
Langesund   

  Rotaryklubb  

  

Møtereferat 14.02.2018  
 

Vi var 16 medlemmer til stede + 1 reflektant: Kjersti Marthinsen 

 

Andre Bjerke:  

 

Presidenten har ordet: 

- Fødselsdag: Gunnar Kårbø 

- Medlemsseminar for Telemark og Vestfold: 60-70 personer som deltok. Presentasjon av ideer 

og tiltak. Høye rundstykker ødela heller ikke. 

- Peismøte neste onsdag 

- Torskeaften 2. mars på Croftholmen. Påmelding så raskt som mulig. 

 

 

TRF komiteen 

 
 

60-70 deltakere på sentrumsgården 

 

 Det Skjer i Bamble og Varden kom. Sende pressemelding til PD, TA og Solkysten 

 15.000 fra District Grant fondet + 10 000 fra LRK 

 Hva var det de ønsket å bruke gaven til? 

 Geitr Gjømle: service by ourselves 

 Gaven bestod av gitarer, høyttaler, Morganguitarer, Spill, Pedagogiske spill,  

 Kontaktskapende spill og masse kommentarer/kommunikasjon 

 Onyx høyttalere av god kvalitet 

 Trenings-strikk da de ikke har gymsal. Stig Roar Hansen. 

 VIVA: 

 Nye Bamblinger: Ismael og Kawthar. Eldste sønn er blind, Ektemannen mål å få dem 

ut i arbeid. Bakgrunn lage sko. Praksis i Skien og har kjøpt brukt skomaker utstyr. 

 Lærdom fra i dag: Fortell meg, og jeg glemmer, Vis meg og jeg husker, involver meg 

og jeg forstår 

 

Halvor: 

Autogiroer. Anbefalt 100 kr/mnd. Gir skattefradrag på 30% 

 

Ingrid: 

Om møtet med flyktninghjelpen: Rotary blues ble komponert på sparket. 

 

1988 End Polio Now 

Samarbeid med Bill og Melinda Gates 

Problemer med vaksinasjonsprogrammet er krigssoner: Eks Afghanistan, Pakistan, Nigeria 



Hovedpoenget: dette nytter 

Eget innlegg som vedlegges 

 

Edrun: 

Kontakten med Skottland startet for xx år siden 

Alistair fra Skotland our international partner 

Komiteen skal dra til Skottland for å se om det er grunnlag for videre samarbeid.  

Tur 26 april og hele helga 

Klubb med 45 medlemmer i Club of Braids i Edinburgh 

Jobber med ungdom 

Alistair er en flott person 

Edinburgh 

Fund raising: lager syltetøy og selger.  

3 mill som kan brukes «to do good» 

Virker som en klubb med godt humør  

10-12 fra oss som drar over. Det er fremdeles mulig å melde seg på. 2000 pr snute, Hotell 

1000 kr natt 

Fredag kveld sammen med klubben, lørdag morgen tur til xxxx Chappel (Da Vinci Koden) m 

servering av Haggis og Whiskey. 

 

Først finne ut om klubbene passer sammen 

Deretter definere felles prosjekter 

Vennskapsklubb kan være ett annet alternativ 

Vi skal være lokalt basert,, men få vidsyn gjennom internasjonale kontakter 

Legg link til hjemmesiden deres  https://my.rotary.org/en/club-profile/52EA2EA3-521C-

4A89-B279-A9992827122C 

Den enkelte deltaker bærer sine kostnader ved besøket. 
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