
Kiwanis  Club Elverum 

 

VIL VI – SÅ KAN VI ! 

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

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 12. oktober 2015 

Referat fra medlemsmøtet 6. oktober 2015. 
Tid og sted: Terningen skanse kl. 19. 
 

Fremmøtte:14+ 4=18.  
Tilstede: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, , Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, John 
Koppang, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Kjell Olsen, Helge Rustad, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Steinar 
Vollestad 
Forfall:, Olav Akselsen, Falk Bakke, Otto Kr. Borg, Grethe Emblemsvåg Aage Faldmo, Geir Karlsen, Odd F. Korsæth, 
Harald Langeid, Eli Løkken, Harry Meljordshagen, ,  Rolf A. Nordby, Oddvar Nyberget, Irene M. Nybu, Arne K. Pedersen, 
Bjørnar Pedersen, Bjørn C. Risberg, Odd Rotbakken, Magne Rønningen, Steinar Solberg, Anne Berit Stenseth, Per Ola 
Stenseth, Ketil Storfjell, , Lars Øverby, Bjørn Øvergård. 
Ledsagere: Berit Monsbakken, Inger Helene Nersveen, Torill Hald Oftebro, Gunvor Rustad. 

 
Det var et skuffende lavt fremmøte denne kvelden på Terningen skanse. Men de som var møtt fram, 
fikk en interessant gjennomgang av de historiske hendelsene som førte til opprettelsen av 
skanseanlegget. Ottar Evensen fortalte levende om alle feidene som har funnet sted mellom Norge og 
Sverige opp gjennom historien. Terningen skanse er et imponerende stort anlegg, som må ha krevd en 
stor innsats i sin tid. Kanskje har anlegget vært avskrekkende, det kom nemlig aldri til reelle 
krigshandlinger her. 
Ragnar stilte opp med kaffe og smultringer – det varmet godt i den kjølige høstkvelden! 
 
Når det gjelder beskrivelse av selve anlegget, kan vi støtte oss til Riksantikvarens omtale: 
  
Terningen skanse fra 1675 ble bygget som et resultat av en planlagt festningsopprustning iverksatt 

under kong Christian den 5 (1670-1699) og hans stattholder i Norge, Ulrik Fredrik Gyldenløve. Under 

siste fase av Napoleonskrigene, fra 1811 til 1814, var det igjen behov for å gjøre anleggene operative. 

Terningen skanse gjenoppstod da som en åttekantet stjerneskanse med fire bastioner med 

kanonstillinger og fikk status som hovedanlegg ved Elverum. Det var en vollgrav rundt festningen, og 

en trebru utenfor inngangsporten som kunne dras inn. Inne i skansen var det lafta bygninger som 

dannet et bygningskompleks bestående av fire fløyer med et areal på 1000 m2. Bygningene inneholdt 

bl.a. mannskapsforlegning til 420 mann, 4 staller, kjøkken og værelser til kommandanten, portner og 

offiserer. Mot skansens sørøstre og nordvestre bastion ble det bygget to kruttkamre. I dag er det ene 

kruttkammeret og synlige rester etter fundamentene til forlegningen bevart. 

 

 
Helge Rustad 
sekretær 



Kiwanis  Club Elverum 

 

VIL VI – SÅ KAN VI ! 

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

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 14. oktober 2015 

Referat fra medlemsmøtet 13. oktober 2015. 
Tid og sted: Møteplassen kl. 19. 
 

Fremmøtte:17+ 5+3+1=26.  
Tilstede:, Falk Bakke, Grethe Emblemsvåg,  Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, John Koppang,  
Harald Langeid, Eli Løkken, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, Arne K. Pedersen,  
Helge Rustad, Magne Rønningen, Asbjørn Schjølberg, Steinar Vollestad 
Forfall:, Olav Akselsen, Christian Andersen, Svein O. Bekken, Otto Kr. Borg, Snorri Djurhuus, Aage Faldmo,  
Geir Karlsen, Odd F. Korsæth, ,  Oddvar Nyberget, Irene M. Nybu, Kjell Olsen, Bjørnar Pedersen, Bjørn C. Risberg,  
Odd Rotbakken, Arne J. Sigstad, Steinar Solberg, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Ketil Storfjell, , Lars Øverby, 
Bjørn Øvergård. 
Ledsagere: Berit Monsbakken, Inger Oliv Murud, Inger Helene Nersveen, Torill Hald Oftebro, Snøfrid Schjølberg. 
Gjester: Mirjan Gruda, Shemsi Gruda, Kastriot Farsi 
Bjørn-Frode Løvlund (journalist fra Østlendingen) 

 
I presidentens fravær var det past president, Harald Langeid, som ønsket velkommen. Han overlot så 
ordet til møtelederen, Falk Bakke, som presenterte kveldens gjester fra Albania: Mirjan Gruda, hans 
far Shemsi og Kastriot Farsi (som også fungerte som tolk). 
KC Norden har hatt flere prosjekter i Albania helt tilbake til 1992. På et av sine besøk i Albania traff 
Falk så Mirjan. Han hadde vært utsatt for en alvorlig arbeidsulykke, der begge armene ble amputert 
midt på overarmen. For å hjelpe den sterkt handikappede Mirjan, fikk Falk sammen med to andre satt i 
gang en innsamlingsaksjon som innbrakte 125 000 kr.  Så i oktober 2013 fikk Mirjan tilpasset en 
protese på høyre arm. Norsk Teknisk Ortopedi, som lagde protesen, har nå sagt at de vil spandere en 
protese også til den venstre armen! Så nå er Mirjan i Norge for å få tilpasset begge protesene.  
Hittil har hånden på den høyre armen vært formet som en klo. Men det er et ønske fra Mirjan at den 
kan formes som en kunstig hånd. Dette vil bety mye for hans selvfølelse, verdighet og hans sosiale liv.  
Det er også et viktig poeng at protesene lages så enkle teknisk at de lett kan repareres i Albania.  
Mirjan vil også få oppfylt et av sine høyeste ønsker under besøket i Norge, nemlig å få treffe Cato Zahl 
Pedersen på Toppidrettssenteret! 
Kastriot Farsi uttrykte stor takknemlighet overfor vår klubb for all hjelp og støtte gjennom mange år. 
Ikke minst for støtten til musikkorpset Trupa Muzicore. Og han fortalte at Mirjan er svært takknemlig. 
For ham betyr dette å komme fra mørket og ut i lyset. Det betyr at han nå kan få tilbake sitt sosiale liv, 
at han kan klare seg selv i hverdagen – uten å være totalt avhengig av andres hjelp. 
  

 
 
Helge Rustad 
sekretær 
 
 



Kiwanis  Club Elverum 

 

VIL VI – SÅ KAN VI ! 

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

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 21. oktober 2015 

Referat fra medlemsmøtet 20. oktober 2015. 
Tid og sted: Lille Gråberg kl. 19. 
 

Tema: Movies on War 
 

Fremmøtte:21+6+1=28.  
Tilstede: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg,  Knut Grindalen, Ragnar Heggedal, 
John Koppang, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Eli Løkken, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, 
Rolf A. Nordby, Oddvar Nyberget, Kjell Olsen, Bjørnar Pedersen, Helge Rustad, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, 
Steinar Vollestad 
Forfall: Olav Akselsen, Falk Bakke, Otto Kr. Borg, Aage Faldmo, Ingvar Haugen, Geir Karlsen, Irene M. Nybu, Arne K. 
Pedersen, Bjørn C. Risberg, Odd Rotbakken, Magne Rønningen, Steinar Solberg, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, 
Ketil Storfjell, , Lars Øverby, Bjørn Øvergård. 
Ledsagere: Berit Monsbakken, Inger Oliv Murud, Inger Helene Nersveen, Liv Nordby, Torill Hald Oftebro, Snøfrid 
Schjølberg. 
Gjest: Asbjørn Skogestad  (fra Lions) 

 

• Innkalling og referat fra forrige møte godkjent uten merknader. 

• Ord for dagen: Presidentene leste noen kloke ord om det å berøre hverandre, gi en god klem. 

• Presidentens fem minutter. Forrige president, Harald Langeid, ble tildelt en plakett som en 
synlig takk for sin presidentgjerning. 

