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Innledning 

Rotaryåret 2018/2019 er historie. 

Styret har avholdt 5 styremøter. Utover vanlige styresaker har vi i perioden jobbet med å 

revidere vedtektene. Utkast er ferdig og klar til behandling av medlemsmøte.  

Året har vært innholdsrikt med et variert program og en rekke flotte begivenheter. 

Mange gode møter utover høsten og våren, med blant annet Guvernørbesøk, torskeaften med 

god oppslutning. Midtvinters ble det arrangert en ny, flott Rwandakonsert med lokale krefter og 

godt resultat, både kunstnerisk og økonomisk. 

Giverglede internt og eksternt ga fenomenale ressurser til hjelpearbeidet vårt, høydepunktene 

var en gave fra velferdskomiteen på Jotun B plattformen på kr 136.635,- som sammen med 

distriktsgrant for Kyllingfarmen og andre gaver utgjorde 169.735,- totalt i Rotaryåret. I tillegg fikk 

vi på årsfesten et tilsagn om gave fra Garverifondet v/Andreas Møller på kr 25000, som blir 

brukt til sluttfinansiering av det tredje huset i Rwanda. 

Medlemsutvikling 

Vi var pr 30.06.19 54 medlemmer og 1 æresmedlemmer etter at vårt eldste medlem Rolf Smith 

Sunde, som var æresmedlem, døde. Også Petter Eidem falt fra etter lang tids sykdom. Vi tar 

også med at Sirnes døde like etter at han hadde trappet ned i klubben. Vi lyser fred over deres 

minne.  

Vi fikk to nye reflektanter som begge ble tatt opp; Borgny Eik og Vidar Øksendal 

Medlemskomiteen har imidlertid jobbet jevnt og trutt og vi ligger an til å ta opp 2 til 3 nye 

medlemmer i løpet av høstsesongen og vi er i ferd med å få inn en yngre generasjon som lover 

godt for framtiden.    

Dessverre er det også noen av de eldre medlemmene som melder seg ut, men som regel etter 

å ha bidratt i mange år.  

Ønsket økning av medlemsmassen fikk vi ikke til. 

Møter og arrangementer 

Flekkefjord Rotary møttes 39 ganger i løpet av året, stort sett med bra oppmøte.  

Vi hadde 5 bedriftsbesøk/utebesøk lokalt .Handelsparken i Lyngdal, Kvinabadet, IPC, AMV og 

Knaben Gruver. 
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I tillegg til disse hadde vi 16 eksterne foredragsholdere som bidro med erfaringer fra næringsliv, 

politikk, turisme, hjelpearbeid, lokalt, fotballdømming og tema nasjonalt og internasjonalt.  

 

Også egne medlemmer bidro med innlegg, foredrag, treminuttere, egoforedrag og nyttige og 

gode spørsmål til de eksterne foredragsholderne. Det vises for øvrig til sekretær Siv Solheims 

utmerkede referater med bilder.  

Rwandakonsert 

Også i år ble Rwandakonserten avholdt i Spira 10 februar med godt resultat. 

Tittelen for i år var  «….mi gjør noge med det?» 

Under ledelse av vår egen Joe Rusi ble det formet til en hyllest  til 70 tallets musikk, til stor 

glede for både gjester og artister. 

En variert og spennende konsert av svært høy kvalitet. Spesielt gledelig at lokale artister, både 

unge og erfarne, leverte på høyt plan. 

Takk til alle som bidro! 

Rwandaprosjektet 

Det ble et aktivt år med oppstart av hus 3 og bygging av kyllingfarmprosjektet. Viser til egen 

rapport for Rwandaprosjektet. Det er også planlagt en tur ned til Rwanda i det kommende 

Rotaryåret for å besøke anlegget som da vil bestå av 3 bebodde hus og en kyllingfarm.  

Det gjøres en fantastisk innsats av Josiane og hennes hjelpere og barnehjemmet bidrar virkelig 

til et bedre liv for alle barna som får gleden av å bo der. 



Flekkefjord Rotaryklubb 

 

 
Side 4 

 

  

 

Dette kunne medlemmer fra Flekkefjord Rotary oppleve ved besøk forrige vinter.  

Også Dr. Ute’s sykehus i Gikonko fikk tilskudd til å kjøpe et apparat for å sikre strømtilførselen 

til det tekniske utstyret som vi tidligere har levert.  

Flekkefjord Rotary is making a difference! 

Gården Li 

Rotary fortsetter å gi støtte til Flekkefjord og Oppland Turistforenings prosjekt på Gården Li med 

pengestøtte (5000 kr) og dugnadshjelp. De siste årene har ikke de bevilgede pengene blitt 

overført, så det står et beløp på 15.000 som bør overrekkes ved en passende anledning 

TV-aksjon 

Tradisjonen med at Rotarymedlemmer bidrar som innsamlere ved TV-aksjoner ble holdt i hevd 

også i år av enkeltmedlemmer. 

RYLA 

Klubben har ikke sendt deltakere til RYLA i år. Det er spesielt utfordrende med 

fraværsproblematikken på videregående skole. 
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UNGDOMSUTVEKSLING.  

For første gang på mange år fikk vi år til en ungdomsutveksling, der Eline Log dro til USA og vi i 

Rotaryåret 2019/2020 har Anne Marie Bieler på besøk i Flekkefjord, der hun skal bo hos tre 

vertsfamilier. Hun har alt ankommet og vi ser fram til å vise henne hva Rotary, Flekkefjord og 

Norge står for.  

Organisasjon 

Klubbens styre har i året bestått av Svein Bøgwald (president), Kjetil Thorbjørnsen (past 

president), Marcus Gürgen (inkommende president), Siv Solheim (sekretær), Karl Skarpenes 

(kasserer) Lillian Grønsund, Ivar Espenes, Ludvig Egeland og Solveig Edvardsen 

(styremedlemmer) 

Resultat 

Årets regnskap viser et underskudd på kr 154.550,- som i hovedtrekk skyldes store utbetalinger 

i forbindelse med bygging av hus 3 i Rwanda.   

Egenkapitalen pr 30.06.2018 er på kr 246.420,- totalt. Viser for øvrig til vedlagte regnskap.  

 

AVSLUTNING:  

Det har vært et aktivt år, med god indre aktivitet i klubben, Rwandakonsert, Kyllingfarmbygging, 

Oppstart hus nr 3, forberedelse til ungdomsutveksling, pluss deltakelse i distriktskonferanse og 

presidentsamlinger.  

Styret vil takke alle som har bidratt i året som gikk. Et godt styre, gode komiteer og 

komiteledere, samt aktive medlemmer er den viktigste forutsetningen for å kunne drive 

Flekkefjord Rotary på den måten vi gjør. 
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