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REFERAT FRA MØTE 7 OKT 2010-10-24 

 

 

En sporty gjeng på 16 personer møtte til en senhøstdugnad på Sundåsen. 

 

 

Tanken var å renske taket på ”Krutthuset” som var svært tilgrodd med mose og skitt. 

Værsituasjonen og litt mer ”fintenking” på gode praktiske metoder for å løse dette gjorde at 

denne oppgaven ble satt litt på vent… 

 

Derimot ble innsatsen satt på å få klippet årsveksten på busker og kratt. I tillegg ble samtlige 

kanonstillinger raket og ryddet rene. Igjen positive spor etter vår innsats på Sundåsen! Alt i 

god regi av Bjørn Erik. Dessuten var den ”alltid tilstedeværende kameratskapskomiteen”  på 

plass med kaffe, mineralvann og kake! Alltid hyggelig og fortjent å avslutte med et slikt 

sosialt samvær! 

 

Presidenten takket for innsatsen og minnet om neste møte hvor Guvernøren kommer på 

besøk. 

 

Ref: Steinar 

 

 

REFERAT MØTE 21 OKTOBER 2010 

 

Presidenten ønsket velkommen. 

Gratulasjoner ble gitt til Svein og Kåre L som har bursdag hhv 24 og 26 oktober. 

 

Presidenten delte  ut forslag til nytt styre. Dette blir også sendt ut på vanlig måte fra 

sekretæren. Videre opplyste presidenten at Elisabeth Stray, Kongsgård Rt, er nominert til ny 

guvernør for året 2013 – 2014. 

 

Ellers var fremlagt kopi av vår guvernørs foredrag som ble holdt ved besøk forrige uke. 

 



Jon Johnsen ba om å få litt taletid. Han hadde vært i Japan og fortalte mye interessant om 

besøket i en rotaryklubb der. Japanerne ønsker å forbedre sine engelskkunnskaper, og denne 

klubben skal visstnok ha blitt dannet med bl.a dette som mål. Bare å finne klubben var en 

utfordring, med møterom i 51.etasje. Her fant han etter hvert ”Rotary Club Hiro” som hadde 

34 medlemmer. Her vanket det middag og man betalte for den, 10.000 yen (700 kr). Møtet 

varte i 2 timer. Klubbmedlemmenes visittkort hadde gulltrykk. Jon overrakte vår vimpel i ekte 

skinn og gulltrykk, som ble satt stor pris på. 

 

Kveldens 3-minutt ble holdt av Kåre Bjelland. Han fortalte om Norsk Nødhjelp, hvor han er 

aktiv. De driver med mange ulike sosiale positive tiltak. Det ble nevnt nødhjelpstransport til 

Albania, mikrofinans i Tanzania, vannprosjekt, innsamling av gamle rullestoler, klær, nye sko 

fra fabrikk, driver barnehjem i Kenya etc. Han nevnte at mye brukt utstyr fra NAV ble 

reparert og sendt videre til disse u-landene. Foreningen fikk i fjor 8 millioner i støtte, hvorav 

hele 87 % går direkte til mottakerne. En liten organisasjon som gjør en kjempejobb, og som 

trenger flere venner og faddere. 

 

Kveldens hovedprogram var ved Thomas og Martin, våre unge dataeksperter, med tittelen 

”Nettverk og andre merkverdigheter i skyen”. De startet med et overvåkningsbilde over 

nettaktiviteten, som for oss ”vanlige” så ut som et stjernekart (NORCERT). De tok for seg 

hovedtemaene internett med undertema twitter, nettvett, trender, kompromitterte maskiner, 

personvern, netthandel, spam, nettikette m.m.  