 
Kveldens tema var Movies on War. Lederen for filmfestivalen, Mona Pedersen, kunne fortelle at det er 
5 år siden festivalen ble arrangert første gang. I år blir den avholdt 12.–14. november. De filmene som 
blir vist disse dagene handler ikke bare om krig og konflikter, men også om forsoning og fred. Det vil 
bli vist om lag 100 filmer fra alle verdens hjørner. Elverum har en jo en spesiell plass i norsk historie 
med det som skjedde i aprildagene 1940, men også som en forsvarskommune med lange tradisjoner. 
Derfor mente hun det er ganske naturlig at en slik filmfestival arrangeres nettopp her. 
Et svært aktuelt tema i år er: Hva skjer i Russland? Hva vil Putin? 
En film om Elverum, med glimt både fra tiden før krigen, selve krigshandlingene og fra gjenreisingen, 
vil også for mange være en veldig interessant film. Vi fikk se klipp fra flere filmer, bl.a.: 

- Fekteren  

- Kampen om tungtvannet (fra 1948, hvor hovedpersonene spiller seg selv) 
- Elser (attentatforsøk mot Hitler) 
- Mannen som reddet Paris (Generalen som motsatte seg Hitlers ordre) 
- Alle ansikter har et navn (flyktninger i Europa i 1945 og i dag - et svært aktuelt tema) 

 
26. oktober kl. 19 vil det bli avholdt et informasjonsmøte i Storgt. 20 for frivillige hjelpere. Tar gjerne 
imot evt. flere interesserte!  (Aktuell link: www.moviesonwar.no) 
 
Arne Johan takket så Mona for en fin orientering.  
Han understreket hvor viktig det er å lære av historien! 
 

• Frivilligsentralen ønsker hjelp til transport av eldre på fredager (formiddag). Spørsmålet tas opp 
på neste møte – som forøvrig er et arbeidsmøte! 

 
 
Helge Rustad  (sekretær) 

 



Kiwanis  Club Elverum 

 

VIL VI – SÅ KAN VI ! 

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

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 4. november 2015 

Referat fra arbeidsmøtet 3. november 2015. 
Tid og sted: Lille Gråberg kl. 19. 
 

Fremmøtte:18.  
Tilstede: Christian Andersen, Svein O. Bekken, , Grethe Emblemsvåg , Knut Grindalen, Ragnar Heggedal, John Koppang, 
Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Eli Løkken, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Kjell Olsen, Bjørnar Pedersen, Helge 
Rustad, Magne Rønningen, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Steinar Vollestad 
Forfall:, Olav Akselsen, Falk Bakke, Otto Kr. Borg, Snorri Djurhuus, Aage Faldmo, Ingvar Haugen, Geir Karlsen, Harry 
Meljordshagen, ,  Rolf A. Nordby, Oddvar Nyberget, Irene M. Nybu, Arne K. Pedersen, Bjørn C. Risberg, Odd Rotbakken, 
Steinar Solberg, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Ketil Storfjell, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. 

 

• Ord for dagen. Harald Langeid leste et tankevekkende dikt: Jeg er heldig. 
 

• Presidentens fem minutter.  
Som en symbolsk handling tok presidenten av seg sitt slips og la det i haugen av slips på 
bordet. Med det markerte han støtte til Farsdagsaksjonen til inntekt for Eliminate. Ett slips kan 
redde et barn fra å dø av stivkrampe! Vi kan også sende en SMS med teksten FAR til 2040. Da 
gir vi 200 kroner til aksjonen. 
 

• Revisjon av Vedtaksprotokollen 

Asbjørn redegjorde kort for de endringer og justeringer av vedtaksprotokollen som nå er 
påkrevet. Bl.a. er nå våre prosjekter tatt inn i vedtaksprotokollen. Ellers er det stort sett kun 
språklige justeringer. Møtet ga sin tilslutning til disse endringene. 
 

• Plan for første halvår 2016. 

Lederen av programkomiteen, Harald Langeid, ga oss en oversikt over planen for neste halvår. 
Han understreket at det kan bli nødvendig med noen endringer/justeringer. Planen ser slik ut: 
 

5. jan.  Arbeidsmøte 
19. jan. Divisjonsrådsmøte hos oss 
2. febr. Foredrag om Kristoffer Svartbekken 
16. febr. Skogen som miljøarbeider 
1. mars Valgmøte 
15. mars Curida 
29. mars NAV/Kiwanismodellen 
12. april Fuglekasseprosjektet på Starmoen 
26. april Arbeidsmøte / (raking?) 
10. mai Fest for funksjonshemmede 
24. mai Gårdsbesøk/foredrag/Munthegården 
7. juni Arbeidsmøte 
21. juni Sommeravslutning 

 

• Klubbutvikling. 
Det er viktig å tenke på helheten når det gjelder klubben. «Veien blir til mens du går». Derfor 
er begrepet klubbutvikling stadig like aktuelt. I grupper på tre ble så temaet drøftet. Det kom 
fram mange konstruktive ideer og synspunkter. I et forsøk på å gjengi noe av det viktigste, kan 
nevnes: (Se neste side). 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

2

Sosialt fellesskap – hva legger vi i det?  
Det sosiale er viktig! Litt for liten tid til sosialt samvær på møtene.  
Frammøtet på møtene bør bli bedre! (Dårligst frammøte på arbeidsmøter – hvorfor?) 
Godt program på møtene er viktig. 
 
Inntekter: 
Bjørnar leder en gruppe som skal se på nye inntektsmuligheter.  
 
Kalenderen 

Mange kvier seg for å gå på dørsalg. Skaffe firmaer. Mange mangler kontanter i dag.   
Provisjon til selgere? Begynne salget tidligere? 
 
Dugnader.  
«Vi er i ferd med å gå ut på dato».  «Bygg- og riv» på Skogmuseet blir snart for tungt. 
 Hjelp fra Unified er kjærkomment. Kan Ungdommens Hus være interessert i å delta på dugnader? 
 
Rekruttering.  
Venneklubb - (støtter opp når det passer).  
Flyktninger – kan være en «vinn-vinn»-situasjon. Solidaritetstenkning.  
Satelittklubber (forsøk på å rekruttere ungdom).  Egen klubb for funksjonshemmede? 
 
Gjøre klubben bedre kjent. 

Stand under mart´n med musikk og grilling – kiosk? Brosjyrer. 
 

• Eventuelt. 
Asbjørn opplyste at klubben gjennom Kiwanismodellen har gitt økonomisk støtte til fire 
ungdommer i Villmarksgruppa til en overnattingstur på Nordhue. Dette er alle ungdommer som 
trenger en håndsrekning i hverdagen!  
Likeledes har en jente fått støtte til innkjøp av rideutstyr, det er videre gitt støtte til innkjøp av 
PC med lesetreningsprogram, samt til innkjøp av skidress. 
Kiwanismodellen fungerer! 
 
 

Møtet hevet kl. 20.30.   
 
 
 
Helge Rustad 
sekretær 



Kiwanis  Club Elverum 

 

VIL VI – SÅ KAN VI ! 

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

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 18. november 2015 

Referat fra medlemsmøtet 17. november 2015. 
Tid og sted: Namibiahuset kl. 19. 
 

 

Fremmøtte:27+4=31  
Tilstede: Olav Akselsen, Christian Andersen, Falk Bakke, Svein O. Bekken, Grethe Emblemsvåg, Knut Grindalen, Ingvar 
Haugen, Ragnar Heggedal, John Koppang, Harald Langeid, Eli Løkken, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, 
Oddvar Nyberget, Irene M. Nybu, Kjell Olsen, Arne K. Pedersen, Bjørnar Pedersen, Helge Rustad, Magne Rønningen, 
Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Steinar Solberg, Ketil Storfjell, Steinar Vollestad, Lars Øverby. 
Forfall: Otto Kr. Borg, Snorri Djurhuus, Aage Faldmo, Geir Karlsen, Odd F. Korsæth, Harry Meljordshagen, Bjørn C. 
Risberg, Odd Rotbakken, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Bjørn Øvergård. 
Ledsagere: Inger Helene Nersveen, Torill Hald Oftebro, Gunvor Rustad, Snøfrid Schjølberg. 

 

• Ord for dagen: Grethe Emblemsvåg leste diktet «Våre små søsken» av Inger Hagerup. 

• Presidentens fem minutter. To jubilanter ble overrakt hver sin blomsterhilsen:  
 Oddvar Nyberget 85 år og Ragnar Heggedal 75 år. 
 
