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 ref. 

Referat medlemsmøte 18  
Dato:   31.1.22 

Medlemmer møtt:  24 

Gjester:  1  

Neste møte: 7.2.22 Seiltur fra Hellas til Flekkefjord v/S.J. Bruseland 

 

I  INFO 
 

Per Jenssen som døde 25. januar, ble minnet med 1-minutts stillhet. Jenssen som ble medlem i 
1973, ikke bare manglet ett år på å ha vært med i Rotary i 50 år, men han var også en veldig ivrig 
møte-deltaker. Han ville fylt 95 år i april. Fred over hans minne! 

 

 Joachim Stoss, 23.1 
 Svein Bøgwald, 30.1 

 

Rwanda nytt 
Til kronerullingen er det nå kommet inn ca 88 000.  

 

Gaver 

Åse og Unni har vært i Flekkefjord 
Sparebank og hentet gaver til barna i 
Rwanda.  

Flere kasser med reklameartikler; 
fotballer, t-shorter, ryggsekker, 
paraplyer og mye mere.  
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75 – årsjubileet lørdag 12. mars: liste for påmelding ble sendt rundt v/Svein Bøgwald. Koster 
kr 700 pr/pers 
 

II  TEMA/PROGRAM 
 

Kurt R. Stordrange kommer fra Stordrange, Fl.fjord. 
Han er eldst i en søskenflokk på fire.  

Fra oppveksten fikk vi innblikk i flere humoristiske 
hendelser, bla. om hvordan han i forbindelse med et 
foredrag hadde med gevær på 
skolen. OG at han kjørte 
moped med geværet på 
ryggen.  

Kurt er udannet siviløkonom 
med flere tilleggs 
utdannelser. Med dette, 
sammen med varierende 

arbeidserfaring, har han en 
meget solid bakgrunn for å skjøtte sin jobb som daglig leder 

i Flekkefjord Kommunale Pensjonskasse.  

 

Kurt er 
en 
ivrig 

fotograf, 
noe vi som var til stede kunne 
bevitne. Her er et bilde tatt i 
høst: 

 

 Tusen takk til Kurt for et interessant innblikk i ditt liv!!  

Stemmetjødn på Stordrange med Nonfjell i 
bakgrunnen. Flikka ligger til venstre for Nonfjellet 
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