
Medlemsmøtereferat 22. desember 2010 
 
15 medlemmer tilstede og en Gjest, Per Magne Berget fra Brevik RK.  
 
Presidenten hadde innkalt til års avslutning så program var helt og holdent hans. Møte 
måtte beklageligvis flyttes fra Skjærgården hotell til Bamble Videregående skole 
(BVG) da hotellet hadde stengt fra og med 21.12 til 02.02.11. 
 
Han åpnet møte og indikert at vi i dag skulle få lov til å synge julesanger og gå rundt 
juletreet i skolens aula som en avslutning. Det ville også bli vinlotteri hvor inntekten 
vil bli øremerket ballbanene i Lithauen. 
Thor President, som også er en av sjefene på BVG fortalt om den 25 år gamle 
tradisjonen med fakkeltog på skolens siste dag, da gikk man bort til barnehagen, 
ungdomskolen ned til barneskolen og opp igjen. En tradisjon som elevene satt stor 
pris på. Etter fakkeltoget var det diverse spillopper i aulaene iscenesatt av skolens 
lærere. Det ble servert kaker og gløgg av lærerne som en siste avslutning på året. 
 
Årets fakkeltog ble litt amputeret p.g.a. kulden og det faktum at barneskolen og 
ungdomskolene hadde hatt avslutning før helgen. Man hadde derfor valgt å innlemme 
barnehagen på Betanien i runden, noe de satt pris på. 
I år hadde skolen med stor entusiasme deltatt i pepperkakehus byggingen og 
konkurransen som Krogsveen arrangere vær jule, den hadde tilslutt gitt et bidrag på 
kr. 70 000.- til redd barna. 
 
Presidenten viste en sammenstilling av året som nå er på slutten, se egen link til 
foilene.  
For ham hadde turen til Lithauen og møtet med Ray Klinginsmith, vært de store 
opplevelsene i Rotary året.  
Statistikken viser at vi har et jevnt fremmøte over snittet for landet. 
 
Så ble det en quiz oppsummering, og da fikk vi beviset for at manns minne ikke er 
særlig langt, de aller flest husket spørsmålene fra i sommer men få husket svarene. 
 
Vi avsluttet møtet med vinlotteri som innbrakte kr. 1070.-  noe som er neste kr. 70.- 
pr person, meget bra. Vin flaskene havnet hos trengende der kommer det vel med og 
noe vant ekstra gevinster så som marsipan griser og små kaker fra skolenes egen 
produksjon. Alle som vant ble glade og de som ikke vant ble glade på vegne av de 
som vant. 
 
Så forflyttet vi oss ned til aulaen hvor det ble gange rundt juletreet og sang, tre sanger 
og alle versene klart vi, til de aller flestes store forbauselse kom barnelæren frem 
igjen. Et sikkert tegn på at forsamlingen er kommet til skjels år og alder og begynner 
så smått å gå i barndommen. Det var en veldig hyggelig og morsom avslutning som vi 
bør se om vi kan bli en tradisjon.  
 
 
 
 
Møte ble hevet presis kl. 1930. 