Kveldens godt besøkte medlemsmøte ble avholdt på Namibiahuset, hvor Birgit Andresen ga oss en 
fremragende orientering om Namibia og om Namibiaforeningen. Vi fikk høre om Namibias korte 
historie som egen nasjon, helt fra tiden de ble omtalt som Sørvest-Afrika og fram til de fikk sin 
selvstendighet i 1990. Området var en tysk koloni fra 1885 fram til slutten av første verdenskrig. 
Deretter ble området i praksis en provins under Sør-Afrika, noe som førte til at apartheid-politikken 
også ble innført her. Til tross for at en stor del av landet består av et karrig ørkenlandskap, så er 
Namibia et land rikt på naturlige ressurser!  
Namibiaforeningen ble etablert i 1980 som en solidaritetsorganisasjon. Den har deretter vært en 
bistandsorganisasjon fra 1990, da Namibia fikk sin selvstendighet. Foreningen har hovedkontor her i 
Elverum. Det hele startet som en spontan solidaritetsaksjon, inspirert av daværende kateket, Dag 
Hareide. Det var stor aktivitet helt fra starten av, med strikking av lapper til lappetepper, baking av 
proteinkjeks, produksjon av kladdebøker osv.. Klær, sykler og forskjellig slags artikler ble samlet inn 
og sendt til namibiske flyktninger i Angola. Etter hvert fikk også foreningen økonomisk bistand fra 
Utenriksdepartementet. Vi fikk høre at inntekter fra Operasjon Dagsverk har vært helt avgjørende for 
foreningens drift. Disse inntektene har vært foreningens andel for å få økonomisk støtte fra NORAD.  
I dag er Namibia ikke lenger å betrakte som en fattig nasjon, derfor er foreningen nå i ferd med å miste 
den økonomiske støtten fra det offentlige. Likevel har foreningen bestemt seg for å fortsette sitt 
humanitære arbeid! 
 

 
 
 
Helge Rustad   
(sekretær) 



Kiwanis  Club Elverum 

 

VIL VI – SÅ KAN VI ! 

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

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 16. desember 2015 

Referat fra medlemsmøtet 15. desember 2015. 
Tid og sted: Lille Gråberg kl. 19. 
 

Fremmøtte:28  
Tilstede: Christian Andersen, Falk Bakke, Svein O. Bekken, Otto Kr. Borg, Snorri Djurhuus, Knut Grindalen, Ingvar 
Haugen,  Ragnar Heggedal, John Koppang , Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Eli Løkken, Harry Meljordshagen,  
Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, Oddvar Nyberget, Kjell Olsen, Bjørnar Pedersen, Helge Rustad,   
Magne Rønningen, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Steinar Solberg, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth,  
Lars Øverby, Bjørn Øvergård. 
Forfall: Olav Akselsen, Grethe Emblemsvåg,  Aage Faldmo, Geir Karlsen, Irene M. Nybu, Arne K. Pedersen, Bjørn C. 
Risberg, Odd Rotbakken, Ketil Storfjell,  

 

 

 

Minnemarkering i forbindelse med Steinar Vollestads bortgang. 

 
Presidenten, Arne Johan Sigstad, innledet minnemarkeringen med ett minutts stillhet, etter at han 
hadde tent et lys. Han takket alle for fremmøtet, både i kirken tidligere i dag og på kveldens møte.  
Som ORD FOR DAGEN leste så Bjørnar Pedersen et dikt som gjengis i sin helhet, da det på en så fin 
måte uttrykker hva vi alle føler: 
 
1.Vi bøyer vårt hode i sorg, 

ditt blikk og din stemme er borte. 
Vi skal savne ditt nærvær, ditt vesen,  

vi skal ikke se deg igjen. 
 

2.Vi bøyer vårt hode ærbødig 

for alt hva du var, hva du gjorde. 
Og det som ga mening til livet 

for den som fikk være deg nær. 

3.Vi løfter vårt hode i glede 

ved minner om deg og din tid. 
Om din tid i blant oss er over 

så er du en del av vårt liv. 

Arne Johan overbrakte så en hilsen til møtet fra Steinars samboer, Åsa. Han takket spesielt Otto for 
hans fine måte å formidle kontakten mellom klubben vår og Steinars familie.  
Otto fortalte så kort fra sitt 40 år lange, gode vennskap med Steinar, og hva Steinar har betydd for ham.  
Per Ola fortalte fra sin tid sammen med Steinar gjennom oppveksten og skolegangen på Østvang 
skole. Etter mange år på hver sine kanter, ble kontakten gjenopprettet i de senere år, noe som førte til 
at både han og Anne Berit ble medlemmer av Kiwanis – med Steinar som fadder! 
Arne Johan kunne fortelle at det var Steinar som også var hans fadder for nesten 28 år siden.  
Han mintes Steinar som en sindig og trivelig kar. Han beskrev han som en foregangsmann og en 
ressursperson på mange områder. Steinar var jo et av chartermedlemmene som stiftet klubben for snart 
36 år siden. Han har vært klubbens president i flere perioder, senest for litt over et år siden. Han har 
vært viseguvernør, og han har vært leder for ikke mindre enn tre konventer. 
Vi har utallige gode minner å tenke tilbake på fra tiden sammen med Steiner. 
Vi vil minnes Steinar i takknemlighet. 
 

 
Informasjon. 

Dette møtet er det siste møtet på Lille Gråberg. Etter nyttår vil det bli for dyrt for klubben å leie 
lokaler her. Derfor flytter vi tilbake til Moen. Neste møte er et arbeidsmøte den 5. januar.  
Se egen innkalling. 

 
 
Helge Rustad  (sekretær) 



Kiwanis  Club Elverum 

 

VIL VI – SÅ KAN VI ! 

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

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 6.januar 2016 

Referat fra arbeidsmøtet 5. januar 2016. 
Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 19. 
 

Fremmøtte: 22 
Tilstede: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg , Ingvar Haugen,, Ragnar Heggedal, 
Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Eli Løkken, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, 
Kjell Olsen, Arne K. Pedersen, Bjørnar Pedersen, Helge Rustad, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Anne Berit Stenseth, 
Per Ola Stenseth, Lars Øverby. 
Forfall:, Olav Akselsen, Falk Bakke, Otto Kr. Borg, Aage Faldmo, Knut Grindalen, Geir Karlsen, John Koppang, Oddvar 
Nyberget, Irene M. Nybu, Bjørn C. Risberg, Odd Rotbakken,  Magne Rønningen, Steinar Solberg, Ketil Storfjell, Bjørn 
Øvergård. 

 

• Ord for dagen. Anne Berit leste det siste verset fra Vår beste dag av Erik Bye. 

• Presidentens fem minutter.  
Arne J. ønsket alle et godt, nytt «kalenderår»! Han understreket at klubben må gå videre, etter 
at Steinar så brått gikk bort rett før jul.  Vårt neste møte blir en slags nyvinning, da dette skal 
være et felles divisjonsrådsmøte og klubbmøte. På denne måten vil mange flere få oppleve hva 
som skjer på et divisjonsrådsmøte. Kanskje vil terskelen for å ta på seg verv på dette nivået bli 
lavere? Han håpet på et godt frammøte! Innkalling kommer denne gangen fra divisjonen! 

• Forberedelse til neste møte, 19. januar. v/Harald 
 En foreløpig innkalling er allerede sendt ut til klubbene i divisjonen, selv om han karakteriserte 
 den som noe mangelfull. Dette møtet skal være hos oss. Av hensyn til bevertningen, må de 
 andre klubbene melde fra hvor mange som kommer. 

• Asbjørn orienterer om sosiale medier. 
 Sosial kontakt kan foregå på mange ulike nivåer! Det kan være ansikt til ansikt, det kan være 
 som brev eller på telefon f.eks. Men samfunnet er jo i stadig utvikling, så i dag er det svært 
 vanlig at kontakten også foregår på mail. Det er også slik at mye informasjon ligger tilgjengelig 
 på nettet. Klubben vår har jo egen nettside, der kan vi finne alle relevante opplysninger om 
 «klubbens indre liv». For å komme inn på den siden trenger vi et brukernavn og et passord. 
 Asbjørn ønsker ikke at dette skal sendes pr. mail, da dette ikke er en sikker formidlingsmåte. 
 Derfor ble det bestemt at dette referatet skal sendes pr. brev til alle medlemmene, med 
 brukernavn og passord vedlagt. 

• Bjørnars fem minutter. 

 Ved denne anledningen tok Bjørnar på seg «hatten» som leder for Elverum Unified fotball. Han 
 uttrykte stor takknemlighet for den støtten de får fra Kiwanis. Han sa at Kiwanis club Elverum 
 er spiller nr. 23 på Elverum Unified! Han var i det gavmilde hjørnet og overøste presidenten 
 med gaver og dekorasjoner! Samtidig understreket han hvor gode ambassadører spillerne hans 
 er for klubben vår!  
 Dette var noe president Arne J. satte stor pris på, og han takket for god markedsføring av 
 klubben! 

• Innkomne saker 
 Ingen. 

• Eventuelt. 
 Det er nå tid for å sende inn oppgjøret for høstens kalendersalg! 
 Klubbens kontonummer er 1822 32 98695. 
 
 
Helge Rustad 
sekretær 



Kiwanis  Club Elverum 

 

VIL VI – SÅ KAN VI ! 

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

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 3.februar 2016 

Referat fra arbeidsmøtet 2. februar  2016. 
Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 19. 
 

