
 

 
1 

                                                                          

Skedsmokorset Rotaryklubb  Ukebrev uke 24 del 2 av 2, Møte nr. 1 i Rotaryåret 2021/2022   

Dato Fredag 18.06.2021 kl. 19.00-20.10   

Oppmøtte medlemmer 6 + 13 virtuelt 

Gjester  

Sted Delt virtuelt via Zoom og Sten menighetshus: Skedsmokorset Rotary Klubb 

Møteleder President Ingrid Glenndal 

Vipps nr.  Skedsmokorset Rotaryklubb 18245 

Besøk andre klubber  Ingen 

Bursdager Ingen denne uke, 23. juni Arnt Nelvik, 24. juni Henry Kjell Johansen 

Tema 
Presidentskifte 

Vinlotteriet Ikke aktuelt 

Presidentskifte denne gangen ble gjennomført på en litt spesiell måte på grunn av koronasituasjonen. Formann i 
klubbkomiteen Hermann S., «past» president Stein Ivar, president Ingrid G, innkomne president Fredrik S, sekretær Arild 
og Kjetil bak kamera  var fysisk tilstede på Sten menighetshus, mens vi andre  deltok virtuelt via Zoom. 

President Ingrid  ønsket velkommen til presidentskifte og tente et lys. Hun minnet om Rotary`s viktigste formål som er å 
gavne andre og årets motto som er å gripe mulighetene. Så en Rotary sak. I år har vi spart en del penger på at vi har hatt 
digitale møter og da ikke har betalt leie her på Sten. Da ønsket hun gi en del av overskuddet på 5000 kr til TRF. Så overlot 
hun ordet til leder av klubbkomiteen Herman.  

Herman fortalte at selv om dette er et spesielt møte så var det en del av klubbens medlemmer som ville kaste glans over 
denne stunden. Først ut var Sissel S. som leste et utdrag av et flott dikt av Arnulf Øverland: 

 « Loven om Barnas Ære «  

En gutt som er sterk, trenger aldri å slå; 
han hjelper de vergeløse og små. 

Det er skam å være mange mot én. 
Det er stygt å sparke og kaste sten. 

Å denge løs på en som falt, 
det er det usleste av alt. 

For den som er sterk, er det ingen sak; 
men mot kan du ha, om du ellers er svak. 

En høne med kyllinger under vingene 
kan lære deg litt om disse tingene. 

Motet, det er en finere styrke 
enn den som lar seg beundre og dyrke 
på idrettsplasser og landskampsstevner. 
Der finnes andre og høiere evner. 

Tenk ikke for meget på fine klær; 
mere betyr det, hvor fin du er. 
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Gjør ikke narr på noen måte; 
en annen gang blir det dig som får gråte! 

Tro ikke du bestandig har rett; 
ta feil kan alle, det gjør vi så lett. 

Tenk på en annen som på dig selv; 
da vil det gå dere begge vel. 

Vær vennlig mot alle, vær god mot dyr; 
for livet er kjært, der det kravler og kryr. 

Vanskelig er det å være snill; 
men vi kan når vi vil. 

Dette er loven om barnas ære. 
Selv har de laget sin egen lære. 
Den skal du lyde; for bare da 
kan du føle dig virkelig fri og glad. 

 

Deretter underholdt Gunnar S med trekkspill og sang sammen med Rolf L. Hermann takket bidragsyterne for de virkelig 
trivelige kulturelle innslagene, og gav ordet til «past» president Stein I. for den videre sermonielle oppgaven med 
president skifte og å takke av nåværende president Ingrid G.  
Årets og Ingrids motto har i år vært : Rotary åpner muligheter. Stein I takket Ingrid for den meget solide og gode 
innsatsen i dette vanskelige koronaåret og overrakte blomster på vegne av klubben. 
 Ingrid takket deretter for tillitten hun fikk for å få presidentvervet og takket spesielt komiteelederene for den fine 
innsatsen de har gjort. Hun takket også styret for et meget godt samarbeid og spesielt sekretær Arild som fikk blomster 
for sin fine innsats med rask respons på alle oppgaver.  
Deretter løftet Stein klubbens Rotary kjede av skuldrene på Ingrid og  gav henne  «past» president nålen og blomster.     
 
Hermann forklarte at vi i øyeblikket var i en form for ingenmannsland og bad Stein I om å fortsette sermonien ved å gi 
innkomne president Fredrik S. president nål, charteret som klubben fikk da den ble stiftet  i 1970 samt Rotary kjede. 
Fredrik takket Ingrid for vel gjennomført president periode og for tillitten for å motta denne «staffet pinnen» som 
president. Han gleder seg til å ta fatt på oppgaven.  
 
Herman tok deretter ordet og sa at nå vi har hørt om en aktiv klubb, vi har hørt om prosjekter og vi kan jo ikke forlate 
president skifte om bare å høre om ting som ble sagt. Vi vil gjerne se litt om hva som har skjedd. Dermed introduserte 
han Jorunn A, leder i prosjektkommiteen til å prate om hva som har skjedd i det avsluttende  Roraty året. Jorunn holdt et 
fremragende innlegg om hva som har skjedd inneværende Rotary år. Se vedlagt powerpoint presentasjon 
  
Ingrid takket til slutt Jorunn A. for de fine bildene vi fikk se og hun minnet om neste Rotary møte som er rebus løp den 
28 juni kl 1900. Start og ankomst ved steinhuset. Ledsagere er velkommen. Ingrid takket for i dag og hun takke alle som 
har bidratt til at vi har fått en fin kveld, ikke mist takket hun Herman som har hatt regien og ikke minst Kjetil som har 
vært produsent 

 

Powerpoint presentasjon fra Jorunn A. følger vedlagt. 

Referent 

Ove 

 

PS benytter anledningen til å ønske dere en fortsatt trivelig sommer !  


