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Nettavis for Kiwanis Club Elverum 
Redaktør: Asbjørn Schjølberg Nr. 17 - mai 2020 

I disse Coronatider! 
«Siste ord er aldri sagt»  - skal vi tro Linda Eide, 

og når det gjelder Coronaviruset så tror vi så gjerne det. 
 

Vær hilset dere kjære medlemmer! Etter en selvpålagt redaksjonska-
rantene er Ugleluren oppe og går igjen, på behørig avstand fra dere alle, dynket med Antibac i mengder, 
og med armhulen klar for nysing.  
Den som har klart å unngå å høre og se om tidens berømte virus har sovet i timen. Alle har vi sett og hørt 
hele døgnet, på diverse medier og andre midler over alt. Derfor skal vi ikke si så mye om det her, bare: 
Ingen av oss i klubben har vel noensinne opplevd maken; en verdensomspennende tilstand som har stengt 
ned det meste, kjempehøye dødstall og skadelig virkning på hele vårt liv og tilværelsen. Vi har lært om 
Svartedauen og andre pandemier, og nå har vi altså opplevd noe liknende selv. Vi glemmer det nok ikke!  
Alle har helt sikkert lært masse og når vi får tenkt oss om så blir vår fremtid preget av dette - håper vi! 
Så langt redaksjonen kjenner til så har våre medlemmer klart seg bra gjennom tiden siden 12. mars og det 
gleder oss meget; og særlig siden de fleste av oss tilhører den sårbare gruppen - som det heter.  
En av de tingene som vi har erfart er hvor viktig de sosiale forbindelser er og vårt sosiale nettverk. Det 
kommer vi tilbake til lenger ute.  
Livstegn har i den forbindelse blitt et mye brukt ord og dette nummeret av vår klubbavis er nettopp det - 
et livstegn. Vi lar klubbpresidenten komme til med gode ord her: 

Presidentens ord fra 8. mai 2020: 

«Det var med glede jeg hørte på regje-
ringens pressekonferanse i går. Signalene 
som kom der, tyder på at vi kan komme i 
gang med tilnærmet normale aktiviteter i 
vår klubb etter hvert.  
Vi i vår klubb er en utsatt gruppe. Vi må  
derfor være sikre på at det kan gå bra å 

 møtes igjen. Vi følger utviklingen og kommer med anbefalinger 
med hensyn til klubbaktiviteter. Inntil videre anmoder jeg om at 
vi er flinke til å ta kontakt med hverandre over telefon eller digi-
tal plattform. 
Ta vare på deg selv og dine nærmeste.  
Derigjennom tar du også vare på de andre i samfunnet. 
  
Med vennlig hilsen 
Arne Johan Sigstad 
President 

 

Gratulerer med dagen ! 
Vi ønsker alle en riktig hyggelig 

17. mai 
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Noe har skjedd - resten får du på nettsiden 

På samme møte fikk Oddvar Nyberget 
nål og diplom for innlemmelsen i Legion of Honor i Kiwanis etter 
40 års medlemskap - vårt eneste chartermedlem. Dette skulle 
vært utdelt på den store jubileumsfesten 12. februar på Central 
Hotel, men der kunne han  ikke delta. Vi gratulerer igjen.  
Oddvar var den første valgte president i etableringsåret 1980. 
Han var også med på den innledende fasen i klubbens etablering.  

Sesongens siste kåseri 
Tirsdag 10/2 hadde vi besøk av direktør Sven Inge Sunde som orien-

terte om ANNO museum. «For 10 år siden ble mange små museer slått 

sammen til ANNO museum. Det består av i alt 24 museer i hele det tidligere 
Hedmark fylke – fra lokale bygdetun til museer med nasjonal og internasjo-
nal betydning. Det kan med rette kalles landets største friluftsmuseum! Mu-
seene er fordelt på seks avdelinger, mens Utvandrermuseet på Hamar står 
alene. To av de største museene er jo lokalisert her i Elverum, Glomdalsmu-
seet og Norsk Skogmuseum, med hver sin avdelingsdirektør.»  
Se mer i referatet. 

GRASROTANDELEN 
Antall spillere er nå 35, men vi burde ha mange flere. I spilleåret 2019 fikk vi 16 620,- kroner - og det 
er veldig bra nesten uten å løfte en finger! Hittil i år har vi allerede 6412,- kroner. 
God fremgang, hjulpet av bl a endrede regler men vi trenger enda flere som støtter oss, klipp ut lap-
pen ovenfor og skaff oss noen flere! Prognosen med 35 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 medspille-
re.         -  KLIPP  UT LAPPENE OVENFOR, DEL UT OG SKAFF OSS STØTTE FRA FLERE! - 

Over hele verden har Kiwanis redusert virksomheten 
og møter og konventer er avlyst. Således er verdens-
konventet og vårt eget KIDN konvent avlyst. Men 
klubber rundt om på kloden har hatt i gang aktiviteter 
for å hjelpe der hvor smittevernreglene kunne tas hen-
syn til. Fysiske møter har ikke latt seg gjennomføre og 
den sosiale kontakten har blitt skadelidende. Men etter 
hvert tok man i bruk elektronikken og plutselig kom 
det fram flere løsninger på dette. 
Distriktsstyret hadde således sitt møte nr. 3 på nettet 
ved bruk av programmet Zoom. Her deltok 22 perso-
ner og det ble på mange måter et fint møte; kort, kon-
sist, billig og lærerikt.  
Etter som restriksjonene ble lettet på av myndighetene hadde styret i vår klubb et fysisk møte i Loken onsdag 6. mai. 
Da lærte vi noe flott; gleden over det sosiale nærværet. Det var en god og lettet atmosfære og gleden over å treffes 
var til å ta og føle på, selv om lokalet var vasket med antibac og vi holdt de pålagte avstander. Det var heller ingen 
servering. Vi 5 som deltok fikk vel en god påminnelse om at de sosiale forhold har stor verdi for den enkelte, og at det 
å fokusere på det sosiale nettverket er viktig - ja kanskje viktigere enn vi tidligere visste. Vi får se hva som skjer til høsten 
når vi kan møtes igjen. 

Hovedsaken på møtet var situasjonen for klubben i tida fremover - det blir ingen aktivitet i dette halvåret - det tas sikte 
på å treffes på sensommerfest i august dersom forholdene tillater det. Det legges opp til en normal oppstart av høst-
halvåret og det blir laget en foreløpig plan for møter uten mange detaljer. Mer om dette i neste Ugleluren. 
Styremedlemmene har nå lastet ned programmet Zoom. Vi er dermed forberedt på nettmøter. Et prøvemøte står for 
døren i nær fremtid - vi er altså bedre forberedt på elektronikkalderen. Erfaringen fra DS 3 var gledelig gode. 