Fremmøtte: 27+4+1=32 
Tilstede: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Otto Kr. Borg, Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg , Knut Grindalen, 
Ingvar Haugen,, Ragnar Heggedal, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Eli Løkken, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, 
Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, Oddvar Nyberget, Arne K. Pedersen, Bjørnar Pedersen, Bjørn C. Risberg, Helge Rustad, 
Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Ketil Storfjell, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. 
Forfall:, Olav Akselsen, Falk Bakke, Aage Faldmo, Geir Karlsen, John Koppang, Irene M. Nybu, Kjell Olsen, Odd 
Rotbakken,  Magne Rønningen, Steinar Solberg. 
Ledsagere: Inger Oliv Murud, Berit Monsbakken, Inger Helene Nersveen, Gunvor Rustad, (Snøfrid Schjølberg). 
Gjest: Jan Finstad 
 

• Ord for dagen. Lars Øverby leste Ord til meg sjøl av Hans Børli. 

• Presidentens fem minutter.  
- Arne Johan gratulerte Kjetil Storfjell med 80-årsdagen, som han feiret for en stund siden. 

Samtidig overrakte han en bukett røde roser og beklaget at vi hadde forsømt oss! 
- Det ble gitt en orientering om Kjell Olsens sykdom. Vi ønsker deg god bedring, Kjell! 
- Presidenten uttrykte glede over det gode fremmøtet! Likeledes fremhevet han at klubben kunne 

stille med en fremragende foredragsholder fra egne rekker, når det opprinnelige foredraget 
måtte gå ut! 

- Valgkomiteen vil gjerne ha innspill/ønsker før valgmøtet om 4 uker! 
 

Dagens tema var Leiret før og nå – og litt til. 
Gjennom gamle og nye bilder ga Arne Nersveen oss et veldig interessant foredrag. Det var tydelig at 
dette var noe som virkelig engasjerte forsamlingen! Hans fine kommentarer til bildene ble ofte supplert 
med bemerkninger fra tilhørerne. Ikke minst viste det seg at mange satt med store kunnskaper om 
gamle bilmerker og modeller (!). 
Vi fikk virkelig inntrykk av at Leiret var en vakker liten småby i tiden før bombingen 11. april 1940. 
Store deler av sentrum ble jo ødelagt under krigshandlingene, noe Arnes bilder dokumenterte. Fra 
ruinene ble Leiret gjenreist, slik vi kjenner det i dag. Også de delene av Leiret som ikke ble ødelagt 
under bombingen, har gjennomgått store endringer. Men faktisk finnes det strøk i Leiret som er ganske 
uforandret også. Dette var en meget interessant historietime! 
 

 

 

 
   

 

 

 

 
Helge Rustad 
sekretær 



Kiwanis  Club Elverum 

 

VIL VI – SÅ KAN VI ! 

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

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 17. februar 2016 

Referat fra arbeidsmøtet 16. februar 2016. 
Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 19. 
 

Fremmøtte: 23+1=24 
Tilstede: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Otto Kr. Borg, Knut Grindalen, Ingvar Haugen,, Ragnar Heggedal, Odd F. 
Korsæth, Harald Langeid, Eli Løkken, Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, Oddvar Nyberget, Arne K. Pedersen, Bjørnar 
Pedersen, Bjørn C. Risberg, Helge Rustad, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, 
Steinar Solberg, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. 
Forfall: Olav Akselsen, Falk Bakke, Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg , Aage Faldmo, Geir Karlsen, John Koppang, 
Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Irene M. Nybu, Kjell Olsen, Odd Rotbakken,  Magne Rønningen, .Ketil Storfjell. 
Ledsagere: Inger Helene Nersveen  
 

Ord for dagen. Helge leste Skogsus av Hans Børli.. 
 

• Presidentens fem minutter.  
- Arne Johan overbrakte en hilsen og takk fra Hilde Meyer for innsatsen i forbindelse med 

morsdagen. 
- Som et apropos til dagens tema kunne han sterkt anbefale et besøk på den nye utstillingen på 

Skogmuseet: Det fantastiske treet. 
- Neste møte er valgmøte. Valgkomiteen ønsker innspill/ønsker før dette møtet! 

 
Dagens tema: Skogen som miljøarbeider. 
Olav Kaveldiget ga oss et veldig interessant foredrag om skogens betydning i det store 
miljøregnskapet. Med utgangspunkt i siste istid fikk vi høre hvordan skogen har kledd landet vårt.  
En tredjedel av Norge er i dag dekt med skog. Men grana har ikke vært her mer enn i 3000 år, den 
vandret inn fra øst.  
Det er i dag økende fokus internasjonalt på skogens betydning som klimafaktor, og da ikke bare den 
tropiske regnskogen. For skog i god vekst binder store mengder CO2, faktisk så er det slik at en 
kubikkmeter tømmer binder hele 1,8 tonn CO2. 

Vi fikk høre hvor viktig et variert skoglandskap er for dyre- og fuglelivet og det biologiske 
mangfoldet. I så måte er også gammelskogen en viktig biotop! I gamle dager var skogbrann en 
hendelse som skapte fornyelse av det biologiske mangfoldet. Men i dagens samfunn søker man jo å 
slukke en skogbrann så fort som mulig – satt på spissen burde man kanskje la det brenne litt lengre før 
man slukket?(!).  
Vi fikk også høre at det i dag er langt større forståelse for naturlige biotoper, som for eksempel en myr. 
Det er ikke lenger slik at enhver myr skal grøftes og tilplantes med skog. For mange dyr og fugler er 
avhengig av en slik biotop som myrlandskapet representerer. Likeledes er det i dag klare retningslinjer 
for hogst, at det skal tas hensyn til viltet og artsmangfoldet. 
De mange spørsmålene i etterkant viste med all tydelighet at dette hadde vært et interessant foredrag! 

 

 
 
Helge Rustad 
sekretær 



Kiwanis  Club Elverum 

 

VIL VI – SÅ KAN VI ! 

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

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 2.mars 2016 

Referat fra valgmøtet 1. mars 2016. 
Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 19. 
 

Fremmøtte: 23 
Tilstede: Christian Andersen, Falk Bakke, Otto Kr. Borg, Grethe Emblemsvåg , Ingvar Haugen, Knut Grindalen, Ragnar 
Heggedal, John Koppang, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Eli Løkken, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Arne 
Nersveen, Rolf A. Nordby, Oddvar Nyberget, Bjørnar Pedersen, Bjørn C. Risberg, Helge Rustad, Magne Rønningen, 
Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Lars Øverby. 
Forfall:, Olav Akselsen, Svein Olaf Bekken, Snorri Djurhuus, Aage Faldmo, Geir Karlsen, Irene M. Nybu, Kjell Olsen, 
Arne K. Pedersen, Odd Rotbakken,  Steinar Solberg, Ketil Storfjell, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Bjørn 
Øvergård. 

 

• Ord for dagen. Falk Bakke leste som ord for dagen mange små ordtak/ordspill til ettertanke. 
Her var det mange gullkorn! 

 
Da presidenten var forhindret fra å delta på første del av møtet pga. møtekollisjon, var det forrige  
president, Harald Langeid, som ledet møtet. 
 
Kveldens hovedtema var VALG for kiwanisåret 2016-2017. 
Asbjørn Schjølberg presenterte valgkomiteens innstilling.  
Medlemmene av styret ble så valgt enkeltvis med akklamasjon. (Se vedlegg). 
Deretter ble de ulike komiteene presentert. Under denne gjennomgangen ble fest- og huskomiteen gitt 
uforbeholden ros. De er viktige for klubbens sosiale liv! 
Humanitærkomiteen ble også fremhevet som en av klubbens viktigste komiteer. De som er foreslått 
som medlemmer i denne komiteen ble bedt spesielt om å bekrefte at de ønsker å gjøre en innsats her! 
Et nytt mandat for denne komiteen vil foreligge i slutte an april. 
Kalenderkomiteen er foreløpig «satt på vent». Asbjørn uttrykte et ønske om at klubben nå må ta en 
avgjørelse om vi fortsatt skal gi ut Kiwaniskalenderen. Han følte at kalendersalget for mange av 
medlemmene oppleves som en belastning, samt at det ikke lenger er så lett å skaffe bedrifter som 
ønsker å kjøpe kalenderen. 
Fram til neste arbeidsmøte den 26. april bes alle medlemmene tenke igjennom om de ønsker endringer 
i komiteplasseringen. 
 
Harald gikk så gjennom de viktigste punktene i referatet fra Distriktsstyremøte nr. 2 for 15/16: 

- Det er etablert et formelt internasjonalt samarbeid mellom Unicef og Kiwanis: «Barn på flukt». 
- Motivasjonskonferanse avholdes 9. og 10. april. Neste president deltar, men det er også åpent 

for eventuelt andre interesserte. Frist for påmelding 11. mars (Se vedlegg.). 
- KC Kongsberg og Numedal har lansert sine klubblokaler i gamle Heistadmoen militærleir som 

mulig møtested for District Nordens møter. (Her er det evt. penger å spare!). 
- Det skal utarbeides en norm for produksjon av Kiwanisdukken. Det er ønskelig at siste års 

sykepleiestudenter får en orientering om denne dukken. Harald følger opp! 
 

