
 

Referat fra Rotarymøtet 07.11.18 

14 medlemmer møtte denne dagen. 

Presidenten åpnet møtet med å nevne noen hendelser på denne dagen: 

 101 år siden oktoberrevolusjonen i Russland 

 Peter Wessel Tordenskiold ble født i 1690 på denne dagen og Madame Curie i 1867, 
skuespiller Anne Marit Jakobsen ble født i 1946 og komiker Tore Sagen i 1980.  

 Hummelfjellulykken skjedde på denne dagen i 1956. Rolf Kirkevåg overlevde flystyrten, som 
skjedde ikke langt fra Edrunds «barndoms rike». 

Tigris ble behørig matet, igjen. Edrund mintes foreldrenes bryllupsdag, som var på denne 
datoen. De opplevde sin 70. bryllupsdag, og jammen hadde moren vært kledd i sin 
bryllupskjole! Oj, ingen nevneverdig økning på BMI der i gården! Nøkternt levesett med 
andre ord. 

Informasjon 

I november er Foundation temaet i Rotary. Det ble registrert 3301 events i regi av Rotary på 
Poliodagen 24.oktober. Presidenten nevnte videre et brev fra IG Barry Raissins, og et 
«mystisk» takkebrev fra Anja Stokke til Rolf personlig for overført pengesum på 18000,-kr??? 
Viste seg etter noe sjekking å være takk for LRKs bidrag til fondet.  Vårens program er snart 
«i boks». Det blir satt opp Rebusløp og 2 møter viet utvekslingstudenter. Valgkomiteen 
jobber jevnt og trutt med nye navn som presenteres på Årsmøtet 28.11.18.                                                                                                                                
NB! Gi tilbakemelding til Sissel Berit Hoel dersom du ønsker å være mentor for ungt 
entreprenørskap!!! 

Dagens tema stod TRF-komiteens leder for, Espen. Han fortalte at det ikke blir søkt om 
penger i år (søknadsfristen var 1.november). Men komiteen leter etter et godt prosjekt som 
evt. kan igangsettes neste år. For å få klubbens medlemmer til å tenke på hva vi bør 
engasjere oss i etter hvert, presenterte han en utrolig mengde ulike prosjekter klubbene i 
vårt distrikt, 2290, som de jobber med, eller som de har avsluttet. Oversikten ligger på 
distriktets hjemmesider, men er tydeligvis ikke helt ajourført.  

Espen oppfordrer medlemmene i vår klubb til å komme med forslag til TRF-komiteen. Steinar 
bemerket at en del av våre (avsluttede) prosjekter står oppført under den fortløpende 
historikken på vår hjemmeside, ikke under fanen prosjekter.  Han «tenkte høyt» at de 
kanskje bør flyttes over………   

Berit, ref.  

Langesund  
Rotaryklubb 



 

 


