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Aktiviteter
Klubbens store løft dette året har vært markering av 50 års jubileet. Gjester fra
vennskapsklubbene våre i Tyskland og Danmark ankom fredag 23.10. og selve
jubileumsfesten fant sted på Lundevang i Lunde 24.10. Dessverre døde en av
våre tyske gjester natt til lørdag 24., noe som satte sitt preg på feiringen. Likevel
klarte vi på en utmerket måte å markere det tragiske dødsfallet på en verdig måte
samtidig som vi gjennomførte festen med stil.
Vi har hatt ukentlige klubbkvelder med meget gode foredragsholdere både fra
kommunen og «utenbys fra». Klubben har også besøkt hjemmet til Elisabeth de
Lunde og Jacob Zetner, ølbryggeriet på Lindheim i Sauherad, og Hørte der vi
hadde en flott omvisning.
Klubben deltok på Minidyrsku`n på Søve der vi viste fram en shelterbox.

Samfunnsnyttig innsats
Vi inviterte beboerne på Nome statlige mottak til golfkveld på Norsjø golfpark.
Dette kan være begynnelsen på et samarbeid vi kan utvikle videre.
Tradisjonen tro bidro klubben med dugnadsinnsats for å gjøre parken på Ulefoss
Hovedgård i presentabel stand før turistsesongen.
Kurs/samlinger
Presidenten har deltatt på presidentsamlinger i Skien for presidentene i
Telemark. Presidenten har også deltatt på presidentsamling i Arendal. Det
samme har påtroppende president gjort sammen med neste års sekretær.
Påtroppende president og president har gjennomgått TRF kurs.
Hjemmeside
Klubben har i løpet av året fått en meget informativ og god hjemmeside.
Medlemmer
Klubben har fått et nytt medlem i dette Rotaryåret. Et medlem har meldt
overgang fra Bø Rotaryklubb. Et av våre medlemmer har avgått ved døden. Et
medlem har fått et års permisjon fram til våren 2017.
Paul Harris
Hermann Lissl ble tildelt Paul Harris for sin innsats for klubben.

Internasjonalt arbeid
Rotaryåret startet med besøk fra vår tidligere utvekslingsstudent, Hannah fra
Australia. Hun hadde med sin søster Grace. Et hyggelig gjensyn.
24.07.-31.07.15 hadde våre tyske venner i Rotenburg ansvar for årets "Youth
Camp".
Bente Nedrebø tok med seg våre ungdommer i egen bil til Tyskland.
En stor takk til Bente.
I forbindelse med vårt 50-års jubileum hadde komiteen ansvar for våre gjester
fra Assens og Rotenburg(transport/overnatting).

Vi var også behjelpelig med det praktiske i forbindelse med det tragiske
dødsfallet til Gert Renner.
En ekstra honnør til Bente og Knut til måten de taklet dette på som vertskap.
Per H., Henry S. Bente og Knut N. Eva og Einar K. deltok på begravelsen til
Gert i Rotenburg den 07.11.15.
Det ble i den forbindelse donert kr 36 940,30 til vårt ungdomsarbeid i Ulefoss
rotaryklubb.
Vi har som kjent inngått et samarbeide med Bø og Notodden rotaryklubber vedr.
internasjonal ungdomsutveksling. Det har i den forbindelse vært flere møter.
Bø Rotary har sendt ut Vilje Dale til Mexico. I retur har vi fått Maria Fernandes
som student.
Hun holdt et flott egoforedrag på Bø hotel i november.
Til høsten (2016-2017) har Notodden hovedansvaret. Året etter er det vår tur!
Internasjonal komite har også bidratt til at vi nå sender 5 ungdommer til Youth
Camp Assens.
Dette innebærer at vi nå må starte forberedelsene til neste års "Youth Camp".
Ellers holder vi jevnlig kontakt med våre vennskapsklubber gjennom mail,
besøk, formidling av lodd til Rotenburger Entenrennen, St. Hansfeiring i Assens,
informasjon / diskusjon om framtidige samarbeidsprosjekter mm.
I slutten av juli 2016 kommer Tim og Birgit Renner med følge for å ta en fottur
på Hardangervidda sammen med Bente, Knut, Eva og Einar.

