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Skedsmokorset Rotaryklubb Ukebrev nr. 25 for 2019-2020 

Vipps nr.:  18245 (Skedsmokorset Rotaryklubb) 

Dato: Mandag 27. januar 2020 kl. 19.30 

Sted: Sten 

Møteleder: President Stein Ivar 

Antall medlemmer: 23 medlemmer, 1 ledsager 

Gjester: Ingen 

Besøk andre klubber: Vivianne besøkte Rotary i Valdres i oktober(!) 

Bursdager: Gunnar H. og Stein Ivar (begge tirsdag 28. januar) 

Referent: Steinar 

Tema: «Egoforedrag Gurminder» 

President Stein Ivar ønsket velkommen ved å minne om å Rotarys formål. 

Klubbsaker:  Herman advarte mot tyverier fra jakker i gangen.  Ta med verdisaker inn i møtelokalet!  Steinar 

hadde blitt oppringt av Olav Romulstad i Lillestrøm RK angående flyktningementorer.  Flyktninger og deres 

mentorer er invitert til samling i Måsan aktivitetssenter 29. mars.  Vår klubb har fått en henvendelse fra en 

person i Nigeria som ønsker å delta på et møte i mai.  Klubben er invitert til dialogforum for organisasjoner i 

Lillestrøm kommune i forbindelse med integrering av flyktninger.  Bill Gates gir 50 millioner USD årlig til 

kampen mot polio dersom Rotary bidrar med det samme.  Vivianne spurte om vi har noen i aldersgruppen  

16–25 år som ønsker å reise på sommerutveksling med Rotary.  Interesserte kan kontakte henne. 

Gurminder (Guri) ble født i New Delhi i India og startet med å fortelle litt om landet.  Det er mange religioner 

der, og Guri tilhører sikhismen.  Sikhene bor for det meste i Nord-India (Punjab) og går vanligvis med turban.  

(Den som vil lære mer om turbaner kan delta på «turbandagen» i Oslo 19. april i år.)  Guris onkel kom til Norge 

i 1972 for å sparke fotball, og faren fulgte etter som arbeidsinnvandrer i 1974.  Familien kom etter i 1978.  Guri 

lærte seg norsk på tre måneder, men skilte seg ut og opplevde en del mobbing i norsk skole.  Første jobb var 

som avisbud som 13-åring, og hele tiden siden har hun hatt en eller flere jobber.  Indere liker å jobbe og har 

generelt gjort det bra i Norge.  Guri jobber nå i gullsmed Thune-kjeden sammen med den ene av sine to søstre.  

Hun giftet seg i 1987 og begynte i LHL i Oslo samme år.  Familien har to sønner.  Hun studerte 

markedsøkonomi og drev indisk restaurant i Tønsberg i åtte år.  Hun har startet flere virksomheter fra grunnen 

av, og hun har etter hvert kjøpt opp tre gullsmedbutikker i Thune-systemet.  Guri driver Indian Woman Society 

i Lillestrøm.  Det er mange trafikkulykker i Punjab, og hun og mannen ønsker å få til en utdeling av refleks der, 

noe Internasjonal komité kanskje kunne bistå med. 

Vinlotteriet ble vunnet av Ingrid. 

Husk Torskeaften på Sten fredag 7. februar.  Påmeldingsfristen er tirsdag 28. januar til Jorunn eller Morten.   

NB!  Det blir ikke møte mandag 3. februar. 


