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Skriv ut siden

Et flott prosjekt for psykisk utviklingshemmete: 

Skjærgårdslekene i Langesund Rotary klubb

Ukebrevet denne uken kommer fra Langesund Rotary og DGN2 Ingrid Grandum Berget. Klubben har 
gjennomført ”Rotary-lekene i Langesund” for andre gang og hatt det kjempegøy.

25 deltagere, like mange ledsagere, 30 rotaryanere, 3 unge og spreke funksjonærer, 1 ordfører, 1 
musikkorps, 1 drillkorps, 8 norske flagg, 15 kg frukt, 4 kasser mineralvann, 1 idretthall , entusiastisk 
publikum, 25 røde t-skjorter, 25 blanke gullmedaljer og gode sponsorer var ingrediensene som skulle til 
for å sikre suksessen i Langesund lørdag 25. april.

Startskuddet gikk allerede onsdag kveld. Da hadde klubbens medlemmer invitert til ”bli kjent-fest” på 
Bamble videregående skole og gjestene var selvfølgelig de påmeldte konkurrentene. Vi koste seg med 
pizza, mineralvann og hadde full fart på dansegulvet. Det kan med rette sies at kvelden fungerte som 
oppvarming til den store dysten.

Rotarylekene ble høytidelig åpnet av ordføre Jon Pieter Flølo, etter at konkurrenter og arrangører hadde 
marsjert inn i hallen bak flaggborgen og til musikk fra Stathelle musikkorps, mens Stathelle drillkorps 
hadde en flott oppvisning. Deretter ble det konkurrert i 60 m løp, presisjonskast og stille lengde. Flere 
forbedret resultatene sine fra i fjor, og alle – uten unntak – var kjempestolte av egen innsats. Mens 
sekretariatet, godt hjulpet av dyktige funksjonærer fra skigruppa til Stathelle og omegn idrettslag, beregnet 
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resultater var det mingling, frukt og mineralvann til alle. Vi er ikke sikre på hvem som hadde det morsomt 
under arrangemenet, men alle er vi enige om at dette må vi fortsette med.

Takket være godt sponsorarbeid gikk arrangementet med et bra overskudd. Pengene går til ny 
bassengrullestol til bruk for alle som måtte trenge det i Badeparken.
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