Møtet avsluttet kl. 1955, deretter bevertning og sosialt samvær. 
 
 
Helge Rustad 
sekretær 



Kiwanis  Club Elverum 

 

VIL VI – SÅ KAN VI ! 

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

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 16. mars 2016 

Referat fra medlemsmøtet 15. mars 2016. 
Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 19. 
 

Fremmøtte:18+3+1=22  
Tilstede: Svein O. Bekken, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Eli Løkken, 
Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, Oddvar Nyberget, Bjørnar Pedersen,  
Odd Rotbakken, Helge Rustad, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Lars Øverby. 
Forfall: Olav Akselsen, Christian Andersen, Falk Bakke, Otto Kr. Borg, Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg, Aage 
Faldmo, Geir Karlsen, John Koppang, Irene M. Nybu, Kjell Olsen, Arne K. Pedersen, Bjørn C. Risberg, Magne Rønningen, 
Steinar Solberg, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Ketil Storfjell, Bjørn Øvergård. 
Ledsagere: Inger Helene Nersveen, Eli Olsen, Snøfrid Schjølberg. 
Gjest: Ellen Marie Løvlien 
 

• Innkalling og referat enstemmig godkjent. 

• Ord for dagen. Ingvar Haugen leste Gammalvegen av Einar Skjæråsen. 
 
Det planlagte besøket på Curida måtte dessverre gå ut, da de ikke hadde anledning til å ta imot oss på 
denne dagen. Da er det godt å ha gode krefter innad i egne rekker – noe presidenten understreket i sine 
velkomstord. Det var nemlig Harald Langeid som på kort varsel tok på seg å fortelle om Kristoffer 

Svartbekken. Selv om vi her i Elverum er kjent med historien om den siste offentlige henrettelsen i 
Norge i fredstid, så var den historien Harald ga oss, veldig interessant og nyansert. Den ga oss ny 
kunnskap om Kristoffer Svartbekkens bakgrunn, hans tragiske skjebne, og en forståelse av at det var 
mange grunner til at det gikk så dårlig med ham i livet.  
Han ble født til fattige kår, som et såkalt «uekte barn». Allerede i barneårene var han et mobbeoffer, 
(selv om det ordet nok ennå ikke var oppfunnet). Ved militærtjenesten på Akershus festning ble han 
med urette beskyldt for å ha stjålet et par av offiserens strømper, noe som førte til hans første 
fengselsstraff. Senere ble det mange dommer for forskjellige småtyverier, og datidens straffemetoder 
var ikke akkurat humane. Etter hvert ble nok også forbrytelsene av alvorligere karakter, blant annet 
mistanke om drap. Men den forbrytelsen som direkte førte til at han ble halshogd på Ekromstormyra i 
Løten den 25. februar 1876, var jo drapet på Even Nilsen Dæhlien. Vi fikk en ganske detaljert 
beskrivelse av det som skjedde under Grundsetmarten året før henrettelsen. Og at den 12 år gamle 
jenta som bidro til å identifisere drapsmannen Kristoffer Svartbekken, var farmora til Eli og Ellen 
Marie, det gjorde hele fortellingen enda mer konkret og nær! 
Selve henrettelsen var nok en av datidens store «folkeforlystelser», med over tre tusen til stede.  
En stor takk til Harald Langeid for en svært interessant historietime! 
 

• Harald overbrakte en takk fra Kjell Olsen for blomsterhilsen ved hans sykdom. 

• Fest- og huskomiteen ble takket med applaus for sin innsats med bevertningen. 

• Arne Nersveen ble valgt til vår representant i Møteplassens valgkomite. 

• Neste møte blir på Moen med NAV i Elverum som tema. 
 
Møtet avsluttet kl. 2010 – deretter bevertning og sosialt samvær. 
 

 
Helge Rustad  (sekretær) 



Kiwanis  Club Elverum 

 

VIL VI – SÅ KAN VI ! 

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

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 2. desember 2015 

Referat fra medlemsmøtet 1. desember 2015. 
Tid og sted: Lille Gråberg kl. 19. 
 

Tema: El-sikkerhet. 
 

Fremmøtte:28+4+1=33.  
Tilstede: Christian Andersen, Falk Bakke, Svein O. Bekken, Otto Kr. Borg, Snorri Djurhuus, Knut Grindalen, Ingvar 
Haugen,  Ragnar Heggedal, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Eli Løkken, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Arne 
Nersveen, Rolf A. Nordby, Oddvar Nyberget, Kjell Olsen, Arne K. Pedersen, Bjørnar Pedersen, Bjørn C. Risberg, Helge 
Rustad,  Magne Rønningen, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Steinar Vollestad, 
Lars Øverby. 
Forfall: Olav Akselsen, Grethe Emblemsvåg,  Aage Faldmo, Geir Karlsen, John Koppang , Irene M. Nybu,  Odd 
Rotbakken, Steinar Solberg, Ketil Storfjell, , Bjørn Øvergård. 
Ledsagere: Inger Helene Nersveen, Eli Olsen, Snøfrid Schjølberg, Susan Søyland.. 
Gjest: Elis Pettersen 

 
Det var tydelig på det store frammøtet at dette var et tema som interesserte! Og de to fra Elsikkerhet 
Norge, Ola Rasch og Bjørn Erik Øfstedal, ga oss en drøy time full av nyttige tips. De presenterte 
stoffet på en så fengende måte at vi merket ikke at de brukte langt mer enn den timen de hadde fått!  
Stoffet som de formidlet var jo svært aktuelt i disse førjulstider. Statistikken viser at det er nettopp i 
denne perioden av året at flest branner oppstår, og at flest omkommer i brann. Statistikken viser også 
at blant de som omkommer i brann, er det flest eldre. Ikke rart da at vi lyttet oppmerksomt! Det er jo et 
overordnet mål at eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Derfor er det betenkelig at ikke 
mer gjøres av det offentlige av brannsikringstiltak i hjemmene. De anbefalte sterkt at vi tar en 
«forebyggende samtale» i hjemmet om hva vi selv kan gjøre for å forhindre brann, og likeledes om hva 
vi gjør dersom det skulle begynne å brenne. 
Dette var virkelig en tankevekkende stund!  
Bjørn Erik og Ola ble da også behørig takket med hver sin flaske og kalender! 
 
 
Av de tipsene vi fikk på dette møtet kan nevnes: 

- Komfyrvakt (en føler som bryter strømmen til komfyren) 
- Tidsur (bryter strømmen etter en tid) 
- Bryter som monteres foran kontakten til f.eks. vaskemaskin eller tørketrommel 
- LED-pærer i stedet for halogenpærer 
- Kjøp elektrisk utsyr av god kvalitet, ikke billigutgaver (de kan være brannfarlige) 
- Monter flere røykvarslere i boligen 
- Sørg for å vaske filteret i avtrekksvifta (og evt. kanalen) 
- Gå til innkjøp av en liten boks med skum som kan stå på kjøkkenet (den må være merket med 

koden ABF) 
- Fjern lysmansjetter på levende lys 

 

 
 
Helge Rustad  (sekretær) 

 



Kiwanis  Club Elverum 

 

VIL VI – SÅ KAN VI ! 

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

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 30. mars 2016 

Referat fra arbeidsmøtet 29. mars 2016. 
Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 19. 
 

Fremmøtte: 21+5+1=27 
Tilstede: Christian Andersen, Falk Bakke, Snorri Djurhuus, Knut Grindalen, Ingvar Haugen,, Ragnar Heggedal, John 
Koppang, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Eli Løkken, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Rolf A. 
Nordby, Oddvar Nyberget, Bjørnar Pedersen, Bjørn C. Risberg, Helge Rustad, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Lars 
Øverby,  
Forfall: Olav Akselsen, Svein O. Bekken, Otto Kr. Borg, Grethe Emblemsvåg , Aage Faldmo, Geir Karlsen, Irene M. 
Nybu, Kjell Olsen, Arne K. Pedersen, Odd Rotbakken,  Magne Rønningen, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Steinar 
Solberg, Ketil Storfjell, Bjørn Øvergård. 
Ledsagere: Torill Hald Oftebro, Berit Monsbakken, Inger Oliv Murud, Inger Helene Nersveen, Snøfrid Schjølberg. 
Gjest: Nils H. Rustad 
 

• Presidentens fem minutter.  
 Arne Johan overrakte blomster i påskens farger til Christian, som fylte 80 år på 2. påskedag. 
 Han omtalte jubilanten som en meget oppegående mann og en svært viktig ressursperson for 
 klubben 

• Ord for dagen. Asbjørn leste de to siste vers av De nære ting. 
 
