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Referat medlemsmøte 25  
Dato:   28.03.22 

Medlemmer møtt:  23 

Gjester:    

Neste møte: 4.4.22  BERDIFTSBESØK AMS v/Trygve Lende. Vi møtes utenfor AMS 
på Moi kl 1750. 

 

I  INFO 
 

1. TRF- info v/ Marcus 
a. Chicken-project i Kayonza og utvidelse av kylling huset: søknad om kr 23 000 fra 

distriktet er innvilget og penger allerede overført til Rwanda.  
b. Global Grant til sykehuset i Gikonko: prosjektsøknad på 13 sider er klar, men på 

vent da det mangler noen opplysninger fra Dr. Ute 
 
2. Lillian Grønsund refererte fra Zoom møte tirsdag 22.3.  

Det er akutt behov for midler/penger.  Distriktet vårt er veldig 
aktivt. Det er allerede samlet inn kr 650 000.  Fra Spleis Vestfold, 
Telemark og Agder kr 250 000. «Spleisen» fortsetter, ref. mail 
sist i referat fra Tone Kolbenstvedt.  Dette skal gå til medisiner og 
medisinsk utstyr, dette i samarbeid med Rotary i Lviv.  

Videre rettes også fokus på de flyktninger som nå er her og de som kommer. Det må 
mobiliseres tiltak mot dem. Det er mange aktører som har opplegg på gang. Hva vi gjør 
som klubb er ikke tatt stilling til ennå:   

a. Kommunen v/ Marianne Hafte på Frivilligsentralen,  
b. Rotary distriktet    
c. personlig engasjement (Røde kors).  

Hvis noen har ideer og lyst til å se mere på dette, gi beskjed til Unni.  

Lilly Marie har tilbakemeldt at hun to ganger i sommer, vil invitere til sommer leir på 
gården Lie.  

 Ellers neste Zoom møte tirsdag 5.4  
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3. Tvedestrand Rotaryklubb har den glede å invitere til DISTRIKTSKONFERANSEN 
2.- 4. september 2022 «Ungdommen – fremtidens fyrtårn». Info sendes i egen 
mail 

 
4. Gården Lie. Det blir vårdugnad 2.- 3. april. Har du lyst og anledning til å være 

med, kontakt Christian Stremme på mob: 47 40 01 10 / e-post 
christianstremme@gmail.com.     

Det er bare å møte opp:  

Det går båt fra brygga v/Europris kl 08:00 på lørdag 2.4. evt.  til fots fra Fidsel kl 08:00. 
Dugnadsarbeid er i hovedsak å vaske og rydde, samt skifte ut madrasser. 

5. Summer Camp info: holdes 15. - 19. august er fullbooket, 4 gutter og 8 jenter. 
Søknader fra Taiwan, Italia, Spania, Tyrkia, Tyskland, Kroatia, Tsjekkia, Romania + 
2 land til. Opphold i 4 dager i Flekkefjord før de drar videre til to andre 
samarbeidsklubber.  

 

II  TEMA/PROGRAM 
 

RYLA-rapport fra Rine Åsnes og Julie Valine Kjelsnes Gimre.  

 

Som har deltatt på i Sandefjord 1.- 4. 
mars.  

 

 

 

 

 

Begge hadde 
erfaring med å 
starte opp egen 

ungdomsbedrift.   

mailto:christianstremme@gmail.com
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UB Kokos oppnådde veldig 
gode resultater i 
Fylkesmesterskapet med  to 1.  
plasser, gikk videre til NM og 
fikk en 3. plass der.   

 

 

 

 

 

På RYLA var der variert program. 
Forskjellige foredrag og 
aktiviteter. Alt fra hvordan starte 
en bedrift, hva Rotary er, brenne 
kaffebønner på bål med der 
tilhørende spåing i egenkvernet 
kaffegrut samt Høyt og Lavt i ZIP-
line park.  

Gjennomgående for seminaret 
var at alle valgte et prosjekt å 
jobbe med disse fire dagene. 
Prosjektet ble presentert i 
plenum siste dag.  

To flinke kandidater, og flotte representanter for Flekkefjord Rotary, kunne oppsummere 
med at de var godt fornøyde med kurset. De hadde fått nytt og stort nettverk, det var 
lærerikt å møte folk med samme verdier samt fått mye info om klubben.   

Foruten STOR takk til Rotary, var tilbakemeldingen at vi måtte bli bedre på markedsføring, 
spesielt opp mot aldersgruppen som er aktuell for RYLA.  Tips! Instagram #Rotary#Ryla 

 

Tusen takk til Rine og Julie Valine. 
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***Gaven på kr2 000 fra DG til 75 års jubileum ble sannsynligvis satt inn direkte her. 
  
