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Skedsmokorset Rotaryklubb    Ukebrev nr. 8 for 2019-2020 

 
Vipps nr.: 18245 (Skedsmokorset Rotaryklubb) 

 

Dato:   Mandag 16. september 2019 kl. 19:30   
Antall medlemmer: 15 
Gjester:  1 – Birger Vestin 
Sted:   Sten 
Møteleder:  Past President Steinar 
Bursdager:   Ingen  
Besøk andre klubber: Herman på besøk hos Nordberg Rotary klubb 
Referent :  Fredrik 
 
 
Tema: «Samfunnsprosjektkomiteen presenterer seg»  
Past President Steinar åpner møtet ved å tenne lys for fred og vennskap  

Dagens program var presentasjon av Samfunnsprosjektkomiteen ved Monique. 

 

Magne fikk ordet og hilste fra Roald Skram som er på bedringens vei. 

Han oppfordret oss alle til å huske på Norsk Tippings Grasrot andel, herfra har vi fått inn 
kr. 600,- 

 
Dagens 3 minutter var ved Helge Jacobsen. 
Han ga en svært interessant og lærerik orientering om hørsel. Hørselen blir dårligere med 
alderen og det blir behov for høreapparat. Dette medfører noen utfordringer som at det er 
vanskelig å fjerne bakgrunnsstøy og at det kan være problemer med å oppfatte dialekter. 
Heldigvis finnes det i dag mange hjelpemidler som TV boks og streamer til høreapparat, 
ulike mikrofoner på møter og teleslynge. 
 
Rolf refererte fra Geologiens dag. Selv om været ikke var helt på vår side var det 35 
personer innom, inkl 8 fra klubben. Geolog Eystein Grimstad var tilstede hele tiden og 
hadde mange gode diskusjoner med de fremmøtte. I containeren var det steinutstilling og 
quiz. 
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Dagens hovedtema var presentasjon av Samfunnskomiteen ved Monique.  
 
Hus ga en fyldig presentasjon av komiteens oppgaver, som er å planlegge og 
gjennomføre: 

 Vårdugnader i Sansehagen ved Skedsmotun bo- og behandlingssenter 
a) «…å ha denne flotte sansehagen på Skedsmotun betyr utrolig mye for pasienter, 

pårørende og ansatte.» 
 

 Hyggekveld på Skedsmotun i samarbeid med Skedsmo Nord 
a) Sammen med Skedsmo Nord RK arrangeres hvert år i april en ost-og rødvinsaften 

for beboerne på Skedsmotun. 
 

 Juletreaksjonen 
a) Skedsmokorset Rotaryklubb henter inn gamle juletrær flere steder på 

Skedsmokorset 
b) Tentativ dato: mandag 13. januar 2020 

 
 Vurdere andre mulige tiltak - eventuelt i samarbeid med Skedsmo Nord 

a) Juletreaksjonen og 50-års jubileum blir «nok» for Samfunnskomitéen 
 

 Utarbeide plan for gjennomføring av klubbens 50-års jubileum innen april 2020. 
Presidenten deltar i dette arbeidet. 
a) Lørdag 24. oktober 2020 er jubileumsdagen 
b) Ønsker innspill til: 

i) Profilere SKR 
ii) Historie og fremtid 
iii) Hva og hvor (skriftlig/film, media) 

 
 
 
Vinlotteriet ble ivaretatt av Jorunn, og den heldige vinner var Arnt.  
 
 
 
 
Neste møte: Steen er mandag 23 september kl. 19.30  
 


