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Årsrapport President: 

Starten på Rotaryåret var preget av mange varierte og spennende fordrag. Det var meget bra 
deltakelse på møtene. Coronapandemien gjorde at vi måtte ta en pause fra ukentlige møter fra 
9.3.20 til og med 1.6.2020. Heldigvis fikk vi til et møte samt vår tradisjonelle sommer fest før 
Rotaryåret var over. 

Høydepunkter utenom møteaktivitet var det flere av. I februar tok 7 Rotarymedlemmer og 4 
pårørende turen til Rwanda. Vi åpnet hus nr. 3 i barnelandsbyen i Kayonza. Det var flott å se hva 
jobben vi gjør som klubb betyr for barna. Turen gikk også til dr. Uta Düll ved Gikonko Health Centre 
sør i Rwanda. Vi fikk se realiteten i et lite sykehus langt ut i distriktet, men var mer enn imponert over 
det man kan få til med begrensete midler. Vi hadde med oss barnetøy som vi samlet før avreise, som 



ble delt ut både i Kayonza og Gikonko. Reisen gjorde det tydelig at Flekkefjord Rotaryklubb er en 
viktig bidragsyter. Det er ingen tvil om at vårt arbeid nytter, og at det er behov for innsats fra vår side 
også i fremtiden. 

I nesten 1 år hadde vi utvekslingsstudent Anne Biela fra Kanada med oss. Anne bodde hos forskjellige 
familier med og uten Rotary-tilknytning og gikk på Flekkefjord Videregående skole. Hun fant seg raskt 
til rette. Hun fikk god oppfølging av flere medlemmer i klubben. En spesiell takk rettes til Lillian 
Grønsund, som innehadde rådgiverrollen for Anne. Samtidig var Eline Birkeland Log (datter til 
Rotaryvenn Trond Log) på utveksling i USA. Begge jenter har vært flotte ambassadører for sine land, 
men også Rotaryklubbene.  

I løpet av året ble det tatt opp 5 nye medlemmer: Ellen Netland, Ann Sølvi Vikeså, Elin Vang, John 
Arne Rognlie og Leif Arne Ulland. Klubben har i skrivende stund 56 medlemmer.  

Rwandakonserten med tittelen «Country for Rwanda» fikk meget god respons både ift. antall 
besøkende, men også lokalt næringslivets støtte. Medlemmer av konsertkomitéen bruker mange 
timer med forberedelser og arbeidet mot sponsorer og sikrer dermed muligheten til at vi kan hjelpe 
folk i Rwanda. Det er Presidentens oppfatning at denne komitéen må styrkes og støttes, slik at vi 
fortsatt har et økonomisk fundament for vårt internasjonale prosjekt. Dette prosjektet legges det 
merke til i Rotary-Norge. Komitéleder og President var invitert til å holde innlegg om prosjektet vårt 
både på TRF-møtet i november og Presidentsamlingen D 2290 i januar. 

Styret hadde 3 møter i løpet av året. Vi besluttet blant annet om å støtte prosjektet BryggeParken på 
Tjørsvåg med 10000 kroner. Dette kom i tillegg til vår faste støtte til vårt lokale prosjekt «Gården 
Li/FOT». I tillegg avsluttet klubben arbeidet med å fornye vedtektene. Disse ble vedtatt i januar og er 
lagt ut på hjemmesiden. 

Rotarymedlemmer stilte trofast som bøssebærere ved TV-aksjonen.  

Sekretær, President og utvekslingsstudent Anne deltok på Distriktskonferansen i Tønsberg. 
Presidenten var også på Presidentsamling i Fevik i januar. 

Rapporter fra kasserer og utvalgte komitéledere finnes som vedlegg. 

Oppsummert har det til tross for pausen pga. pandemien vært et bra år for Flekkefjord Rotaryklubb. 
Våre mål ble heldigvis nådd før pandemien slo til. Som reisende til det afrikanske kontinentet, som 
vertsklubb for studentene, som konsertarrangør, som bøssebærer eller rett og slett som medlem har 
vi bidratt til mer vennskap og forståelse. Jeg ser på klubben som levende og i utvikling. Jeg gir med 
dette stafettpinnen videre Terje Johnsen, velvitende at han viderefører det viktige arbeidet med 
klubbens formål.  
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