
                  

 
 
Skedsmokorset Rotaryklubb - Ukebrev uke 11 i Rotaryåret 2021/2022 

  

Dato  Fredag 22. oktober 2021, kl. 19.00 - 23.00 

Deltagende medlemmer  14 

Gjester    3 

Sted  Steinhuset, Geoparken 

Møteleder  President Fredrik Staib 

Festleder  Jorunn Andersen 

Besøk andre klubber  Ingen 

Bursdager  Magne Y. 15. oktober 

Tema  Kranselagsfest - Steinhuset 

 

Steinhuset (møtesalen) var pyntet til fest med levende lys og bilder på veggene. 

Salen fremstod som romslig og flott med paneler og listverk som var helt 

profesjonelt satt opp. Alle ting var nøye tilpasset etter tegninger av Rolf og 

bygget/salen var blitt både vakkert og praktisk, og nærmest innbød til møter og 

andre aktuelle gjøremål. Veldig – veldig bra. Stor gratulasjon til Rolf, 

Steinhuskomiteen og andre som har vært med på dugnaden. 

 

Etter en aperitiff kunne vi rusle rundt og beundre arbeidet som var utført. Jorunn 

ønsket deretter velkommen til festen. Hun nevnte kort blant annet litt om arbeidet 

som var utført og pekte videre på kunsten på veggene. Dette var bilder utlånt av 

kunstneren Anne-Brit Smedstad. Hun hadde for øvrig gitt uttrykk for at lokalet var 

så flott at hun kunne tenke seg å ha en kunstutstilling der.  

 

Ordet ble deretter gitt til president Fredrik som minnet om Rotarys formål og 

deretter gratulerte klubben med Steinhuset. Han gratulerte også Magne Y. som 

fylte 85 år den 15. oktober. Magne Y takket presidenten og klubben for blomster 

som var blitt levert hjem av presidenten. 

 

 



Deretter orienterte Jorunn litt om hva som skulle skje videre og om menyen. 

Menyen bestod av 3 retter: 

1. Steinsopprisotto (forrett) 

2. Fårikål (hovedrett) 

3. Flamberte aprikoser med is (dessert) 

 

Og ikke minst imponerende: Alt var planlagt og tilberedt av Jorunn – nydelig, 

smakfullt og helt i samsvar med Jorunn sin velkjente kokkekunst.  

Som drikke kunne man velge mellom både rødvin, hvitvin og musserende vin 

samt øl til fårikålen. 

 

Rett før maten og mellom serveringene var det flere som hadde ordet.  

Per holdt et utmerket kåseri hvor blant annet stein var et tema. Han sendte også 

rundt en spesiell stein under kåseriet. 

Torbjørn gav et resyme over de ulike faser i arbeidet med Steinhuset. Han 

berømmet flere for fin innsats under Rolf´s kyndige ledelse. Torbjørn ble supplert 

av flere som hadde vært aktivt med i byggeprosessen.  

Med Rolf som forsanger ble det også fremført et par sanger under festmiddagen. 

Referenten registrerte også at praten gikk livlig rundt bordet, så det var tydelig at 

deltagerne koset seg. 

I stedet for det tradisjonelle vinlotteriet, ble det loddet ut 2 gaver som Jorunn 

hadde ordnet. De glade vinnerne ble Rolf og Vivianne/Bjørn. 

 

Et sperrebånd ble satt opp ved inngang sal/kjøkken, og Rolf, som var hedersgjest, 

fikk den store æren av å klippe over båndet og erklære Steinhuset for offisielt 

åpnet.  

 

Helt til slutt holdt Per en fin takk for maten tale hvor han, helt fortjent, berømmet 

Jorunn for nydelig mat og for alt arbeid hun hadde nedlagt i forberedelsene til 

festen. 

 

Referert etter hukommelsen 

Magne Y. 

 

 

 

 

 


