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Sandefjord Øst 40 år, stilig jubileumsfest og 
flott jubileumsskrift!!!
Spennende å gjeste Farsund Rotary klubb og oppleve Lista i vårværet!

Distriktsguvernør D 2290; Laila Lerum
Kjære Presidenter og medlemmer i distriktsorganisasjonen

Sandefjord Øst 40 år

Lørdag 26. april gikk 40-årsfesten til Sandefjord Øst RK av stabelen på 
Atlantic hotell i Sandefjord med forspiel i Forums lokaler. Det var 
et flott program i den vakre selskapssalen på Atlantic hvor vi var 55 stk 
tilstede! 

I anledning jobileet var det laget et meget fint jubileumshefte som var et 
glimrende eksempel på hvordan man kan hente ut stoff fra tidligere 
dokumentasjoner og lage en fornyet, delikat utgivelse. Det ble et 
hefte som var interessant og lettlest med god billeddokumentasjon ved 
klubbens medlem fotograf Cato!

Under festmiddagen ble det chartret et nytt medlem og det ble delt ut 
en Paul Harris! Glimrende tiltak som viser en dynamisk og aktiv klubb.
Vår RYLA ansvarlig Thor Asbjørn Andersen ledet jubileumsfesten og 
president Anita Schumacher holdt festtalen!
Det ble en hyggelig og stilig aften hvor vi danset ut i de små timer. Kjell 
og jeg takker for et flott arrangement.

Guvernørbesøk i Farsund RK, 5. mai
En kunne ikke tenke seg en flottere dag enn mandag 5. mai til å bli vist 
rundt i Farsund og på Lista av president Kåre Kalleberg. Det ble en 
minnerik dag for Kjell og meg.

Jeg hadde styremøte med Farsund RK på Flekkefjord RK sitt 60 års 
jubileum i november 2007 hvor 10 stk fra Farsund RK deltok. Nå skulle 
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klubben besøkes og nytt styremøte avholdes.

Som mange klubber strever Farsund RK litt med å finne et godt egnet 
internasjonalt prosjekt slik Flekkefjord og Mandal har. De har nå på gang 
planer sammen med Lyngdal RK. Det er bra! Ellers så er medlemsutvikling 
den viktigste oppgaven for klubben. De mistet mange medlemmer for noen 
år siden og strever med å få medlemstallet opp igjen.
Tiltak ble drøftet og aksjonsplan skal lages! Det nytter!

Vi sluttet av kvelden i byens kirketorg hvor presidenten hadde vært 
byggeleder i en spennende satsning for å gjøre den gamle kirken mer 
innbydende og tilgjengeleig for befolkningen.
Det er blitt en nydelig og praktisk sammensmeltning av gammelt og nytt 
bygg som er åpent fra 9 til 21 hver dag og som brukes av mange 
forsjellige grupper. Dette innbyr til samarbeid over profesjoner og lag! 
Bra!

Takk til sandefjord Øst og Farsund RK for gode opplevelserfra DG Laila
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