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Nettavis for Kiwanis Club Elverum
Redaktør: Asbjørn Schjølberg

Nr 14- nov/des 2018

Første kvartal av ”Kiwanisåret 2018‐2019” er 2/3 på vei. Foran oss står adventstiden, jule‐
feiringen og overgangen til et nytt kalenderår. Noen står
foran en travel tid, mye skal
forberedes, det skal styres og ståkes og samtidig skal
en roe ned og komme sam‐
ne og ta det rolig, samtidig som
men og hygge seg. Enkelte klarer å senke skuldre‐
det legges til rette for en koselig tid. Ikke alle
liker denne tiden så godt, for noen
betyr det savn, ensomhet og knappe res‐
surser begrenser mulighetene. For disse
sistnevnte kan klubber som vår,
sammen med mange andre, utgjøre en for‐
skjell ved at de støtter og bidrar
til at flest mulig kan glede seg og ha en fin tid.
Vi bør huske på de
som trenger omsorg og hjelp i den travle tiden som
står foran oss.
Vår klubb har tradisjonelt hvert år sørget for ”gaver” til
sykehjemmene,
støtte til arbeidet som Frelsearmeen gjør; de når frem dit
hvor behovene er størst og sørger for at hjelpen kommer dit den trenges mest. Gjennom
Kiwanismodellen støtter vi familier med barn og unge som trenger en hjelpende hånd.
Den enkelte Kiwanianer bør, i tråd med Kiwanis leveregler, også ha i tankene at noen treng‐
er omtanke og omsorg og bidra positivt til at flest mulig får en hyggelig advents‐ og juletid.
Våre suksessfaktorer: ‐ antall barn/unge vi har hjulpet; ‐ økonomi; ‐ antall medlemmer.
Takk til alle for innsatsen som har bidratt til at måleresultatene ble glimrende.

Programmet for første halvår 2019
er behandlet av medlemsmøtet, vedtatt og ak‐
tivitetskalenderen og den detaljerte møtepla‐
nen er lagt ut på nett ‐ Medlemssider ‐> Planer
og Program ‐> Aktivitetsplaner. Kort for lomme‐
boka er under produksjon og vil bli delt ut på
møte 4. desember v/Sekretæren.
De som ikke bruker PC vil få aktivitetskalende‐
ren på papir.
Klubbstyret 2018-19 har møte. Per Ola var ikke
til stede og Asbjørn tok bildet.

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

”Hva skjedde egentlig i 1.ste kvartal?”
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Men for sammenhengens skyld starter vi 11.
sep 2018 da Avd.dir, Rolf Mellum ved Statens
Havarikommisjon
Transport kåserte
om undersøkelser
ved alvorlige tra‐
fikkuhell. Det ble en
interessant og opp‐
lysende aften.
Utover høsten ble det ellers ganske variert. 9. oktober var vi ”nesten i luften” da vi be‐
søkte Elverum flyklubb på Starmoen flyplass.

Vi så på fly, tok
på fly og hørte
om fly. Vi spaserte fra hangarene
langs stripa,
men tok ikke av !

Vi fikk så servert
historien om
både plassen og
sentret og klubben via bilder og
video.

Til slutt fikk vi servert kringle og kaffe sammen med historier av mange slag. Det ble
en svært god stemning og vi som deltok hadde en både koselig og interessant aften.
23. okt 2018
Neste møte ble stort sett
fylt av ”griseprat og svineri”.
Grisepraten sto for det mes‐
te kons. Asbjørn Schjerve
fra NORSVIN for, og det ble
både fengende og godt, og stikkord var
dyrevelferd og kvalitet, men at kvalitet
koster flesk forsto vi!!

”- men det har skjedd mer i 3.kvartal”
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Arbeidsmøtet 6.nov ble noe mer enn de tradisjonelle arbeidsmøtene da et par fine inn‐
slag ble presentert:
Grete Nordbæk fra KFB (Kvinners
Frivillige Beredskap) ga oss et tankevekkende foredrag om viktigheten
av å sørge for å ha et visst forråd
i heimen - i tilfelle en krisesituasjon
skulle oppstå. Vi fikk nyttige tips
om hva vi bør ha på lager hjemme
for å klare oss i tre dager uten
strøm eller vann -

- og Falk Bakke fortalte levende og engasjert
om en ganske strabasiøs tur med «Kiwanis
bussen» (Arven etter Kiwanis) ned gjennom
Europa fram til overleveringen i Albania. Det
var litt av en fortelling! Utrolig mange problemer og utfordringer måtte løses før bussen
var trygt framme i Albania.

Så en hyllest til en som har
gjort en flott jobb, viser godt
initiativ og gjør Kiwanis synlig.
Toppen ble vel nådd i første
kvartal da hun presterte å få
en sak om Kiwanisdukken på
nettsiden til Løten kommune.

All mulig takk og
honnør
til Anne Berit
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KVARTALSRAPPORTER
sendes etter egen tidsplan fra presidenten til viseguvernøren, og alle viseguvernørene i sin
tur til Guvernør som drar det hele sammen.
Klubbens rapporter viser hva vi har levert gjennom året og for 2017 ‐ 2018 og et sammen‐
drag viser at vi:


Økte antall medlemmer fra 32 til 38, men vi endte året på 36 etter et frafall av 2.



Donerte 287 752 ,‐ kroner i humanitære midler; Kiwanismodellen inkl.



Utførte nesten 1500 humanitære arbeidstimer.



Ingen Kiwanisdukker ble utdelt. (‐ men det er gjort fremskritt her i det nye året).

Dette er flotte tall og gir fint svar i vurderingen av våre suksessfaktorer (se nedenfor)
Våre suksessfaktorer: ‐ antall barn/unge vi har hjulpet; ‐ økonomi; ‐ antall medlemmer.
Takk til alle for innsatsen som har bidratt til at måleresultatene ble glimrende.
Den 3‐årige planen vår for klubbutvikling følges opp av styret på hvert styremøte.
Mange av de tiltak som er listet under ”Tiltak som utredes/vurderes videre er gjennom‐
ført og det som gjenstår skal vi komme tilbake til senere.
Punkt 1. inneholder en lang rekke enkle tiltak som alle bør merke seg og som fremdeles
trenger oppmerksomhet. Herfra minner vi om at hvert medlem bør:
 Prate med naboer, tidligere medlemmer og andre (om Kiwanis)
 Munn til øre/munn‐metoden ‐ (prat med noen)
 Ektefelle/samboer
 Inviter noen til interessante foredrag
 Ta med en gjest på et møte
 Del fra nettside og Facebook
 Bær symboler i hverdagen når du er ute blant folk (minst medlemsnåla).
 Synliggjør Kiwanis ‐ husk: Kiwanismodellen er utpekt som vårt signaturprosjekt .
Hele planen finnes på vårt nettsted på Medlemssidene ‐>Planer og progr ‐> Tiltaksplaner

Når skaffet du klubben et medlem sist?
GRASROTANDELEN
Antall spillere er nå 34, men vi burde ha mange fler
Hittil generert for oss er ca 16 000,‐ kroner ‐ bra!
En god fremgang, hjulpet av bl a endrede regler
men vi trenger enda flere som støtter oss, klipp ut
lappene ved siden av og skaff oss noen flere!

