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Skedsmokorset Rotaryklubb Ukebrev nr. 2 for 2019-2020 

Vipps nr.:  18245 (Skedsmokorset Rotaryklubb) 

Dato: Mandag 29. juli 2019 kl. 19.30 
Sted: Sten 
Møteleder: President Stein Ivar 
Antall medlemmer: 10 medlemmer, 4 ledsagere 
Gjester: 1 
Besøk andre klubber: Ingen 
Bursdager: Ingen, heller ikke i løpet av sommeren 
Referent: Steinar med hjelp fra Anne 

Tema: «Jordbærmøte» 
President Stein Ivar ønsket velkommen ved å minne om å Rotarys formål.  Presidenten refererte fra 
distriktsguvernør Jutta Bachmanns månedsbrev, som vi alle har fått tilsendt i etterkant av møtet.  Månedsbrevet 
vil ha faste spalter om polio, månedstemaer, kurs og seminarer, ungdomsutveksling, medlemsutvikling og 
nyheter fra nær og fjern.  Stein Ivar minnet videre om distriktskonferansen som denne gangen vil finne sted på 
Color Fantasy 5.-7. oktober.  Årets tema er Rotary og FNs bærekraftmål. 

Programkomitéleder Henry Kjell fortalte at som en nyordning skal alle komiteene ha sitt første møte samtidig 
på Sten mandag 2. september.  Dette åpner for enklere koordinering mellom komiteene. 

Klubben vår er sammen med Nittedal ansvarlig for høstens områdemøte.  Temaet er ennå ikke avklart. 

Presidenten understreket viktigheten av at vi ivaretar samværet mellom nye og gamle medlemmer.  Og med det 
ble møtet overlatt til Kameratskapskomiteen ved Jorunn som startet med å oppfordre alle til å gjøre alt de kan 
for å delta på klubbens sosiale arrangementer.  Datoene for hele året er allerede satt og ble sendt til oss alle 
sammen med programmet: 

Dato Hva – Hvor 

Fredag    18. oktober Ost og vinaften   Sten 

Mandag  11. november Indisk aften 

Onsdag   20. november  Guvernørbesøk   Skedsmo samfunnshus 

Mandag  16. desember Julemøte              Sten 

Fredag      7. februar Torskeaften         Sten 

Fredag    12. juni Presidentskifte     Sten 

Og så koste alle seg med jordbær og godt selskap. 
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Fotograf:  Anne. 
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