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Referat medlemsmøte 31  
Dato:   30.5.22 

Medlemmer møtt:  28 

Gjester:    

Neste møte: Sommeravslutnings-fest fredag 10. juni kl 18:30 på Møllers brygge på 
Drangeid 

 

I INFO  

• Odd Herman Lende Olsen  10. mai   85 år 
• Frode Rudolfsen   26. mai 
• Jessie Paulsen   26. mai 

 
 

 
 

 
a. Shannon inviterer og informerer om at:   
Klassisk Flekkefjord arrangerer sommerkonsert 
som en del av SMAABY 22.    
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b. Vedr. Summer Camp (15.—19.8), så trengs det diverse hjelp; noen overnattings 
plasser til, henting på flyplass Sola, videre transport til Kristiansand, båt egnet til 
krabbefiske. Samt annet forefallende arbeid/matlaging på ESPRIT, se egen liste 
over oppgaver.  

 
c. Rotary og Ukraina. Hver tirsdag fra kl 11 til 13 møtes Ukrainere og frivillige i 

Metodistkirken. Rotarianer og alle som ønsker å hjelpe, kan møte der.  
 
d. Komiteer. Interesser og ønske om neste års komiteer meldes til Incoming 

president Terje Eikeland tereikel@online.no 

II TEMA/PROGRAM  

3-minutter v/Rolf Terje om «hvorfor jeg er kraft-sosialist»: Rolf Terje hadde en interessant 
betraktning og begrunnelse, innledet og avsluttet med følgende: «Det finnes ingen land  i 
verden som har utviklet et velferdssamfunn uten å ha tilstrekkelig energi eller uten å ha 
kontroll på energien».  Derfor er det viktig å hele tiden se på alternativ til å skape energi for 
å utnytte muligheter til å skape et bedre samfunn.   

En oppsummering av året og status.  

Presidenten gikk raskt igjennom høst- og vår programmet og knyttet noen 
kommentarer til det. Til tross for en treg start med restriksjoner og ny 

Covid 19 nedstenging, rakk vi å gjennomføre to Rwanda-konserter.  

 

Hovedfokus og 
målsetting 

gjennom året 
har vært å 

fullføre Rwanda 
prosjektet med 

bygging av et 4. og siste hus. Og vi 
har aldri vært nærmere ……. 

 

 

mailto:tereikel@online.no
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Vidar Øksendal fortalte og viste bilder fra reisen sin til Ukraina og 
Romania, samt besøk av barnelandsby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 mnd. på tur i Fiesta Viking: 

 Bestikkelser med brunost.  
 Artilleri og raketter i Kharkiv.  
 Flukten startet på natten 
 Kjøring i 19 timer rett vest i ett strekk. 
 1 100 km fra Kharkiv til grensen.  
 3 dager i kaos, kulde og kø.  
 Så endelig Romania  

 Besøk på barnehjem med hjelpesending 
Sponset av Rotarys vinlotteri 

 
 

���� 

 

I fred og fordragelighet på besøk hos gode venner i 
Ukraina 

Siste bilde som ble tatt i Ukraina før krigen 
begynte å «brake» løs. 

VIDAR,  en sterk 
historie og opplevelse! 


