
Langesund   

   Rotaryklubb  

  
Møtereferat 15.11.2017  
 
Vi var 13 medlemmer på dette møtet  
Presidenten startet møtet med å lese et dikt av Hans Børli: Nysnø 
 
Interne saker 

 Ingen fødselsdager 
 Medlemsutviklingskurs i februar 
 TRF komiteen har søkt om district grant midler. Ikke noe svar enda 
 Oppfordrer til at vi tar egne kopier av årsmøtepapirene.  
 UB messa blir 24 januar. 

 
Tigris 

 Ingrid hadde sitt første møte i gruppen «skrukkete moro».  
 Ingrid har vært på Rotarymøte i Geneve i FN bygget. Var i hovedforsamlingen og 

møtte høykommisær for menneskerettigheter. Virkelig en dame med ordet i sin makt. 
«Menneskeheten vet for mye om krig og for lite om fred». Vi kan finne mange av 
foredragene på rotary.org 

 Erik refererte fra gådagens ALL-møte som omhandlet vaksiner. Hovedtema var 
vaksine mot  kopper, men også polio ble dekket. Smitten for begge disse to bæres av 
menneskene (og ikke av dyr, insekter etc,) slik at fokus for Rotarys kampanje på «end 
polio now» har riktig fokus 

 
 
 

Kveldens hovedforedrag:  «Sjømannskirken i endring» 
ved sogneprest Geir Grøtberg 
  Kopi av slides ligger sammen med møtereferatet 
 
Presentasjon av Grøtberg: 

 Har vært her i 5 år og har landsognene. Tok over etter Storaker 
 Bor i prestegården.  
 Kommer fra sjømannskirka i Antwerpen som nå er nedlagt 
 Har vært feltprest fra Finnmark til Libanon.  
 Er også offentlig godkjent sykepleier.  
 Jobet på Sunnås noen år før han dro tilbake til Kjerka 

 
  



Generell utvikling for sjømannskirker: 
 Mange av de gamle sjømannskirker «som det lukter sjø av» blir nedlagt og det blir 

mer turistkirker  
 Antwerpenkirka har utviklet seg fra å være en sjømannskirke til å bli «trailerkirka», 

men etter som trailertrafikken har blitt tatt over av utlendinger så ble behovet mindre  
 OL kirker, VM kirker og turistkirker er mer i vinden. 
 Ca 30 sjømannskirker rundt om i verden. Ganske stabilt antall 
 Ingen ny i Japan etter at den eksisterende ble ødelagt ved jordskjelv 

 
Da Geir kom til Antwerpen var menigheten mye bestående av gamle sjømenn og enker etter 
sjømenn. 
Antwerpen er kjent for 3 ting:. Diamanter, sjokolade og øl. 
Menigheten ville ta med seg nypresten på tur i nabolaget for å bli kjent med ham.  
Mange barbesøk mens de gikk gjennom nabolaget som var bar og bordellstrøket 
 
Gudstjenesten var ikke så populær, vafler og aviser mer interessant 
: 
Å  være sjømannsprest betyr å være altmuligmann 

 Finansiering et hovedtema (Staten, Den sentrale sjømannskirken, lokalt næringsliv) 
o Beste inntektskilde var salg av snus. Mange unge menn, fotballspillere, kom 

og kjøpte. Hovedkontoret var ikke spesielt begeistret. 
o Julemesse 
o Norske varer 
o Lokal-utleie til pinsevenner , baptister etc.. Kunne ha opp til 5-6 forskjellige 

gudstjenester i løpet av helga 
 Dekket sørvestlige del av Tyskland + nordre del av Frankrike (Normandie) i tillegg til 

Flandern.  
o Mye kjøring 

 Det er ikke en 8 timers jobb å være sjømannsprest. Krever engasjement og 
fleksibilitet. 

 
Varemerket er vafler og norske aviser. Besøke båter, sykehus. Besøkte 1140 båter i løpet av 
ett år. 
 
Målet: vi vil arbeide på en slik måte at mennesker vi møter får mot til: Tro, Håp og 
Engasjement 
 
Visjonen: Vi ønsker å være en tjenende kirke i verdens hverdagf 
 
Oppdrag: være kirke for nordmenn i utlandet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent: Helge 



 