 

Vi satt igjen med mange nye tanker, ord og uttrykk, og merket oss særlig de store tall for 

eksempel på internett hvor 40 millioner i dag bruker facebook, hvert minutt produseres 6 

millioner sider, og på en måned registreres en billion søk på nett. 3 av 4 arbeidstakere bruker 

arbeidstiden på internett. Vi ble også presentert for en rekke farer ved bruk av nettet, eks 

virus, phising, ID-tyveri, spyman, trojanere osv. Begrepene ble forklart underveis, men er 

vanskelig å gjengi detaljert i et referat som dette. 

 

Det ble nevnt mange tips, f eks  ifm valg av passord, angrerett på netthandel, bruk av seriøse 

firma ved netthandel, at kjøp over 200 kr blir momsbelagt osv. Andre småtips: ikke bruk store 

bokstaver unødvendig (oppfattes som å rope), bruk linjeskift og avsnitt, tenk nøye over 

bruken av smileys (men greit å vise at du er blid  ) OBS: det beste sikkerhetspreventive 

sitter mellom ørene: Bruk sunn fornuft! De ga oss mye informasjon om tema som nok vil 

trenge flere møter . 

 

Presidenten avrundet etter et meget interessant innlegg med at vår utvekslingsstudent Guro 

kommer til vårt neste møte, og oppfordret alle tilå kjøre forsiktig hjem i årets første snøvær. 

Ref: Steinar 

 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA MØTE DEN  28 oktober 2010 

 

Presidenten ønsket velkommen, spesielt til vår hjemvendte utvekslingsstudent Guro Sunde 

Eriksen og hennes mormor Marit. Hyggelig tilstedeværelse også av vår australske 

utvekslingsstudent Boas! Hyllest til Hans Ellefsen som fylte år nettopp i dag, den 28/10. 



 

Presidenten minnet ellers om Intercity-møte 10/11, hvor bl.a tidligere fylkesmann Mona 

Røkke er foredragsholder. Møtested i Statens Park, DNB-bygget. 

 

Det ble også opplyst om en programendring pga Boas sin hjemreise 25/11. Denne 

programposten omrokkeres derfor med peismøte  uken før, den 18/11. 

 

Ordet ble gitt til past-president Tian som formelt fremla forslag til nytt klubbstyre. Forslaget 

er tidligere fremlagt skriftlig og på nett, og innebærer at Olav Aas blir president, Gro 

Bjørnstad sekretær, Roar Antonsen, kasserer og innkommende president Vidar Årvold. 

Forslaget ble vedtatt med akklamasjon. 

 

Kveldens 3-minutt var ved Bjørn Erik Eriksen. Han tok for seg vårt engasjement ved 

dannelsen av Re Rotary-klubb. Vi som faddere bør føle et godt ansvar også videre for denne 

klubben som nå fyller 6 år. Tiden går fort! Det var en omfattende prosess å danne en ny 

klubb, det tok 2 år. Alt behørig lagt opp etter et program fremsatt av vårt medlem Arne 

Karlsen. Arbeidet ble startet  den 23.06-01, med en komitè bestående av Arne Karlsen, Kai 

Ravnsborg Gjertsen, Britt Menes Arnesen og Bjørn Erik Eriksen. Jon Westlie, ass. Guvernør, 

bisto i prosessen. Hele klubben jobbet positivt med den fastlagte charterdatoen 05.11.04. Det 

klarte vi! Re klubbens første president ble Ole Søby. I dag teller klubben 27 medlemmer og 

rekruttering pågår. Klubben har en fin sammensetning av kjønn og varierte yrkesgrupper. 

Bjørn Erik påpekte vårt ansvar for å positivt fortsatt å”se til klubben”, - så reis til Re! 

Flott 3 minutt i god rotaryånd! 

 

Resten av kvelden var Guros! 

 Hun var nettopp ferdig med 1 år i Australia, og viste en rekke flotte fotomontasjer med 

allsidige opplysninger om sitt opphold. 

