
 

REFERAT FRA KLUBBMØTE 
 

Dato År Referent 

28. september 2017 Øystein Haugen 

 
 

Følgende møtte til klubbmøtet 28. september: 

Ola Vea, Liv Sonja, Olav Gaute, Anders, Bjørn Eirik,  Knut, Jan, Egil, Øystein. 

President Ola ledet møtet, som var viet orienteringer om distriktskonferansen i Tønsberg, turen 
til jubileet i Rotenburg og ellers generell prat. 

 Dagen i dag er "Mikkelsmessaften", og det sies at denne dagen spøker det 

 Brigitte Bardot ble født denne datoen i 1934 

 I 1941 startet nazistenes terror i Tsjekkoslovakia 

Distriktskonferansen 

Konferansen fant sted i Tønsberg 1.-3. september.  Irene og Ola var blant hele 250 deltakere, og 
hovedtemaet for konferansen var samlet i ordene  

"Har du fyr, har du løkte langs din vei" 

Ola gikk gjennom programmet.   

Noen hovedpunkter: 

 Det startet med korsang og hilsen fra Tønsbergs ordfører Petter Berg 

 Mye fokus på prosjektet "Fredsstudier" 

- RI har inngått avtaler med 7 universiteter rundt i verden (bl.a. Lund i Sverige), 
der studentene studerer konfliktløsing 

- Det er etablert "Peace Innovation Lab" i Berlin, med hensikt å bistå asylsøkere 
med integrering (tyskopplæring og dataopplæring) 

 Det var foredrag om flukten fra Syria og flyktningkrisen 

 Arbeidet med å utrydde polio var fortsatt i fokus 

 Relevant oppgaver som Rotary presenterer ble gjennomgått 

 Ingrid Grandum Berget (som er tidligere guvernør i distriktet vårt) fortalte om sin oppgave 
med å skaffe penger til TRF og dermed til prosjekter.  The Rotary Foundation (TRF) ble 
dannet i 1917 - "for å gjøre godt i verden". 

 Sentralt TRF-team vil delta på PETS / distriktssamlinger og distriktskonferanser med 
foredrag om sentrale emner.  Det var også orientering om District Grant og Global Grant, 
som går inn med støtte til prosjekter 

 Det var foredrag om "historiefortellinger som måte å formidle et budskap på" 

 Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) orienterte om ekstremvær, 
trusler ved store flyktningstrømmer og datasikkerhet (eller fravær av det) 



 Et av flaggskipene i Rotary – ungdomsutveksling – ble viet en bred orientering 

Vi kunne nevnt mer av programmet, men nøyer oss med å si at det ble gjennomført en 
Generalforsamling søndag, og protokoll fra denne foreligger. 

 

Jubileet Rotenburg-Wümme 

RK Rotenburg ble feiret i en jubileumsfest om kvelden lørdag 9. september, med 250 gjester i en 
låve med stor takhøyde og ganske kjølig temperatur. 

Som vanlig hadde våre tyske venner også lagt opp et godt dagsprogram for fredagen og lørdagen, 
med guidet tur til Hamburg (med besøk i det enorme kulturbygget Elbphilharmonie) og bl. a. 
besøk i en viltpark (Landpark Lauenbrück) med masse dyr, tilpasset spesielt for barn og med 
offentlig støtte. 

Vi hadde med gaver (kumlokk-klokke og en annen jernfigur) 

Det er snakk om at vi drar på vintur til tyskerne i 2018 

 

Annet 

 Det var opprop til hyggekveld med Guvernøren 12.10. 

 Liste vedr rekruttering av nye medlemmer ble etterlyst.  (Kom til rette fredag). Vi må kjøre 
videre med prosessen. 

Øystein vant vin og Ola tok nappet 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Elbphilharmonie
https://www.landpark.de/tiere-und-natur/besuch-planen/