På grunn av at NAV ikke klarte å overholde en inngått avtale, var det programkomiteen selv som sto 
for kveldens program. Og det var ingen dårlig erstatning - en riktig trivelig kveld! 
 

• Asbjørn viste mange morsomme og interessante bilder fra klubbens 36-årige historie. Det var 
nok mange som kunne nikke gjenkjennende til bildene – og for nyere medlemmer av klubben 
var det jo morsomt å se hva som foregikk i kubben før de selv ble med! I stikkords form: 
Charter – fanen – bygging av den store telthallen – grilling under jakt- og fiskedagene - 
søppelplukking – sommerlekene for funksjonshemmede – bingo – raking – sosiale samvær – 
mange trivelige utflukter – bedriftsbesøk - fester for eldre hjemmeboende og for 
funksjonshemmede – Elverum Unified fotball (spiller nr. 23).  

 Her var det mye å trekke på smilebåndet av! 
 

• Deretter var det Harald som fortalte og viste bilder fra sitt besøk i El Alamein for 50 år siden. 
Det er jo stedet der krigshandlinger under 2.verdenskrig er blitt stående som historiske 
vendepunkt. Vi fikk høre hvordan hans tidligere lærer på barneskolen vakte hans interesse for 
krigshistorien. Denne læreren hadde selv tjenestegjort i Egypt under 2. verdenskrig. Under sin 
tjeneste i Gaza/Sinai for femti år siden klarte Harald (ved hjelp av en liten bløff!) å få en egen 
guide til å vise seg rundt i dette interessante området. Det var en spennende historie som han 
kunne fortelle, og bildene fra dette historiske stedet gjorde fortellingen ekstra levende. 

 

• Til slutt fikk vi en uhøytidelig spørrekonkurranse i Kiwaniskunnskap, forfattet av Asbjørn. 
 

 
Neste møte er på Moen, tirsdag 12. april. Tema: Fugler og fuglekasseprosjektet på Starmoen. b 

 
 
Helge Rustad 
sekretær 



Kiwanis  Club Elverum 

 

VIL VI – SÅ KAN VI ! 

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

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 13. april 2016 

Referat fra medlemsmøtet 12. april 2016. 
Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 19. 
 

Fremmøtte: 24+2+5=31 
Tilstede: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg , Knut Grindalen, Ingvar Haugen, 
Ragnar Heggedal, John Koppang, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Eli Løkken, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, 
Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, Bjørnar Pedersen, Bjørn C. Risberg, Odd Rotbakken,  Helge Rustad, Asbjørn Schjølberg, 
Arne J. Sigstad, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Lars Øverby,  
Forfall: Olav Akselsen, Falk Bakke, Otto Kr. Borg, Aage Faldmo, Geir Karlsen, Oddvar Nyberget, Irene M. Nybu, Kjell 
Olsen, Arne K. Pedersen, Magne Rønningen, Steinar Solberg, Ketil Storfjell, Bjørn Øvergård. 
Ledsagere: Snøfrid Schjølberg, Susan Søyland. 
Gjester: Jon Glorvigen, Svein Erik Huse, Nils H. Rustad,  Jan Sveen, Terje Thronæs. 
 

• Presidentens fem minutter.  
 Arne Johan benyttet sine «fem minutter» til å fortelle om den enestående gaven som klubben 
 har mottatt fra Svartholtet barnehage. Barn hjelper barn! 

• Ord for dagen. Helge leste Trubadurvise av Einar Skjæraasen. 
 
Kveldens tema var: Fuglekasseprosjektet på Elverum Golfklubbs bane, Starmoen 2009-2015. 
Og nok en gang var det klubbens egne krefter som bidro, nemlig Christian Andersen. Vi fikk høre om 
et prosjekt som delvis kom i gang på grunn av den store myggplagen i området rundt golfbanen, men 
kanskje i enda større grad på grunn av en entusiastisk gjeng av golfspillende fuglevenner! Dette er et 
prosjekt som i årenes løp har vokst i størrelse og blitt en svært viktig dokumentasjon, fordi det har 
pågått over så mange år! Vi fikk både se og høre om en ivrig dugnadsgjeng som snekret fuglekasser i 
stor stil. I samarbeid med Elverum ornitologiske forening er det også drevet ringmerking av fugl der. 
Erfaringer er det blitt mange av! Blant annet så har de gått bort fra den opprinnelige kassetypen med 
lang bakvegg. Det førte nemlig til at vann trengte ned i kassen, slik at reirmaterialet ble fuktig og 
råtnet. Selv om de er en gjeng fugleelskere, så er det en fugl de ikke er så glad i, nemlig flaggspetten! 
Den har voldt ganske store problemer i form av ødelagte kasser og reirplyndring! 
I alt er det registrert 48 ulike arter i området rundt golfbanen gjennom dette prosjektet. Men det har 
vært flest hekkende fluesnappere og meiser. Det har vist seg at smågnagerår har vært gunstig for 
hekkeresultatene. I slike år går rovfugler mer etter mus og lar småfuglene være i fred.  
De som ønsker fuglekasserapporten tilsendt, kan få den via e-post ved å ta kontakt med Christian! 
Takk til Christian for en svært interessant time i lag med en som har gått «fra fisk til fugl»!! 
 
INFO: 

- Kiwanis cup gikk av stabelen i helgen. Stor ros og applaus til Bjørnar ! 
- Fest for «våre gjester» på Forstmann 10. mai. Møt opp! 
- Østkanttorget 2. juli. De som meldte seg til tjeneste for klubben er: 
 Grethe Emblemsvåg, Eli Løkken, Ragnar Heggedal, Berit og Knut Monsbakken, Inger Oliv Murud og 
 Harry Meljordshagen, Anne Berit og Per Ola Stenseth. 
- NB! Rakingen starter mandag 25. april kl. 18. (Se referat fra styremøtet!). 
- Oppsetting av boder til Jakt- og fiskedagene starter onsdag 27. juli kl. 18. 
 

 
 
Helge Rustad 
sekretær 
  

 
 



Kiwanis  Club Elverum 

 

VIL VI – SÅ KAN VI ! 

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

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 10. mai 2016 

Referat fra fest for funksjonshemmede tirsdag 10. mai  2016. 
Tid og sted: Forstmann kl. 18-20. 
 

Fremmøtte:20+1+1=22  
Tilstede: Grethe Emblemsvåg, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Eli 
Løkken, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Oddvar Nyberget, Irene M. Nybu, Arne K. Pedersen, 
Bjørnar Pedersen, Helge Rustad, Asbjørn Schjølberg, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. 
Forfall: Olav Akselsen, Christian Andersen, Falk Bakke, Svein O. Bekken, Otto Kr. Borg, Snorri Djurhuus, Aage Faldmo, 
Geir Karlsen, John Koppang, Rolf A. Nordby, Kjell Olsen, Bjørn C. Risberg, Odd Rotbakken, Magne Rønningen, Arne J. 
Sigstad, Steinar Solberg, Ketil Storfjell,  
Ledsagere: Anne Lise Øvergård.. 
Gjest: Nils H. Rustad 
 

Den tradisjonelle festen for utviklingshemmede ble også i år avholdt på Forstmann med stor 
deltagelse. Hele 97 inviterte hadde takket ja, så med våre egne medlemmer var vi nesten 120 tilstede. 
Det hele ble ledet av Arne K. Pedersen med stø hånd. Han bidro selv også med både musikk og sang, 
godt assistert av Alan Johansen. Odd Korsæth var den som hadde planlagt det hele og trakk i trådene, 
diskret i bakgrunnen. Så ble det servert pizza og cola så mye de orket å spise!  
Alan og Arne K. spilte både før matserveringen og etterpå. Og at det var populært var tydelig, for 
dansegulvet ble i minste laget! Dette var musikk som fenget! Og det var kanskje en som hadde en 
ekstra stor kveld, nemlig Christer Heltzen! Han deltok som solist på Lille Laila! For oss som 
arrangører er det fint å se ansikter som lyser av ekte glede!  
Så var det tid for kveldens kanskje største høydepunkt, nemlig gratislotteriet! Gevinstene var i år 
sponset av forskjellige næringsdrivende i Elverum. En stor takk til dem! 
De to timene gikk så altfor fort unna, men etter at lotteriet var over, ble det likevel tid til en ekstra 
svingom! En meget vellykket fest! 
 

Noen inntrykk fra festen: 
 

  
  

  
 
 
Helge Rustad  (sekretær) 



Kiwanis  Club Elverum 

 

VIL VI – SÅ KAN VI ! 

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

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 25. mai 2016 

Referat fra medlemsmøtet / interklubbmøtet 24. mai 2016. 
Tid og sted: Munthegaarden kl. 19. 
 

