Langesund Rotaryklubb
Møtereferat 03.05.2017
Til stede:
Geir Gjømle, Erik Eriksen, Anne Wiik Stamsø, Jan Syvertsen, Hilde Petrikke Østlie, Ingrid
Grandum Berget, Espen Hoell, Torgeir Selle, Rolf Heimdal, Gunnar Kårbø, Kari Killi, Turid
Isnes, Edrun Olaisen, Berit Midtgård, Halvor Thommesen, Berit Hoell, Helge Grande
Fødselsdager: Karin Bjørnsen 7/5,
På denne dag:
1968 Sorbonne stenges og student-opprøret startet i Paris
1979 Margaret Thatchers valgt til den første kvinnelige statsminister i England
2007 Madeleine McCann forsvant
Tigris:
 Kari og Inge hilser fra fin tur i Nord-Norge. Så mye snø at det ikke er mulig å se for
eksempel helleristninger.
 Neste fredag har vi stand på Brotorvet. Rotary quiz. Fortelle om hva Rotary er/gjør.
Geir har hovedansvaret for forberedelser og gjennomføring.
 Rotary Norden kom elektronisk i dag. S 38 om Rotary fredsarbeid ført i pennen av
Ingrid.
 Ingrid har akkurat kommet tilbake fra Rotary-kurs ved hovedkontoret i Evanston.
o Rotary jobber nå intenst med spm. Hva skal vi gjøre etter at målene mhp Polio
er nådd?
 Edrun: mange fine innlegg i avisa i dag (Varden)
 Neste møte er vårens Rebusløp. Lov å ha med venner. Deler inn med 3 i hver bil.
Møtet blir litt lengre. Nytt av året er at kjørt distanse skal være med ved
evalueringen/utpeking av vinner. Alle hjelpemidler er tillatt.
Berit Midtgård: Forslag til nytt styre sendes ut senere denne uken. Kommentarer mottas
innen 17 mail. Programkomiteen skal starte jobben etter møtet i dag. Jan og Turid sagt ja til
programkomiteen. Berit og Rolf. Enkelt-forslag aksepteres med takk. Ferdigstilles i slutten av
mai.

Dagens foredrag: Bamble Helsehus
Ved virksomhetslederne Sissel Ørvik og Tove Meinstad. Den tredje virksomhetsleder ved
Bamble Helsehus, Ellen Wille kunne ikke delta, men hennes område er godt beskrevet i siste
utgave av «Det skjer i Bamble»

En oversikt over tjenester og fagområder som dekkes fra Bamble Helsehus er listet opp på
linken: http://www.bamble.kommune.no/helse-og-omsorg/bamble-helsehus/

Referent: Helge

