humanitært støttet vi:
 over 220 barn derav en skoleklasse med
ca 40 barn og 60 barn i familier på ferietur til Teknisk museum (19 familier)
 Et større antall barn i HSK med hall til
vintertrening (50 - 100)
 12 enkelte barn/unge med kontingent til
håndball og fotball, samt turneringer
 Støtte til ferie for 3 funksjonshemmede
 Ca 30 unge på sommerleir MHU
 Ca 30 barn/unge på sommerleir for
brannskadde - Burn Camp
 Frelsesarmeen med 10 000,- kroner
 80-90 funksjonshemmede fikk fest
 20 personer i Unified med 65 000, Feriebidrag til bofellesskaper
 Julegave til eldre på sykehjemmene
 125 Kiwanisdukker til sykehus m.m.
 Kiwanisfondet med 6000,- kroner
 Albanahjelpen med 15 000,- kroner
Til sammen ga vi bort ca 208 000,- kroner.

HVA FIKK VI TIL ELLERS?




















1293 dugnadstimer
Gjennomført klubbanalyse
Lært om Kiwanismodellen
Styrket Kiwaniskunnskap
Plan for klubbutvikling 3-årig
Tiltaksplaner for verving og for arbeidet
med nye ideer i dugnad/økonomi noe
som nå kan gi frukter i videre arbeid
med å øke medlemstallet og finne flere
ting for dugnad
Laget markedsføringsverktøy for bruk
fremover og en strategi for hvordan vi
benytter den
Et variert program med god veksling
mellom arbeidsmøter, besøk og foredrag
Skiftet møtested etter et hurtigarbeidende prosjekt
Gode arbeidsmøter med mer aktivitet
for deltakerne; her er mer å hente
God kontroll med økonomien og bra
inntjening
Kortere og mer målrettede styremøter
Gode og hyggelige sosiale samlinger
Fine sponsoravtaler etter fint initiativ
438 timeverk humanitært
Delt ut 1 Øienmedalje.

Men vi fikk ikke FLERE deltakere i Grasrotandelen, kalendersalget gikk ned og medlemstallet gikk også nedover. Opplegget for neste år søker å gjøre noe med dette.

