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President Bjørn leda møtet. 13 medlemmer var tilstede, foruten fem ungdommer som hadde deltatt 

på Youth Camp i Assens. 

Presidenten satte dagen inn i et historisk perspektiv. 25. august er bryllupsdagen til Mette Marit og 

Haakon Magnus, og Presidenten viste fotografier han som pressefotograf hadde tatt av 

begivenheten – stående bak en blomst oppe ved alteret i Oslo Domkirke! 

Presidenten minnet oss på at vi må sende tilbakemelding på eventuelle feil i medlemsfortegnelsen 

alle hadde fått tilsendt på mail.   

Kveldens hovedforedrag var ved de fem ungdommene som hadde deltatt på Youth Camp i regi av 

Assens rotaryklubb. Dette var Andrine Salomonsen, Emil Haatveit, Kjetil Ramtoft, Johannes 

Juliussen og Hans Martin Løvgren. Foruten deltakere fra Assens og Ulefoss var det også med 

ungdommer fra vår vennskapsklubb i Rotenburg.  

Flotte representanter for vår klubb på ungdomsleiren i Assens: Hans Martin, Emil, Andrine, Kjetil og Johannes 



Ungdommene fortalte utførlig, støttet av en PowerPoint presentasjon, hva de hadde opplevd de seks 

dagene de hadde vært på leiren. De hadde vært innkvartert privat hos familier i Assens. Bl.a. hadde 

de vært på sightseeing på Bågø utenfor Assens (kjent også for dem fra Ulefoss Rotaryklubb som var 

i Assens rundt St. Hans.) Ungdommene hadde fått se diverse severdigheter i selve Assens, vært 

tilstede ved en festival i byen og bivånet folkedans, samt deltatt i et «båtrace» med en flåte de selv 

hadde laget. De hadde også vært i Odense og sett huset til H.C. Andersen. Alle la vekt på at det 

hadde vært svært trivelig å bli kjent med ungdommer fra andre land, og at de nå holder kontakt med 

disse ungdommene via sosiale medier. 

Einar minnet om at det neste år er Ulefoss sin tur til å arrangere en tilsvarende leir. 

Han nevnte også at Ulefoss Rotaryklubb er invitert til 50-års jubileet for Rotenburg rotaryklubb 8.–

10. september i 2017 

Presidenten ble den lykkelige vinner av kveldens vinflaske, mens Per H. fikk nappet. 

 


