Langesund Rotaryklubb – møtereferat 16.01.13

President Sissel-Berit ønsket 19 medlemmer, Per Magne Berget fra Brevik RK og reflektant Arnfinn
Hofsteind velkommen til klubbmøte. Programmets hovedtema var Litauenarbeidet.
Erik Hans ble også ønsket spesielt velkommen etter noen tids sykefravær. Hun leste et vinterdikt
«Vilkår» til åpning.
Litauenarbeidet ble presentert ved to innlegg:
•

Ingrid som trakk de historiske linjer fra da Bamble kommune og fylkeskommunen etablerte
samarbeid med Panevezys-regionen ca 2001. Det startet med fokus på kultur, næring og
skole. Flere gjensidige besøk er gjennomført. Særlig interessant var et
demokratiseringsprosjekt hvor Bamble samarbeidet med Askim og KS fra norsk side.

•

Kari fortalte så fra Julebuss nr. 12, sist jul. Hun og Edrund er lokale representanter i NORLITkomiteen, som også har litauiske medlemmer. Nitti m3 med banankasser var pakket og sendt
med trailer. Om lag 20 norske Rotaryklubber var representert i delegasjonen. Man var på
skolebesøk, barnehager og i hjem sammen med lokale sosialarbeidere og tolker.
Avslutningen på turen var en stor fest lørdag kveld, hvor blant mange talere også
ambassadør Leif Ueland hadde vært. Han hadde særlig fremhevet det gjensidige i
Rotaryarbeidet overfor sosialt vanskeligstilte.

Ellers var det informasjoner ved:
•

Inge som orienterte om at turen til Munchutstillingen var avlyst pga. liten påmelding.

•

Thor som orienterte om neste klubbmøte på Bamble VGS, hvor medlemmene blir delt inn i
grupper og ha mentorsamtaler med fem elevbedrifter. Vi håper på godt frammøte fra
klubben

Tigris ble foret av
•

Kari som fortalte at billettene hun tilbød forrige møte, var blitt solgt. Dessuten holdt hun
tekstreklame for nyttårskonsertene til Bamble musikkorps.

•

Rolf som reklamerte for åpnet møte 07.02. kl 19 i Ibsenhuset ved Ingvar Willhemsen, kjent
bl.a. for Hypokonderklinikken ved Haukeland sykehus.

•

Ruth som gjorde «avlat» for langt fravær fra klubbmøter.

•

Erik Hans takket for blomsterhilsen, og fortalte litt om den spesialiserte behandlingen han
hadde gjennomgått. Det er ca fem slike operasjoner som gjennomføres hvert år. Han var
godt fornøyd og vil ikke klage på helsevesenet!

•

Ingrid som fortalte forrige gang om at bruk av vannseng skulle avvikles, bekreftet nå at dette
var gjennomført på en vellykket måte!
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