
Langesund   

   Rotaryklubb  

  

Møtereferat 08.03.2017  
  
Til stede: Steinar Skilhagen, Erik Eriksen, Ingrid Grandum Berget, Turid Isnes, Berit 

Midtgård, Hilde Petrikke Østlie, Julio, Halvor Thommesen, Kari Kaggerud, Inge Kaggerud, 

Hans Jacob Beck, Christian Schibsted-Larsen, Espen Hoell, Tor Suhrke. Anne -Wiik Stamsø, 

Edrun Olaisen, Helge Grande, Yngvar Lohne  

 

Tigris (Skisprint i Drammen) 

• Espen: Skal arrangere barnedåp for barnebarn nr 6. Videre er Sissel på vei hjemover 

fra Oslo med ny bil.  

• Halvor: fått ny påfylling av øyeceller for å hjelpe mot diabetesen. Prøver tatt i dag ser 

veldig positive ut. 

• Ingrid skal ut på reise til Rotarys hovedkvarter i Chicago. Oppholdet er en 

kombinasjon av egentrening til nye funksjoner innen Rotary samt deltakelse i 

opplæring av nye medlemmer. Møter folk fra hele verden. 

• Edrun har blitt bestemor til Sanna som kom 2 mnd for tidlig og var 43 cm lang. Veldig 

takknemlig for all støtte og hjelp fra sykehusets ekspertise.  

 

På denne dag: 

• Internasjonale kvinnedagen ble innstiftet i København i 1910.  

• 1917 startet februar-revulosjonen i Russland 

• 1920 ble Syria etablert som den første Arabiske stat 

• Tito statsminister av Jugoslavia 1945–1963 og president 1953–1980 

 

 

Rotaryfondet 100 år (Dagens foredrag ved Edrun) 

Edrun har laget en systematisk og oversiktlig oppsumering av milepeler i Rotarys historie. 

Presentasjonen ligger som separat fil i arkivet under Møtereferater 2017 Mars, slik at 

referenten bare nevner noen hovedpunkter  . 

 

Rotary 112 år. TRF/Rotaryfondet er 100 år i år 

• Hva er Rotary egentlig? Above self – gjøre gode ting for andre 

• For å forstå Rotary: Gå til kilden: Paul Harris. Vokste opp hos besteforeldrene som 

fungerte som hans rollemodeller. Dette savnet han når han kom til Chicago 

• Etablerte første Rotaryklubb sammen med 3 venner 

o Integritet og nøysomhet (country boys)  

o Ulike religion 

o Forskjellig etnisk bakgrunn 

Rotary%20100%20år.pdf


o Men felles håp om vennskap og en bedre verden 

o Friendship and tolerance 

o Bidra til et bedre samfunn 

o Samfunnsprosjekter (sanitæranlegg i Chicago, veiprosjekt, julegaver, etikk for 

office boys, handicamp, sko til flyktninger, etc) 

• Rotaryfondet skal skape internasjonal forståelse og fred i verden 

• Oslo den første klubben i Norden i 1922 

• 1926 kom de spesifikke handlingsprogrammer 

• Rotary Timeline 

o Åpnet klubben for kvinner i 1989 

o Klubben vår har >30% kvinnenandel 

 

Fredsprisvinner Lester Pearson: hvordan kan det bli fred i verden når folk ikke kjenner 

hverandre, og hvordan kan folk bli kjent med hverandre når de ikke møtes? 

 

LRK 

• Charterdato 21/3-1991 

• Har hatt 2 sonekoordinatorer, økonomiansvarlig i Norfo, etc 

• Rotaryfondet.  End POLIO 

 

 

 

Espen hadde en kort oppsummering av forberedelsene til Rotarylekene. Alt i rute. Detajert 

gjennomgang av oppgaver for den enkelte på neste møte. 

 

 

Brev og bilder fra Lars i Argentina 
 

Hei på dere i Langesund Rotaryklubb! 

 

Tenkte å sende dere en liten rapport fra Argentina ☺ 

Jeg har nå hatt sommerferie siden begynnelsen av desember, og det har vært 

herlig. Skolen starter opp igjen 15. mars. 

I ferien har jeg vært på et par turer med den nye vertsfamilien min. Den ene 

turen gikk til Monte Hermoso som ligger ved kysten. Der bada og kosa vi oss 

i to uker sammen med flere i familien til vertsmoren min, Adriana. Vi har 

også vært en langhelg til et sted som heter Bariloche. Det ligger i 

fjellområdene på grensa til Chile. Stedet er helt fantastisk, med krystallklart 

badevann og grønt og frodig overalt. 



Før ferien var jeg på en to-ukers bussreise i Sør-Argentina sammen med 

rundt 50 andre studenter. Så hval, pingviner og delfiner. Besøkte bl.a verdens 

sydligste by, Ushuaia. Nå har jeg venner fra hele verden, og ble spesielt godt 

kjent med to gutter fra Danmark og en fra Tyskland. Mange av disse vil jeg 

nok møte igjen på neste tur jeg skal på. Den går til Nord-Argentina, og blir i 

april-mai en gang. Det gleder jeg meg til! 

Den familien jeg bor hos nå er mye mer pratsomme enn den forrige og på 

den måten lærer jeg mye mer av språket. Snakker veldig bra nå, familien og 

venner sier jeg er "argentinisert" - haha ☺. Jeg bor nå sammen med 

vertsforeldrene min, Adriana og Raul, og ei jente fra Tyskland som heter 

Fransisca. Hun er også utvekslingsstudent via Rotary. Adriana og Raul har to 

sønner, som begge har flyttet ut, også har de tvillingjenter som er på 

utveksling med Rotary i Finland og Frankrike. Den forrige familien min bor 

bare noen minutters gåtur unna, så jeg har fortsatt god kontakt med de 

også. Begge familiene er veldig hyggelige og omsorgsfulle. 

På fritiden spiller jeg mye fotball og bader i varmen. Laget jeg spiller på heter 

Pillmatun. Jeg er med på både 3. og 1. div. laget, men det er hard kamp om 

plassene på laget. Spillet her er mye mer fysisk enn det jeg er vant til i 

Norge. Nå har det vært pre-seasonoppkjøring, og da har vi bl.a hatt trening i 

sandområder. Det var tungt! Enkelte dager er det 40 grader her, men jeg 

koser meg ☺.  

Er ikke på så mange Rotarymøter nå som i begynnelsen, men drar de 

gangene jeg blir invitert. 

Før ferien skjønte jeg ikke så mye av språket på skolen, og kunne derfor ikke 

delta i alt. Hadde en håndfull prøver, utenom engelsk da, og de gikk det greit 

på. Karaktersystemet her er fra 1 til 10, og jeg har oppnådd gode karakterer 

på de prøvene jeg har hatt. Det er jeg fornøyd med. Håper at jeg klarer å få 

med meg mesteparten nå når skolen starter opp igjen, og dermed være mye 

mer aktiv. 

 

Tusen takk for at dere gir meg denne opplevelsen! 

Hilsen Lars 

…slenger med noen bilder ☺ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Referent: Helge 


