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Så har da endelig naturen dukket frem igjen fra enorme mengder med snø ,
ja det var nesten som i ”gamle dager” ‐ den gang det var vintere, dere. For
mange av oss her inne i de store skoger var det faktisk til tider tøft ‐ men
hjelpsomme mennesker la litt å spise til mange av oss ‐ uhuu., vi sto han av.
For Kiwanis har det allerede passert to kvartaler. Det er blitt mer blest om
hva vi har fått til, og det er ikke lite, så vi skal ta med de klare talls tale.
Men vi må selvsagt ta med det som ble aller viktigst og som skjedde i april; vi vokste til 38.

4 i tilgang
10. april
3 i tilgang
24. april

Ugleluren leses best på dataskjerm men kan utmerket godt skrives ut og leses på papir.

”Vi velger oss april!”
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April 2018 ble for vår klubb fylt med mange gledelige hendelser. Vi nevner de største:
‐ medlemstallet steg fra 31 til 38 da vi tok opp 7 nye medlemmer. Den 10. april ble det tatt opp fire,
og 23. april tok vi opp enda 3. Det ble sannsynligvis satt ”fadder‐rekord” siden Bjørnar var fadder til 5
av disse. De to andre var ”Stenseth og Stenseth” faddere for, og Arne kasserer fikk sannelig omset‐
ning for velkomne faddergaver og trengte nesten bærehjelp.

Hjemme
Hjemme hos
hos presidenten
presidenten kan
kan det
det kanskje
kanskje bli:
bli:
”FADDER”
”FADDER” -- ullan
ullan :)
:) ?
?
Og de nye medlemmene er: Og de nye medlemmene er:
(side 1, øverste bilde, fra v) (side 1, nederste bilde, fra v)

Rune Evenrud
Terje Roger Olsen
Brit Annie Hoddø
Martin Nystuen

Finn Johansen
Arne Løveng
Nelly Beate Løveng

Velkommen til vår klubb !
‐ for fjerde året på rad mottok vi en flott pengegave (denne gang 11 500,‐ kr.) fra Svartholtet barne‐
hage. President Bjørnar, med Harald og Asbjørn på slep med kaker og kamera, møtte etter invita‐
sjon i barnhagen fredag 13. april. Barna i avd. Ugla!! Var samlet og innledet med flott sang. Så ble en
sjekk overlevert av Konrad og Sophie og presidenten fortalte om Kiwanis og takket og bukket.
Presidenten endte på gulvet blant alle barna, og så ble det kake (og kaffe) for voksne og barn.
De t hele endte med masse klemmer og ”Takk for at vi får arbeide sammen med dere” av barna !!
Og siden to kameramennesker var med kan vi presentere noen bilder:

”BARN
HJELPER
BARN!”

”Vi velger oss april!” - FORTSATT
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‐ Vår 3‐års plan for klubbutvikling viser seg nå å virke og mangt faller på plass. Mange av målene for år
2020 nærmer seg allerede nå fullførelse og viser at vårt møysommelige arbeid i 2‐3 år bærer frukter.
Takket være sterk innsats fra Bjørnar og de to Stenseth skjedde det som man bare kunne drømme om;
7 ny medlemmer i en jafs. Vi takker de som fikset dette! Målet var 40 medlemmer i 2020; vi mangler
bare 2 dit. Tar vi en titt på de oppsatte målene så ser det slik ut:
Målsettinger:
a. Klubben skal ha 40 medlemmer i 2020 ‐ vi er på god vei
b. Medlemmer med gode Kiwaniskunnskaper og positive holdninger til humanitært arbeid ‐ OK….
c. Programmer og møteplaner som inspirerer til deltakelse ‐ OK…...
d. Møter og møteprogrammer som gir lyst til å delta aktivt ‐ OK, og er på vei lenger frem.
e. Humanitære aktiviteter som støtter målgruppen barn og unge på en god måte ‐ på god vei.
‐ 4 medlemmer representerte klubben på distriktets Motivasjonskonferanse i Drammen 21‐22. april. De
kom hjem med lysende øyne og kunne fortelle at medlemsveksten og plan‐aktiviteten vår vakte oppsikt.
De som deltok var; viseguvernør Harald, webmaster og forrige president Asbjørn, vår neste president
Per Ola og Anne Berit fra Humanitærkomiteen vår. Se flere bilder i Kiwanisnytt nr. 3.

