Referat fra møte i Ulefoss rotaryklubb 18. februar 2016
Tilstede: 17 stykker, pluss en stor, flott marsipankake.
Presidenten ønsket velkommen med et dikt av Lars Saabye Christensen, kjent for tykke romaner og
korte dikt. «Boksehansken» ble fremførte som et bevis på det siste.
3 min ved Nils, han hadde ryddet på kontoret og fant i den forbindelse mange minner, han trakk
spesielt frem minnene fra 2001. Et år fylt av dramatikk for oss alle, men spesielt for Nils som samtidig
med de dramatiske hendelsene i New York 11. september fikk diagnosen leukemi. Han fortalte
engasjerende store deler av en fantastisk sykdomshistorie med svært positivt utfall. I tillegg til
helbredelsen oppstod en «tilleggseffekt»: plaget av migrene før han ble transplantert, etter
stamcellebehandlingen var den «snufs borte. Og ikke nok med det, fyllesyken forsvant også!
Først ble Merete Moe hedret for sin innsats for vår klubb, blomster og stående applaus.
Deretter ble hennes mann Hermann
hedret for en lang og fantastisk
innsats for vår klubb, ikke minst med
de mange kulinariske opplevelsene på
hyggekveldene. Med stor innlevelse,
solid håndverk og
smakskomposisjoner har mang en
gane blitt tilfredsstilt! Innsatsen over
mange år ble hedret med Paul Harris,
gratulerer og vel fortjent!
Kolbjørn: info fra Assens, vann- og
kulturarrangement, 23. juni i Assens.
Kolbjørn presenterte et rikholdig
program. Alle er invitert. Reserver
datoene.
Incoming, Bjørn Erik informerte om
neste års styre- og
komitésammensetning. Mange
spennende oppgaver for engasjerte
medlemmer. Han setter sammen et
fantastisk team for neste Rotaryår.
Han oppfordret oss alle til å komme
med forslag til forbedringer for neste
Rotaryår.
Presidenten delte noen av sine tanker
fra møtet med Shabana Rehman. Litt
Hermann, kveldens hovedperson. Her uten Paul Harris Fellow-utmerkelsen,
om asylsøkerne på Nome statlige
men like blid!
mottak, spesielt de som får opphold, Bildet: Bjørn Eirik Sigurdsøn (tatt ved en tidligere anledning)
men blir sittende lenge i påvente av
bostedskommune. En annen kategori er de som blir bosatt i Nome kommune. For alle er det viktig å
kunne norsk. Kanskje noe for oss i Rotary? Koster ingenting! Hva med toppturer, for eksempel i april,
som er helt uten helligdager. Eller kanskje bare invitere noen ut på en enkel spasertur? Kanskje vi
kunne invitere den nytilsatte flyktningkonsulenten, Sediq fra Afghanistan. Kan det å invitere bosatte
flyktninger til to turer frem til St. Hans være en realistisk ambisjon?

Konklusjon: presidenten tar en snakk med flyktningkonsulenten for å avklare den beste innfallsvinkel.
Klubbens medlemmer samstemte nikkende og stilltiende.
Møtet ble avsluttet med hyggelig prat langs bordet.
Vin til Nils og napp til Jan!
Egil

