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Referat medlemsmøte 7  
Dato:   4.10.2021 

Medlemmer møtt:  21 

Gjester:  2  

Neste møte: 11.10.21: Naturforvaltning i Syd-Georgia v/ Carl Erik Kilander 

 

I  INFO 

 Ivar Espenes    29.9 
 Marcus Gürgen   4.10 

 

1. Status krone-rulling til 4. hus i Rwanda 

Det mangler rundt 150 000 i finansiering utenom konsert-inntekter. Totalt er 
det kommet inn kr 37 586.  Kr 5 000 er fra lotteriet og ellers over 30 000 i gaver. 

 

2. Rotarys medlemmer oppfordres til å sette av et par-tre timer til bøssebæring 
søndag 24. oktober, da går årets TV- aksjon av stabelen.   
 
 Bøssebærer-påmelding til Unni innen fredag 8.10 unni.rudolfsen@rudcon.no  / 

tel: 970 19 681 
 Oppmøte i parken: kl 14:45 for fellesbilde 

 

Under aksjonsnavnet “Barn, ikke brud” ønsker Plan å 
nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på 
barneekteskap i de landene der problemet er 
størst: Bangladesh, Nepal, Mali, Niger og Malawi.   

 Inntektene fra årets TV-aksjon skal bidra til å styrke, 
beskytte og utdanne jenter for å unngå at de blir gift 

som barn. Dette er spesielt viktig i en tid hvor koronakrisen har svekket jenters rettigheter 
ytterligere. I tillegg støtte jenter som har giftet seg og blitt mødre i ung alder, samt skape 
nye muligheter for jenter som har kommet seg ut av ekteskap og står på bar bakke.  
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3. Nytt medlem 

Kurt Stordrange ble tatt opp som nytt medlem og 
ønskes hjertelig  til Flekkefjord Rotary 
klubb.  

Om Kurt kan det sies at han er en ekte Flekkefjords-
gutt og er oppvokst på gård. Han jobber som leder i 
Flekkefjord kommunale pensjonskasse.  

Mere info om Kurt vil følge i hans medlemsforedrag.  

 

 

 

II TEMA/PROGRAM 
 

Fotosafari i Nord-Norge v/Olav Magne Trydal 

5 525 km, 3 og ½ uke på hjul oppsummert i mange flotte bilder og inntrykk, var vi heldig å få 
oppleve, vi som var samlet denne mandags-kvelden i høstferien.  

  «Reisebrev tur/retur Soria Moria; det 
begynte på Skaren og sluttet på Skaren» 
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STOR takk til 

Olav 
Magne Trydal 
for flott 
foredrag og 
fantastiske 
bilder! 
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