
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. november 2019 

Referat fra medlemsmøte 5. november 2019. 
Tid og sted: Møteplassens lokaler. 
Fremmøtte: 23+2=25 

 
 
Tilstede: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg , Knut Grindalen, Ingvar Haugen,  
Ragnar Heggedal, John Koppang,  Harald Langeid, Eli Løkken, Harry Meljordshagen, Arne Nersveen, Kjell Olsen,  
Arne K. Pedersen, Bjørnar Pedersen, Helge Rustad, Nils H. Rustad, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Anne Berit 
Stenseth, Per Ola Stenseth, Ketil Storfjell. Lars Øverby. 
.Forfall: Rune Evenrud, Aage Faldmo, Oddvar Nyberget, Finn Johansen,  Odd F. Korsæth, Martin Nystuen, Terje R. Olsen, , 
Steinar Solberg,  
Ledsagere: Anne L. Grindalen, Torill Hald Oftebro. 
 

 
På grunn av forfall fra den oppsatte foredragsholderen ble kveldens tema endret til et foredrag om  

 

Elverum Frivilligsentral 
 
Det var vikarierende leder av Elverum Frivilligsentral, Marie Fagerbakke, som ga oss en veldig fin 
oversikt over frivilligsentralens virksomhet. Elverum Frivilligsentral ble opprettet i 2003, og den er eid 
av lokale foreninger. De har en visjon om å bli en lokal forankret møteplass. 
Deres virksomhet kan i stikkords form beskrives slik: 

- Aktivitetsvenn for demente – et tilbud som skaper positive opplevelser 
- Besøksvenn – et tilbud til alle som ønsker besøk 
- Leksehjelp og språktrening – et samarbeid med Elverum læringssenter 
- Stavgang og trim 

- Aktivitetskafé hver fredag 
- Internasjonal kvinnekafé en gang i måneden 
- Hobbyklubb hver tirsdag 

 
Elverum Frivilligsentral er for en stor del avhengig av frivillig innsats, og de ser gjerne at flere melder 
seg til tjeneste! Det må kunne sies at de er en betydelig samfunnsaktør i vårt lokalmiljø! For det er 
svært mange som benytter seg av tilbudene de gir – noe som er en stor inspirasjon i arbeidet! 
 
Sak 3 - 19/20: Orientering fra møtet med Norsk Skogmuseum v/Harald. 
Utfallet av samtalen med Skogmuseet kan sammenfattes slik: 

- Vi fortsetter rakedugnadene i overskuelig fremtid. 
- Vi disponerer Gamle Sanne til etter gjennomført rakedugnad våren 2020. 
- Vi er sterkt ønsket som «Mentorer» ved i alle fall første «byggedag» ettersommer/ høst 2020. Det 

ønskes to mentorer i «Presenning-hallen», en inne i Magasinhallen, og en ute ved bygging av 
utstillerboder. 

- Mulighet for andre og lettere oppgaver kan vurderes/ drøftes etter hvert. 
 

Sak 4 - 19/20: Eventuelt. 
- Det blir innført en ny ordning for betaling for serveringen på medlemsmøtene. Det skal ikke lenger 

samles inn penger på møtene, i stedet vil det bli utsendt en faktura sammen med krav om kontingenten 
hvert halvår. 

- Programkomiteen har hatt planleggingsmøte hos Nils på Nordre Rustad. I den forbindelse ble det tatt en 
del bilder som nå ble vist – samtidig som de ble kommentert av Nils. 
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- Vi fikk også se bilder fra vårt besøk på Harviken småbruk tidligere i høst. Samtidig kunne Asbjørn også 
vise bilde av den nye, store driftsbygningen som nå er oppført. 

- Klubbens 40-årsjubileum vil bli markert på selve stiftelsesdatoen, 12. februar. Det vil bli en festmiddag 
på Hotell Central (som var klubbens faste møtested de første årene!). Noter dato og sted! 

- Neste møte blir på ONSDAG 20. november. Temaet er akevitt – og foredragsholder er Gotmar Rustad.  
Dette møtet blir på Forstmann, og av hensyn til serveringen, vil det bli påmelding til dette møtet! 
Innbydelse kommer! 

-  

 
 
Helge Rustad 
Referent 
 
 

 
 
 

   
 
 