Fremmøtte: 22+2+13=37 
Tilstede: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Grethe Emblemsvåg , Knut Grindalen Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, 
John Koppang, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Eli Løkken, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, 
Rolf A. Nordby, Oddvar Nyberget, Bjørnar Pedersen, Helge Rustad, Nils H. Rustad, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, 
Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth. 
Forfall: Olav Akselsen, Falk Bakke, Otto Kr. Borg, Snorri Djurhuus, Aage Faldmo, , Geir Karlsen, Irene M. Nybu, Kjell 
Olsen, Arne K. Pedersen, Bjørn C. Risberg, Odd Rotbakken, Magne Rønningen, Steinar Solberg, Ketil Storfjell, Lars 
Øverby, Bjørn Øvergård. 
Ledsagere: Ingrid Haugen, Unni Langeid, Inger Helene Nersveen, Berit Monsbakken, Inger Oliv Murud, Liv Nordby, Toril 
Hald Oftebro, Eli Olsen, Gunvor Rustad, Snøfrid Schjølberg, Elisabeth Schrøder, Else Sigstad, Magni Skullerud. 
Gjester: Jan Erik Vestli og Aage Wangen 
 

Presidenten, Arne Johan Sigstad, ønsket velkommen til det kombinerte medlems- og interklubbmøtet 
på Munthegaarden. Et spesielt velkommen til våre gjester fra Kongsvinger og til våre ledsagere! 
 

• KC Kongsvinger inviterer til sin 40-årsfeiring den 10. juni. Meld dere på! Frist1. juni. 

• Årets konvent arrangeres på Mastemyr, Kolbotn, den 2.-4. september. Konventet er åpent for 
alle interesserte. Frist for påmelding er 1. juni. 

• På grunn av forfall trenges det to frivillige til grilloppdraget for NAF-Sør-Østerdal 
førstkommende lørdag. Asbjørn Schjølberg og Harry Meljordshagen stiller opp. 

 
Ved en enkel høytidelighet ble så Nils Harald Rustad tatt opp som nytt medlem i klubben. Fadder var 
Ingvar Haugen. Han ga en fin presentasjon av Nils, en mann han hadde kjent i mange år – helt siden 
den gang de møttes i en felles interesse for bier! 
 
Berit Bekkedal ga oss så et interessant foredrag om familien Munthe og om garden Alfheim. 
Christopher Pavels Munthe var distriktslege i Sør-Østerdal på midten av 1800-tallet. Familien bosatte 
seg på Alfheim etter at de kom til Elverum. Barneflokken var imponerende stor, hele 14 barn. Alle 
barna, unntatt ett, vokste opp. Dette var ganske uvanlig i en tid med stor barnedødelighet. 
To av barna var den kjente maleren Gerhard Munthe og Margrethe Munthe, mest kjent for sine 
barnesanger. Berit fortalte levende om begge to og krydret fortellingen med mange fine bilder – og 
ikke minst mange sanginnslag! Mange av Gerhard Munthes vakre malerier har motiver fra Alfheim og 
området rundt. Og Margrethe Munthes barnesanger er jo blant vår felles barnelærdom! 
Og vi ble virkelig imponert over hva Berit og Geir har fått til på eiendommen Alfheim! De har utvist 
stor kreativitet og gjort en formidabel innsats for at Alfheim i dag framstår som den perlen den er! 
Takk for en meget trivelig kveld! 

 
 

 
Helge Rustad, sekretær 



Kiwanis  Club Elverum 

 

VIL VI – SÅ KAN VI ! 

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

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 8. juni 2016 

Referat fra arbeidsmøtet 7. juni 2016. 
Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 19. 
 

Fremmøtte: 20 medlemmer 
Tilstede: Svein O. Bekken, Otto Kr. Borg, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, John Koppang,  
Odd F. Korsæth, Eli Løkken, Harry Meljordshagen, Arne Nersveen, Bjørnar Pedersen, Bjørn C. Risberg, Helge Rustad,   
Nils H. Rustad, Magne Rønningen, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth,  
Lars Øverby.  
Forfall: Olav Akselsen, Christian Andersen, Falk Bakke, Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg,  Aage Faldmo, Geir 
Karlsen, Harald Langeid, Knut Monsbakken, Rolf A. Nordby, Oddvar Nyberget, Irene M. Nybu, Kjell Olsen, Arne K. 
Pedersen, Odd Rotbakken,  Steinar Solberg, Ketil Storfjell, Bjørn Øvergård. 
 

Ord for dagen: Sekretæren leste Junikveld av Hans Børli. 
 

Presidentens fem minutter.  
Arne Johan benyttet sine «fem minutter» til å fokusere på det nylig avholdte styremøtet. Spesielt kom 
han inn på at begrepet «friherre» nå er blitt innarbeidet, så styret ser ingen grunn  til å forandre på det! 
 
Klubbutvikling v/Arne Johan 

Med begrepet klubbutvikling menes i dag helheten, ikke bare vekst. Det er miljøet i klubben som er 
viktig! Men vi trenger også nye medlemmer! Inviter gjerne med deg en gjest, men husk  at det bør 
være godkjent av klubben på forhånd! 
 
Kiwaniskalenderen v/Asbjørn 
Han innledet med en grafisk framstilling av inntektene ved salget av kalenderen. Inntektene har gått 
noe ned i de senere årene. Dette skyldes først og fremst at vi har mistet mange av bedriftene som 
kunder. Det er ingen tvil om at kalenderen bidrar til å gjøre klubben kjent! Det er ikke lett å skulle 
erstatte inntektene ved kalendersalget på annen måte. Etter en diskusjonsrunde ble det et klart JA til å 
fortsette med å gi ut kalenderen! 
 
Forslag til komiteer og utvalg for neste Kiwanisår v/Asbjørn 
Komiteene fastsettes endelig på årsmøtet til høsten. Derfor er det god tid til å vurdere om man ønsker 
en annen komiteplassering. Det kan være ønskelig med flere i enkelte komiteer, spesielt i 
grillkomiteen. Men det ble gitt klart uttrykk for at alle medlemmene bør kunne hjelpe til der det trengs! 
Bjørnar understreket at grillkomiteen og dugnadskomiteen er viktige – det er de som skaffer oss de 
største inntektene! 
 
Møteprogrammet for høsthalvåret v/Asbjørn. 
Forslaget til møteprogram for høsten ble presentert. Det er et variert og bra program som ble gitt ros og 
positive kommentarer! Forslaget ble enstemmig vedtatt med akklamasjon. Se vedlegg! 
 
Opplegget for Jakt- og fiskedagene v/Bjørnar. 
Han viste innledningsvis oversikten over hva som må være på plass av ulike varer når grillingen 
starter. Det er en ganske omfattende liste! Vårt håp er at vi får butikkene i Elverum til å sponse oss 
med mye av det som står på lista! Til å gå «på tiggerferd» blant butikkene trenger Arne K. og Bjørnar 
hjelp! Det ble derfor presentert en liste med konkrete tiggeroppdrag. Mange meldte seg på møtet, men 
det trengs enda noen flere! Meld fra til Bjørnar dersom du har anledning til å hjelpe til med dette! 
Grillkomiteen håper også på hjelp til vaffelsteking under disse dagene. Vi håper at våre damer kan trå 
til i år også! Se vedlegg! 



 
 
 
 
 

2

Eventuelt. 

- Asbjørn presenterte prosjektgruppas forslag til prosjekter for Kiwanisåret 2016/17. Møtet ga sin 
tilslutning til forslaget. Se vedlegg. 

- Årets sommeravslutning blir på Nordhue tirsdag 21. juni. Sekretæren lager innbydelse. Frist for 
påmelding er 13. juni. 
 

 
 

 
 

Helge Rustad 
sekretær 
 
 
 
 
 
 
 
3 vedlegg 

 



Kiwanis  Club Elverum 

 

VIL VI – SÅ KAN VI ! 

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

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 21. juni 2016 

Referat fra sommeravslutningen 21. juni 2016. 
Tid og sted: Speiderhytta BORGEN på Nordhue kl. 18. 
 

Fremmøtte: 21+15=36 
Tilstede: Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, John Koppang, Harald Langeid,  
Eli Løkken, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Oddvar Nyberget, Arne K. Pedersen, Bjørnar 
Pedersen, Bjørn C. Risberg, Helge Rustad, Nils H. Rustad, Magne Rønningen, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad,  
Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Bjørn Øvergård. 
Forfall: Olav Akselsen, Christian Andersen, Falk Bakke, Svein O. Bekken, Otto Kr. Borg, Snorri Djurhuus, Grethe 
Emblemsvåg , Aage Faldmo, Geir Karlsen, Odd F. Korsæth, Rolf A. Nordby, Irene M. Nybu, Kjell Olsen, Odd Rotbakken, 
Steinar Solberg, Ketil Storfjell, Lars Øverby, 
Ledsagere: Solrun Breivik, Ingrid Haugen, Unni Langeid, Torill Hald Oftebro, Berit Monsbakken, Inger Oliv Murud,  
Inger Helene Nersveen, Liv Nordby, Gunvor Rustad, Mary Susan Rustad, Inger Marie Rønningen, Snøfrid Schjølberg, 
Elisabeth Schrøder, Else Sigstad, Susan Søyland. 
 

