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08.11.13 ”Erter, Kjøtt og Flesk” 
Møtet var meget vellykket både sosialt og i matveien i god tradisjonell stil. 
 
12.11.13 Engage Rotary – Change Lives v/president Siri Aas-Hanssen 
Presidenten tente lys for fred og vennskap og gratulerte med fødselsdager i klubben. 
Arrangementet ”Erter, kjøtt og flesk”, en gammel tradisjon som har ligget nede noen år, ble gjennomført 
fredag 5. november. Det ble et morsomt og flott arrangement som vi håper kan innføres som årlig 
tradisjon igjen. 
 
3 min. ved Bengt Olav Pedersen: Han har vært på Parkteateret med barnebarna og sett musikalen ”Annie”. 
Den har gått for 7 fulle hus. En helt utrolig bra og proff forestilling. Det lokale musikklivet blomstrer og vi 
må kjenne vår besøkelsestid og benytte de arrangement som tilbys. Kanskje Parkteateret da kan overleve 
uten for mye offentlig støtte. 
 
3 min. ved Øystein Kase: Vi får vite all verdens elendighet gjennom mediene. Rotary har en sosial profil 
og bl.a. en målsetting om å utrydde polio. Han filosoferte litt omkring dette. Han oppfordret oss til å bruke 
3 min. hver dag til humanitært arbeid. Hvis alle Rotary-medlemmer i hele verden gjorde det, ville vi ha 
mer enn nok tid til å utføre store humanitære oppgaver. 
 
Gro Østerud Wiborg la fram regnskap og revisjonsrapport for 2012. Det ble enstemmig godkjent. 
 
Temaet for møtet ”Engage Rotary- Change Lives”, Ron D Burtons motto for inneværende Rotaryår, ble 
presentert av vår president Siri. Det handler om å involvere seg. Det betyr en forskjell for deg selv og 
andre. Hun oppsummerte våre lokale og internasjonale prosjekt: Mosseheftet, Orkerød skanse, vakt på by- 
og industrimuseet, Applaus, 
 Summer camp, Vision for all, Polio Pluss og Ecuador-prosjektet. Det er prosjekt vi vil fortsette med. 
Bør vi ha flere prosjekter? Prosjektarbeid er noe av det som gjør oss til rotarianere, ikke bare medlemmer 
av en klubb. Alle prosjekter endrer liv. Hvor godt kjenner vi de prosjektene vi allerede har?  
Hvordan kan vi oppnå større engasjement og bli mer synlige? Det kom flere forslag som vil bli vurdert:  
Utad: Rotaryskilt på vakter på museet og selgere av Mosseheftet og lignende. Avisomtaler. Besøke andre 
klubber distriktet. Gjenoppta kontakt med tidligere vennskapsklubb i Danmark. 
Gode ideer for å bli mer kjent innen egen klubb: 
Liten info om medlemmene i en eller annen form. Bra for nye medlemmer. 
Møte en halv time før møtet. Lokale, kaffe og kaker er klar. 
Flere peisaftener.  
Bilder av alle på hjemmesiden. 
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19.11.13 Rotary Foundation v/DRFC Egil Rasmussen, Årnes Rotary Club 
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26.11.13 Årets bøker v/Forlagsdirektør i Gyldendal Cathrine Bakke Bolin 
Incoming president Sissel åpnet møtet med å tenne lyset for fred og vennskap, ønsket oss inklusive to nye 
medlemmer samt en gjest velkommen, og en appell om en eller to deltagere til Ryla. Dernest ga hun ordet 
til Cathrine Bakke Bolin, direktør i Gyldendal Forlag som var kveldens foredragsholder og tidligere 
medlem i vår klubb som hun lengter tilbake til. 
 
Hva hun ikke kan om bøker, er ikke verd å vite. Det fikk vi erfare under hennes foredrag om Årets Bøker. 
En kavalkade av og om bøker og forfattere, handlinger og følelser, tanker og gjerninger, løst og fast. Du 
verden som vi egentlig kan fråtse i litteratur av alle slag og bli både bedre og blidere mennesker, hvis vi da 
ikke bare blir tankefulle. 
 
Mye krim og mye roman, både norsk og utenlandsk, og mange kjente navn som for eksempel Jon 
Michelet med krigsseilerne, Lars Saabye Christensen, Jo Nesbø fra i sommer, Henning Mankell med 
Wallander! Ikke å forglemme Samuel Bjørks ”Det henger en engel i skogen”: Hvor mye tåler vi av vold 
og ondskap. Egentlig ganske mye hvis det finnes logikk og substans i alt det gale.  
 
Da kan Sven-Göran Eriksson være en god avveksling med flott stoff og fortellerevne. 5-milas mester! To 
bøker om 22. juli skal også være nevnt, og boken av Diane Setterfield fra Nigeria og UK er spennende og 
kryptisk om kråker og spøkelser. God lesing er også Cecilie Engers gripende bok om mors gavelister og 
hva det kan lære oss om livet. Merethe Lindstrøms novellesamling Arkitekt kan anbefales, likeså Alice 
Munros verk som ga henne Nobels litteraturpris i år. 
 
Her er nok å ta seg til, og nær sagt alt kan leses både på papir og på nettbrett. 
 
27.11.2013 
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