
 

  

 

Møtereferat 14.06.2017. Skjærgården 
 
Presidenten ønsket velkommen., 
Fødselsdager: Halvor har fødselsdag 17.6. og fikk applaus. 
 
Presidenten takket for sist for en fin tur til Tangen fort og roste spesielt Kari K for at hun 
viste superb fysisk form i bratte bakker under veis. 
 
Månedsbrev er mottatt fra guvernøren Sigurd Harbo Høegh der han takker for seg og 
uttrykker at rotaryåret har vært godt i samsvar med årets motto: Rotary Serving Humanity. 
 
Hendelser i historien på denne dag: 
1816: Norges bank opprettes 
1886: Kragerø brant ned. 200 hus gikk tapt. 
1940: Paris angripes av den tyske hæren 
1941: Fangeleiren Grini anlegges i Bærum 
 
Tigris:  
Halvor har blitt bestefar, og dermed farfar for første gang etter å ha vært morfar lenge. 
Jan skal flytte til Horten og har kjøpt leilighet der. (Dermed mister vi dessverre et svært viktig 
medlem. Referentens kommentar) Flyttingen er planlagt til 20.7. Nå står hussalget som neste 
post på programmet. 
Berit skal i morgen møte foreldrene til den tidligere utvekslingsstudenten Pål fra Australia. I 
juli skal hun og Øivind til California og møte den tidligere utvekslingsstudenten Daniel. 
Turid venter spent på at Nora kommer hjem den 22.6. Nora har hatt et fantastisk år i 
Montery i Mexico. Gleder seg til å komme hjem og gruer seg til å forlate Mexico. Familien til 
en av Noras venninner kommer på besøk til Norge. 
Erik har hatt 4 fantastiske dag i Troms ved besøk hos Reiduns bror. Strålende vær, med 
sommerlig i lavlandet og snø på toppene. Norge og Nord Norge på sitt vakreste. 
 
Dessverre uteble kveldens foredragsholder. Resten av møtet ble derfor brukt til diverse 
historier fra deltagerne. 
 
Tor refererte fra tur til Bergamo i Nord Italia med ALL. Det ble mange fine opplevelser på en 
rundreise. Gamlebyen i Bergamo kan anbefales. De så den store og svært rene Gardasjøen, 
ble positivt overrasket over Venezia. Den har blitt mye renovert. Flott å se Leonardo Da 
Vincis maleri Nattverden i domkirken i Milano.  
En kvinnelig deltager ble frastjålet sin veske siste dagen, med pass og penger. Dette skapte 
mye vanskeligheter og utsatt hjemreise. En oppfordring til å passe nøye på. 
Erik refererte til tilsvarende historie hvor han ble frastjålet lommeboken i Lisboa. Heldigvis 
fikk han sperret kredittkortene. Lommeboken ble av tyvene kastet i søppelkasse etter å ha 
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tatt ut kontanter. Deretter kom lommeboken til rette ved at en ærlig sjel fant den og bragte 
den til hotellet. 
 
Diverse historier ble delt. Det var flere historier som gikk på at møter med andre mennesker 
ikke alltid blir som forventet ut fra førsteinntrykkene. 
 
Det er 28 påmeldte til presidentskiftet. 
 
 
15.06.2017. 
Steinar 
 
 
     
 
 
 
 
  

   
 

 
 