Ord for dagen. Ingvar leste Juninatt av Einar Skjæraasen. 
 
Det var en usedvanlig fin sommeravslutning vi fikk oppleve, vi som var samlet i Borgen på Nordhue 
denne junikvelden. Festkomiteen hadde gjort et fantastisk forarbeid, det var rikelig med god mat, 
nydelig dessert og kaffe med kringle som ble servert oss. 
Per Ola og Anne Berit fortalte levende om stedet BORGEN, om Helge Væringsåsen og om området. 
Ved en enkel høytidelighet ble Magne Rønningen tildelt Øien-medaljen for sin store innsats for 
klubben gjennom mange år. I tillegg ble han tildelt LEGION OF HONOR for 35 års medlemskap. Så 
en kan trygt si at han var en av kveldens hovedpersoner! Vel fortjent, Magne! 
Knut Grindalen og Bjørn Øvergård fikk begge plakett for 10 års medlemskap, mens Eli Løkken fikk 
blomsterhilsen i form av et blomsterkort, da hun fyller 75 år i klubbens sommerpause. 
Arne N. takket for blomster i forbindelse med sin 75-årsdag. 
Helge takket for maten og leste diktet Vardevakt – et dikt Per Sivle fikk inspirasjon til på Nordhue. 
Bjørnar ønsker at flere damer vil melde seg til hjelp med vaffelsteking under jakt- og fiskedagene! 
Likeledes ba han om at de som hadde gått på «tiggerferd» i butikkene, må avlegge rapport så snart som 
mulig – helst i løpet av denne uken! 
En stor takk til fest- og huskomiteen for et veldig flott gjennomført arrangement! Vi koste oss! 

 
GOD SOMMER! 

 

 
 
Helge Rustad 
sekretær 
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VIL VI – SÅ KAN VI ! 

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

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 31. august 2016 

Referat fra sensommerfesten 30. august 2016. 
Tid og sted: Margrethe Bjørnstads låve i Uthuslia kl. 18. 
Fremmøtte: 26+19+7+1=53 
 
Tilstede:  Christian Andersen, Falk Bakke, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg , Knut Grindalen,  
Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, John Koppang, Harald Langeid, Eli Løkken, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, 
Arne Nersveen, Oddvar Nyberget, Bjørnar Pedersen, Bjørn C. Risberg, Odd Rotbakken, Helge Rustad, Magne Rønningen, 
Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. 
Forfall: Otto Kr. Borg, Aage Faldmo, Odd F. Korsæth, Rolf A. Nordby, Kjell Olsen, Arne K. Pedersen, Nils H. Rustad, 
Steinar Solberg, Ketil Storfjell. 
Ledsagere: Liv Bakke, Solrun Breivik, Ingrid Haugen, Unni Langeid, Kirsten K. Lysne, Torill Hald Oftebro, Berit 
Monsbakken, Inger Oliv Murud, Inger Helene Nersveen, Liv Nordby, Inger Olsen, Gunvor Rustad, Inger Marie Rønningen, 
Snøfrid Schjølberg, Elisabeth Schrøder, Magni Skullerud, Susan Søyland, Magnhild Tallerås, Anne Lise Øvergård. 
Fra Elverum Unified Fotball: Odd Steinar Forsberg, John Ove Herstadhagen, Endre Jacobsen, Roar Nilsen, Jan Svevad, 
,Frode Østby, Håkon Østlund. 
Gjest og vert: Margrethe Bjørnstad Furuli 

 
Det var gledelig stor oppslutning om årets sensommerfest! En stor takk til Margrethe som 
vederlagsfritt stilte sine lokaler til disposisjon for denne festen! På vegne av fest- og huskomiteen var 
det Per Ola som ønsket velkommen. Tradisjonen tro var kveldens meny rester fra årets grilling under 
jakt- og fiskedagene, i tillegg til kaffe og kringle. 
Det ble en veldig trivelig kveld, brilliant ledet av vår president, Arne Johan. Han kunne ikke få fullrost 
den finske stekepanna! Men han hadde flere rosende ord å komme med. Solrun og Arne K., Elisabeth 
og Bjørnar fikk rungende applaus for sin innsats både før, under og etter jakt- og fiskedagene. De har 
gjort en formidabel innsats for klubben! Men Arne Johan var nøye med å presisere at alle fortjente stor 
takk, ikke minst gutta fra Elverum Unified Fotball! Uten deres hjelp hadde jobben blitt mye tyngre for 
oss aldrende kiwanianere. De mottok også en rungende applaus! 
Arne Johan overbrakte en hyggelig hilsen fra Kjell Olsen. Han kunne fortelle at det går framover og at 
Kjell nok snart blir å se på våre medlemsmøter! 
Lars Øverby ble tildelt en plakett for 10 års medlemskap i klubben. Lars kvitterte med å si at tida 
hadde gått fort – noe den gjerne gjør i godt selskap! 
Til slutt takket presidenten for maten med å få forsamlingen med på en stor applaus til fest- og 
huskomiteen, som hadde fått i stand en slik hyggelig kveld! 
 
 
 

 
 
 
Helge Rustad 
sekretær 
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Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge 
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Elverum, 14. september 2015 

Referat fra medlemsmøtet 13. september 2015. 
Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 19. 
 

Fremmøtte:20+2=22.  
Tilstede:, Svein O. Bekken, Otto Kr. Borg, Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg,  Knut Grindalen, Ragnar Heggedal,  
John Koppang, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Eli Løkken, Arne Nersveen, Oddvar Nyberget, Bjørnar Pedersen,  
Helge Rustad, Nils H. Rustad, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Lars Øverby, 
Forfall: Christian Andersen, Falk Bakke, Aage Faldmo, Ingvar Haugen, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Rolf A. 
Nordby, Kjell Olsen, Arne K. Pedersen, Bjørn C. Risberg, Odd Rotbakken, Magne Rønningen, Steinar Solberg, Ketil 
Storfjell, Bjørn Øvergård. 
Ledsagere: Torill Hald Oftebro, Snøfrid Schjølberg. 

 
Innkalling og referat godkjent. 
 
Som Ord for dagen leste Helge Høstvise av Einar Skjæraasen. 
 

Dagens tema var MOT i fritid. 
Først noen faktaopplysninger om MOT: 

• MOT bevisstgjør og styrker ungdoms mot – til å leve, bry seg og si nei. 

• MOT samarbeider med ca. 300 skoler og når ca. 65 000 ungdommer over hele Norge. 
Det gjennomføres over 15.000 MOT-møter på ca. 300 skoler hvert år, og MOTs ildsjeler 
bruker årlig 30.000 timer i klasserommet. 

• MOTs målgruppe er alle ungdommer der en skole eller kommune har inngått en partneravtale 
med MOT. Det er dokumentert at MOT har effekt på flere områder: Ungdoms selvtillit, 
optimisme og mot. I tillegg styrkes opplæringskvalitet og læringsorientering ved bruk av MOT. 
MOT forebygger hyppig mobbing, mistrivsel, gruppepress, ensomhet og rusmisbruk. MOT 
beskytter mot de mest negative utslagene i ungdomstiden. 

 
Lene Bakkedal fortalte om hvordan de arbeider med dette temaet ved Elverum ungdomsskole. Hun ga 
oss en levende og engasjert formidling av stoffet! Det handler om å tørre å stå for det du mener. Men 
det handler også om å tørre å drømme, om å vise respekt for andre, om å vise begeistring – og om å 
involvere andre. Bare en enkel ting som det å hilse på dem du møter, slik at de føler seg sett!  
Lene fikk en meget god tilbakemelding fra de fremmøtte! Mange av oss ante ingenting om hva dette 
gikk ut på da møtet startet, i løpet av hennes begeistrede fortelling forsto vi at dette er et viktig arbeid! 
 
Klubbsaker: 

- DR 1-møte hos KC Eidsvoll på mandag 25. september. Se innkalling! 
- Kort referat fra siste styremøte. Det vises til det tilsendte referatet. 
- Erfaringer etter jakt- og fiskedagene. Bjørnar orienterte. 
- Det forestående årsmøtet. Asbjørn orienterte. 
- Konventet på Mastemyr. Asbjørn fortalte og viste bilder. 
- Kalenderen for 2017 er nå klar til avhenting! 

 

 
 
Helge Rustad (sekretær) 
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