BREV fra TONE KOLBENSTVEDT: Assisterende Guvernør D 2290, 
tone.kolbenstvedt@gmail.com 
tel 926 43 083 
 
Først av alt,- Tusen Takk for all støtte til *** Ukrainaprosjektet!  
Det gleder og inspirerer at så mange av distriktets klubber har bidratt så godt! I tillegg kommer flotte 
bidrag fra våre medlemmer og fra deres nettverk. 
Vår arbeidsgruppe har nå representanter fra hele distriktet, et flott og givende samarbeid på tvers av 
AG-områder og klubber! 
  
Vi er alle hver dag vitne til de grufulle situasjoner mennesker i vår umiddelbare nærhet nå opplever. 
Fortvilelse, lidelse,- og bønn om hjelp! Og igjen, - Vi kan ikke gjøre alt, men vi kan gjøre noe. 
Derfor fortsetter vi vårt arbeid for å skaffe tilveie mest mulig midler. 
Våre venner i Ukraina trenger all vår omtanke og økonomiske hjelp vi kan skaffe dem! 
Vi er nærmest i daglig dialog med rotaryklubben i Lviv og vet hvordan de sammen med 
naboklubbene arbeider døgnet rundt og med stor risiko for å få hjelp frem til sykehusene. De er også 
i dialog med rotarianere og sykehus lenger inn i Ukraina for å bistå dem med medisiner og utstyr. 
I lenken under ser du en PowerPoint-presentasjon vi har fått fra klubben i Lviv. Dette er et levende 
dokument som oppdateres jevnlig. Der vil dere bl.a. se bilder fra vår last som er kommet frem , 
skjermbilde fra et møte her i distriktet, pengene som er mottatt osv. Fint å vise på klubbmøtet. 
https://docs.google.com/presentation/d/1s3D6TVKOFsQBHPIT2P8iq6aG1tNGibWo/edit?usp=sharin
g&ouid=113366428593303835743&rtpof=true&sd=true 
Nevner også kulturkvelden i Lillesand kirke sist uke. Frivillige organisasjoner sammen med Lillesand 
Menighet. Lokale artister, ingen kostnader og ingen inngangspenger. Det var på forhånd besluttet at 
frivillige donasjoner skulle gå til Rotarys Ukrainaprosjekt. Publikummerne fikk info og donerte frivillig 
kr 94.710 denne kvelden! Fin omtale på Sørlandssendinga (TV og Radio) og i lokalavisa. 
ROTARY ER HVA ROTARY GJØR😊😊. Det er godt å kjenne på at vi sammen kan gi en så fryktelig 
situasjon et lite løft! Slike utfordringer forener oss. 
 
Vi legger ved noen bilder fra pakking, listeskriving, merking og transport. (Merk at all transport frem 
til avtalt sted i Premyzl var helt kostnadsfri for oss.) 
Som dere sikkert er kjent med, har vi sendt de første kr 500.000 til en vennskapsklubb i Warszawa. 
Rotary der sørger for trygt innkjøp av medisiner og utstyr og transport videre til Przemysl hvor 
Rotary fra Lviv sørger for transport inn i Ukraina og videreformidling til sykehus. 
Konto i Grimstad Rotaryklubb fylles nok en gang opp, og vi er nå på vei mot 300.000. 
 

Konto.no 2801.48.42316, merkes Ukraina. 
 

Vi ser at vi nok ikke har formidlet lenken til den nye Spleis-kontoen, så derfor tar vi også den med 
her.  Rotaryklubber hjelper Ukraina - samarbeid med Lviv International Rotary Club | Spleis fra 
SpareBank 1 
 
Vi ber deg videresende denne eposten til alle medlemmene i klubben din, - 
Og dersom din klubb ennå ikke har bidratt i dette prosjektet, gir vi dere en ekstra liten utfordring. 

mailto:tone.kolbenstvedt@gmail.com
https://docs.google.com/presentation/d/1s3D6TVKOFsQBHPIT2P8iq6aG1tNGibWo/edit?usp=sharing&ouid=113366428593303835743&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1s3D6TVKOFsQBHPIT2P8iq6aG1tNGibWo/edit?usp=sharing&ouid=113366428593303835743&rtpof=true&sd=true
https://www.spleis.no/project/215880
https://www.spleis.no/project/215880
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Lykke til! 
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