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Resymé Rotary møte : onsdag 3. desember 2014 

Lokale: Dunkejongården 
Møteleder: Egil Syvertsen 
Antall deltagende medlemmer: 9 
Møtetema: Julens bøker 

 
Fredrik Ellefsen var invitert for å fortelle om julens bøker. Dette har etter vært blitt en tradisjon i vår 

Rotary forening. Derfor føles det også som om Fredrik er en av oss. Han og familien har både jobbet og 

bodd i Gamlebyen – og kjenner derfor mange av oss. Denne gangen kom han med to pappesker bøker, 

han etter eget utsagn ikke visste hva besto av. Selvsagt bøker, men skrevet av hvem? 

Fin måte å starte på. Vi pakket på en måte ut bokgavene sammen. Han hadde selvsagt ikke lest alle 

bøkene, men hadde god oversikt over de bøkene som ble lagt ut på bordet. Både fordi forlagene og 

media omtaler årets bøker. De fleste av oss kjenner selvsagt til Ellefsen -familiens store interesse for- 

dette fagfeltet. 

Fredrik er styreleder for Gudeberg Lokalsamfunn.(referenten er nestleder). Dagen før hadde utvalget 

hatt møte og Fredrik fant det praktisk å orienter litt om det det utvalget nettopp hadde engasjert seg i. 

Bl.a. en aktivitetsarena på Kongsten. Interessant info, men en debatt om dette ble det ikke da publikum 

var mest opptatt av bøkene. Og spørsmål og diskusjon ble det, ikke minst om den lokale litteraturen, 

som det faktisk var en god del av. Flere av medlemmene noterte, noe som fortalte at bokhandelen i 

Gamlebyen helt sikkert ville få mange besøk i løpet av de kommende dager. ( Detaljer i dette nevnes 

ikke da ref. kommer etter julaften) 

Tiden går fort når Fredrik er på besøk. Han fikk takk for innsatsen – og ble allerede nå invitert tilbake i 

desember 2015, for en ny runde med bøker. 

 

Ref. Egil Syversen 

 

Resymé komitemøte samfunnsprosjekter : onsdag 7. januar 2015 

Lokale: Majoren 
Møteleder: Jan A. Vatn 
Antall deltagende medlemmer fra komiteen: 4 
Møtetema: Samfunnsprosjekter 
 
 

Serviceprisen:  

Gamlebyen Rotaryklubb deler ut serviceprisen til enkeltperson, organisasjon eller 

bedrift som har betydd mye for Gamlebyens utvikling eller har bidratt til at Gamlebyen 

blir bedre kjent. Prisen henger høyt og deles derfor ikke ut hvert år, men bare når noen 

gjør seg fortjent til prisen. 

 

Vi har sendt ut forespørsel til medlemmene av klubben for å få forslag til verdige 

kandidater og har fått noen forslag som er behandlet sammen med komiteens egne 

kandidater. Det er både kandidater som driver godt lokalt i Gamlebyen og kandidater 



som har betydning for utvikling og vekst i bydelen. Det er lagt vekt på at prisutdelingen 

skal gi Gamlebyen og Gamlebyen Rotaryklubb publisitet. 

 

Komiteen har etter en samlet vurdering besluttet at serviceprisen skal tildeles Wiggo 

Andersen for hans arbeid og visjoner med å gjøre Gamlebyen til en helårs by hvor 

aktiviteter ikke bare foregår i turistsesongen, men hvor miljøet gir ekstra kvaliteter til 

aktiviteter og festivaler som kan arrangeres hele året. Andersen er ikke alene om å 

virkeliggjøre disse aktivitetene, men han har vært den visjonære drivkraften bak det 

som nå har vist seg som en suksess og som gir ringvirkninger i miljøet.  

 

Tildelingen av plaketten vil foretas av presidenten ved et senere avtalt tidspunkt. 

 

Krigskirkegården:  

Vi arbeider videre med å finne frem til riktig fremgangsmåte for å kunne rense noen av 

de eldste gravstenene slik at navn og tekst blir mer synlig. De metodene vi har brukt til 

nå har bare vært delvis vellykkede. Vi vil også forsøke å få satt opp egnede 

informasjonstavler ved de mest interessante gravplassene. Dette avklares med 

historiker og kommune. På den måten vil krigskirkegården bli mer tilgjengelig og 

interessant for besøkende og turister.  

 

18.01.15 

Jan A. Vatn  
 
 

Resymé Rotary møte : onsdag 14. januar 2014 

Lokale: Dunkejongården 
Møteleder: Inger Christine Apenes 
Antall deltagende medlemmer: 14 
Møtetema: «Etikk i Rotary» 
 

Elsa Nysveen, tidligere DG i Rotarydistrikt 2260 innledet sitt foredrag med sitater fra litteratur, 
filosofi og sangtekster, representert ved Per Arne Dahl, Henrik Syse og Jørn Hoel. Hun 
understreket forskjellen mellom moral og etikk, der etikken er leveregler, mens moral er 
hvordan vi faktisk handler.  
Hun fremholdt at etiske verdier er en viktig del av grunnlaget for hennes medlemskap i 
Rotary. Rotary har en klar verdimessig profil, som klubbmedlemmene forplikter seg til å følge. 
Samtidig er dette ikke unikt for Rotary. Mange andre organisasjoner har tilsvarende 
verdigrunnlag.  
Verdigrunnlaget, Rotarys motto og de 4 spørsmålene må brukes aktivt både i 
klubbsammenheng og av det enkelte medlem. Hun trakk også frem yrkeskodeks for Rotary 
med sine 10 punkter, som med fordel kan gis større plass også på møtene.  
Elsa Nysveen er opptatt av at verdier og etikk skal merkes i klubbene. Hun viste til 
betydningen av at verv går på omgang, egoforedrag og at medlemmer blir inkludert og kjent 
med hverandre på møtene. Verdier og etterlevelse av Rotarys motto er viktig, samtidig som 
hun minnet om at det er mulig å «tråkke feil» i livet, der hun utfordret medlemmene til 
refleksjon rundt hvordan en kan møte slike situasjoner.  
 
Referent Marit Mundahl 
 
 
 



PROGRAM januar og februar 2014 – med forbehold om endringer 
 

 JANUAR    

7. jan.  Komitemøter    

14. jan Elsa Nysveen. Etikk i Rotary  Ottar  Marit  OK 

21. jan Morten Marius Mulvad Apenes Moe: 

Bedriftsbesøk på «Netron» (oppmøte på 

Hydrogenfabrikken).  

Ottar  Ottar  OK 

28. jan  Kaffemøte i Majorstuen    

 FEBRUAR    

4. feb.  Skottlandsbesøk: Drøfting av program ved 

komiteen.  

   

11. feb.  Inger Christine Apenes: Temamøte om 

Gamlebyen: «Bo og næring innenfor vollene» 

Dag Dag  OK 

18. feb.  Bedriftsbesøk på «Måneproduksjoner».   Marit Marit OK 

25. feb.  Kaffemøte med tema - på Dunkejongården     

 
OBS ‼ Ledsagere og venner er hjertelig velkomne på alle møter 

 
Fremmøtestatestikk: 
 

August  :  61,4%  
September : 57,1%  
Oktober : 55,7%  

November : 53,4% 
Desember : 44,4% 
Januar : 49,2% 
 
 
Vi er nå 30 medlemmer i klubben. 
 
   