‐ og så var det jo Kiwanis Cup lørdag 14. april der 11 Unified‐lag spilte en masse kamper (25). Her ser vi fra
åpningen der både Kiwanis, fotballkrets, Elverum fotball og kommunen var med.
Her er det fart, innsats og fair play. Her vinner alle og her hjelper man hverandre, og det er veldig hyggelig å
være tilstede og se
på gleden over å få
være med.

















Hva har skjedd hittil i 2017/2018?
Vi byttet møtested, Asbjørn fortsatte som
fungerende president, og 10. okt samles
vi på Møteplassen for første gang
Gjennom arbeid i grupper har medlem‐
mene lagt frem ideer for klubbutvikling
og satt opp mål og tiltak i en 3‐årsplan
Magne Baugerud informerte oss om or‐
kestret Brasstastick; som vi støtter
Mari, daglig leder på Møteplassen, ga oss
en orientering om Møteplassen Elverum
Koselig juletilstelning på Møteplassen
Bjørnar overtok presidentembedet
Info‐møte for 11 potensielle nye medlem
‐mer; markedsføringsmappe tatt i bruk.
Odd‐Erling Lange om Elverum Vekst
38 hørte Ottar Evensen om Svarteboka
Stian Thorsen fortalte om Felleskjøpet
Erling Lindberget fortalte om Stora Enso
Tatt opp 7 medlemmer i 2 omganger
Og vi har startet rakingen; Vi raker!

4

KVARTALSRAPPORTER
sendes etter egen tidsplan fra presidenten til
viseguvernøren, og alle viseguvernørene i sin
tur til Guvernør som drar det hele sammen.
Etter 2 kvartaler har vår klubb:

mistet 2 medlem og fått 7

donert 126 299,‐ kroner

utført 136 humanitære arbeidstimer

Ingen Kiwanisdukker er utdelt.
Samlet har vår divisjon i de samme kvartaler:

mistet 3 medlemmer og fått 7 nye

donert 263 299,‐ kroner

utført 267 humanitære arbeidstimer

delt ut 100 Kiwanisdukker.
District Nordens (KIDN) kvartalsrapporter
viser KIDN samlet har:

1125 medlemmer (ned 13 fra 1. okt 17)

donert 2,7 millioner kroner

utført 17743 humanitære arbeidstimer.

gitt bort 1316 Kiwanisdukker
For våre nye medlemmer:
I starten kan alt det nye virke overveldende. Det tar
tid å bli kjent med hva dette er!
På informasjonsmøte fikk dere en mappe med info‐
stoff, undres du så se der!
Klubben vil fremover gjøre diverse ting for å infor‐
mere dere ‐ ”bit for bit; bilde for bilde”. Det vil også
denne klubbavisa gjøre (og den ligger på nettet).
Vårt nettsted elverum.kiwanis.no gir det meste.
Distriktet har eget nettsted der det er mer vidtrek‐
kende info: kiwanis.no
Brukernavn og passord vil du få av webmaster der‐
som din fadder da ikke alt har fortalt det. E‐post til
klubben går på elverum@kiwanis.no og da får både
president, sekretær og neste president den.

GRASROTANDELEN
De siste 4 år har vi øket med 2 spillere og har 31.
Hittil generert for oss er ca 4900,‐ kroner.
Alt vi trenger er flere som støtter oss, klipp ut lap‐
pene ved siden av og skaff oss noen flere!
Det er en myte at alle er med. Vil vi, så kan vi!

