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Referat medlemsmøte 25 
Dato:    2.3.2020 

Antall medlemmer møtt: 33  

Gjester:   2 

Neste møte:           9.3.20   Mørk fremtid for norsk energieksport? Kan teknologi og 
kompetanse redde oss? V/Runar Tjersland, Equinor 

   

I.  INFO 

Fødselsdager    

Solveig 21.2 , Geir Magne 22.2 og Thor Jan 27. 2 

 

Er flott og vellykket tur til Rwanda ble kort oppsummering v/presidenten. Det tredje 
barnehuset ble åpnet og det er allerede, med fire barn på hvert rom – to i hver seng, godt 
«bebodd».  Vår hjelp er kjærkommen og kommer veldig godt til nytte. Medlemmer i Rotary 
høre mer om dette den 23. mars, da er kvelden viet til «Nytt fra Rwanda».  

 

Trond Log m/familie har vært i USA 
og besøkt sin datter Eline som er 
utvekslingsstudent. Der besøkte de den 
lokale rotaryklubben på stedet hvor 
Eline bor. Trond hadde forventet å få en 
10 minutters tid til å presentere 
opplegget i Rwanda, men klubben 
hadde like godt satt av hele 
møtet til dette. Tilhørerne ble 

så 

engasjert 
når det hørte om vårt hjelpeprosjekt,  at de ønsket å være med 
på å støtte vårt prosjekt + at de ville forsøke å få sitt eget.  
Trond fikk med seg mange kontakter og adresser hjem.  

 

 

 

For denne Rotaryklubb var dette en ny og annerledes måte å drive 
hjelpearbeid på. Deres hovedaktivitet var å stille opp ved veldedighet;  som å servere 
middag ett par ganger pr. måned for hjemløse.  
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I. Tema/program   

 Ett Agder 25 kommuner. Hva kan vi få til? v/Fylkesmann Stein 
Ytterdal.  

Utgangspunkt for den landsomfattende regionsreformen 
eller fylkessammenslåingen, er å kunne bli i stand til å 
ta grep om samfunnsutviklingen. For å få en vellykket 
sammenslåing, var et av argumentene:  å føle 
tilhørighet.  Og identitetsfølelsen for egder burde 
med, sin tidligere fellesnevner, absolutt være til 
stede.  

Agder som ble ett fylke 1.1.2020, er akkurat så 
stort, eller lite, at egdene kan møte hverandre, og 
dra hjem igjen, på en i samme dag.  

Hovedtyngden av befolkningen har en interessant 
plassering av det meste av befolkning, ligger langs 
en streng med noen få tyngdepunkt.  

Målsettingen for reformen, har vært å skape nye 
fylker som evner å møte de utfordringer samfunnet 
vil stå overfor i årene fremover. Vi har bla. flyktninge-
strømmen fra Europa, den kan ikke bare ignoreres. Med 
mye ekstremvær, så vil en annen utfordring være å drive 
med klimaforebyggende tiltak . En tredje utfordring er 
teknologiutviklingen.  Der vil innovasjonsevnen får 
best livsgrunnlag der næringslivet er til stede i andre 
markeder. Fjerde trend er at vi er en stadig «eldre» 
aldrende befolkning. Yrkesaktiv del per pensjonist 
går fort nedover.   

Agder fylket med sine 307 000 innbyggere, og som 
fjerde minste fylket i landet, må innrette seg slik at vi bruker hverandre for vi vil være 
avhengige av hverandre.  

Fylket «fikk» en storby i Kristiansand og det er en fordel som må brukes. Der er bla 
institusjoner som sykehus og universitet og som er med på å drive fylket.   

Fylkesmannen er av den oppfatning at sammenslåingen fungerer bra, vi vet vi må selv ta 
tak i utfordringene og har dermed et godt utgangspunkt for planleggingen av fremtidens 
oppgaver.  

 

Tusen takk til Stein Ytterdal for et lærerikt og interessert foredrag. 


