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Nettavis for Kiwanis Club Elverum
Redaktør: Asbjørn Schjølberg

Nr 15- januar 2019

Vi er i gang med 2019 og det første som må gjøres nå er å ønske:

Men vi som har et
eget år vi er ferdig
med første kvartal
alt!
Kiwanisåret!
Vi har lagt både advent, jul og nyttårsskifte bak oss, og i den anledning foregikk det ting
i , med og for/til klubben. Siden alle ikke kunne følge med på alt så vier vi denne utgaven
til orientering om klubbens virksomhet på gavefronten, aktivitet i første kvartal 18/19 og
hilsninger og takk som vi har mottatt.
20. nov ga Stein Tore Andersen oss en god oversikt
over den omfattende virksomheten ved Skogmuseet.

4. des ga Monica Skybakmoen en fin oversikt over sin
jobb som leder av Elverum bibliotek og fritid.

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

Første kvartal ble avsluttet med juleavslutning
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14.desember var 38 stk samlet på Møteplassen, og vi siterer sekretærens beskrivelse av det hele:
”Grethe ønsket velkommen med noen tankevekkende ord for dagen. Der var et flott dekket festbord
som ventet oss i Møteplassens lokaler denne kvelden. På menyen sto det nydelig julemat, med ribbe,
pølse, surkål med «nogo attåt», og etterpå vanket det kaffe og kransekake. Vi som bare kunne sette oss
til bords, bør ha i tankene at det ligger mye arbeid bak et slikt arrangement, både forarbeid og etterar‐
beid! Derfor var det helt på sin plass at den utvidede komiteen ble takket med en rungende applaus!”
Gratis lotteri var det også, med mange fine premier som enkelte forsynte seg mer av enn andre!

Klubben har fått en mengde julehilsener
via SMS og Facebook fra både Norden og
Kiwanisvenner i utlandet ellers.
Nyttårshilsener og gode ønsker for det
nye året har det heller ikke vært mangel
på.
Vi lar bildet (t.v) representere alle hilsener og ser frem til et godt år.
Se også neste side.
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Julehilsner 2018

Moen: Vi takker for samarbeidet i 2018.
Tusen takk for gaven til våre pasienter.
Ønsker dere alle en riktig god jul og et
godt nytt år!
Med hilsen
Grete Tollan
Enhetsleder institusjonstjenesten

Fra Frelsesarmeen har vi fått følgende hilsen og takk:

På vegne av Frelsesarmeen vil jeg takke for ga‐
ven vi har fått på kr.10.000.
Det er blant annet slike gaver som gjør det mu‐
lig for oss å være til hjelp.
Ønsker dere en fredfull og velsignet Julehøytid
og et Godt Nytt År.
Med vennlig hilsen
ZotlaArias

På
med gaver
og Har unde
Arn ald
e

Vår klubb har i en lang årrekke gitt ”julegaver” til Aldershjem‐
mene Sætre (over) og Moen (under). Gavene har vært vårt
bidrag til julematen i form av ”passende drikke”.

Det er også en årelang tradisjon
at Frelsesarmeen får 10 000,kroner til sitt arbeid. Da vet vi
at hjelpen kommer dit den skal.

”Tusen takk” - hilsener
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.. på vegne av Elverum Fotball, Gutter 2003 takke så mye for den økonomiske støtten vi fikk til gjen‐
nomføring av Norway Cup 2018. Stilte med 3 lag under årets turnering, og det ble en suksess for både
spillere, trenere/oppmenn og foreldre som hadde mulighet til å være med. Vi setter umåtelig stor pris
på støtten dere har gitt oss gjennom2 år nå, noe som har vært med på å gjpre det mulig for alle våre
gutter å delta på våre arrangementer uavhengig av bakgrunn og økonomisk ståsted. Ønsker dere alle
en riktig god jul og et godt og fredfylt nyttår. For Elverum Fotball Gutter 2003.
Tommy Andersen Oppmann Elverum G03-1
Merknad: Gjennom Kiwanismodellen fikk G-03 penger til fordeling for at alle skulle kunne delta
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KVARTALSRAPPORTER
Klubbens rapporter viser hva vi har levert gjennom året og for 2017 ‐ 2018 og vi repeterer:


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).

Vi er nå inne i et nytt Kiwanisår og i første kvartalet presterte vi slik:


Donerte 32 501,‐ kroner ‐ Utførte 20 hum. arbeidstimer ‐ Delte ut 50 Kiwanisdukker
Dette er noe lavere enn for samme kvartal året før bortsett fra Kiwanisdukker som
øker (tallet i fjor var 0). Noe av nedgangen skyldes at søkningen til Kiwanismodellen
har vært ganske så lav. Fremmøtet var på 59 %; det synes å være noe lite.
Våre suksessfaktorer: ‐ antall barn/unge vi har hjulpet; ‐ økonomi; ‐ antall medlemmer.
Takk til alle for innsatsen som har bidratt til at måleresultatene ble glimrende.
Til sist, men ikke minst, tar vi med årets takk for
støtten fra Unified fotball fremført på tradisjonelt vis under juletilstelningen av Bjørnar.
Presidenten ble som vanlig kalt frem og overrakt
diverse gaver fra medaljer til boka om årets bragder; til slutt var han nesten helt nedlesset.
Unified takket så mye for den støtten vi gir.

GRASROTANDELEN
Antall spillere er nå 34, men vi burde ha mange flere. I spilleåret 2018 fikk vi 17 267,‐ kroner ‐ og
det er veldig bra nesten uten å løfte en finger!
God fremgang, hjulpet av bl a endrede regler men vi trenger enda flere som støtter oss, klipp ut
lappen ved siden av og skaff oss noen flere! Prognosen med 34 deltaker går på at vi kommer enda
lenger dette året da vi får et helt år med nye regler. Men vi bør anstrenge oss for å få enda flere
medspillere.
‐ KLIPP UT LAPPENE NEDENFOR, DEL UT OG SKAFF OSS STØTTE FRA FLERE! ‐