 

Det startet med flyturen nedover på ”business class”, en tur på hele 36 timer via London og 

Hong Kong – Perth. Vel fremme ble hun godt mottatt av vertsfamilien kl 12 på natta. Det var 

uvant å dukke inn i en storby som Perth med 1,5 mill innbyggere, og ikke minst bilene som 

kjørte på ”feil side”. Men for et flott klima, og flotte strender! Hun fortalte at det var i alt 34 

utvekslingsstudenter i Rotary-regi på dette stedet. 

 

Flott program var lagt opp for dem. Hun nevnte sosial time, som var en samling av alle 

studentene hver onsdag. Hun fikk ikke lov å snakke norsk, ikke helt enkelt i starten da hun 

syns folk snakket fort, og engelsk ikke var hennes sterke side. Men det skulle etter hvert vise 

seg å bli hennes styrke. 

Det var strenge regler hos vertsfamilien. F.eks fikk hun ikke lov å være ute av huset etter kl 

20. Hun fikk ellers for eksempel kun ha ca.10 minutter PC-tid i uka. Men hun klarte å føre 

blogg i et halvt år. 

 

Rotaryklubben i distrikt 5455 tok seg imidlertid veldig godt av henne. De fikk henne til også å 

delta på ulike arrangementer som f.eks å selge frukt fra en van på torget, stands med salg av 

is,kaffe osv, alt til gode veldedige formål. 

 

Skolen var et fint samlingspunkt, her tok hun 2 året på videregående med 6 fag. Alle elever 

gikk uniformert, og det var lett å bli kjent. Favorittfaget var fotografi og design, lavest lå nok 

matlaging. Fra en beskjeden start gikk ut som beste elev med karakteren 6 i engelsk! Best i 

klassen!! Et av hovedmålene med turen var jo å lære språket. 



 

Ellers av aktiviteter fremhevet hun særlig sin fotohobby med bl.a. undervannsfotografering. 

Flotte bilder av haier av den snille sorten, landskap og mennesker. 

 

Siste halvår ble desidert det beste for Guro. Total helomvending etter en brå kulturendring, 

langt hjemmefra og ulike holdninger fra vertsfamilien. Vertsfamilien ble byttet, og alt gikk 

Guros vei det siste halve året. 

 

Spennende og artige episoder ble fortalt og vist på foto, f.eks julefeiring på stranda med 

snorkeltur med sandhaier, ørkentur med 4WD til et spesielt fjell, nyttårsaften i Sydney – en 

fest på brygga med innlagt sightseeing – 2 mill mennesker i feststemning var fantastisk! 

 

Hun møtte også familien til vår Boas som bodde 5 minutter fra storbyen. Det ble en veldig 

hyggelig sammenkomst med hans flotte familie.  Guro feiret sin 18-årsdag den 3 januar, i 

solskinn og 40 graders varme. 

 

Alt har en slutt, og avslutningsballet ble stort med kjøring i limousin into town for ”magic by 

night”. I flg Guro var dette ”veldig gag”! 

 

I april fikk hun besøk fra Norge, da kom pappa og lillesøster på besøk. 

 

Guro avsluttet med et dypt og hjertelig takk til Rotary og vår klubb spesielt for at hun fikk 

delta på dette. Hun oppfordret oss til å stå på med dette arbeidet som gir ungdommer en unik 

mulighet til å komme ut i verden og skaffe seg uvurdelig livserfaring og knytte gode 

relasjoner.  Hun viste avslutningsvis frem sin blazer fullt belagt med pins og souvernirer fra 

steder hun hadde vært og ting hun hadde opplevd. Hun sa krystallklart at hun både hadde blitt 

sterkere som menneske, fått enorm viten og erfaring, og blitt dyktig i språket.! Hun vurderer å 

ta en videreutdanning i Perth, stedet lokket tydelig. 

 

Meget god tilbakemelding fra en ungdom som også må ha vært en flott representant for Norge 

og Rotary! 

 

Presidenten avsluttet med å takke for møtet, og ønsket alle vel hjem. 

 

Ref: Steinar 

 


