
Rana Rotary

Referat fra medlemsmøte 3.9.2015

Tilstede : 13 medlemmer, en økning på 62,5 % sammenlignet med 
forrige gang :-)

Saker:

1. Programmet fram til nyttår
Presidenten la fram forslag til program. Det ble godt 
mottatt. Mange av innslagene er alt stadfestet både mht 
ansvarlig og tidspunkt, men en del avklaringer står igjen. 
Programmet blir lagt ut i møtekalenderen vår på 
www.rana.rotary.no 
Du finner kalenderen på startsiden vår. Der en dato har 
innhold vil tallet være uthevet. 
 

2. Kulturelt innslag
I tråd med tradisjon fra tidligere år har presidenten 
gjeninnført dette som en del av starten på hvert møte. Her 
er det medlemmene som stiller opp med et innslag om 
lokalhistorie, musikk, litteratur, sport, kulturreise, teater, 
etc. Vi opererer med et utvidet kulturbegrep! 

I går var det Torgils som stilte opp, på kort varsel. Han 
berettet om personen Klemet og om ”Klemetspelet”, skrevet
av Stig Bang. Som Torgils sa: Det er prisverdig at ei lita 
bygd får til dette. Det var i følge Torgils ca 700 til stede på 
forestillingen. Til sammen var det fire forestillinger. Han 
anbefalte oss å være publikum på Klemetspelet neste gang, 
om to år. 

3. Dagens program – Egoforedrag ved Tore Bratt
Tore hevdet at han ikke er flink med tall, men flink med ord 
og formidling er han! Han leverte et åpent og ærlig; 
engasjerende og tankevekkende nærbilde av sitt liv og sin 
nærmeste familie. 

http://www.rana.rotary.no/


Vi fikk vite hvordan det kunne være å vokse opp i en 
arbeiderfamilie i Rana på 60- og 70-tallet. Det ble tegnet et 
bilde av et lokalsamfunn som har endret seg mye siden den 
gang, kanskje bare ikke til det bedre? Den gang lekte vi ute,
uten hjelm, knebeskyttere og annet verneutstyr - men vi 
greide oss godt! Noen knall og fall ble det selvsagt: «Der 
kjem han Bratt igjen!», sa man på sykehuset. Tore var også 
inne på hvor mye tilfeldigheter kan bety i livet. Det være seg
hvordan man treffer sin utkårede, eller hvordan kursen i 
arbeidslivet blir staket ut. Han var også inne på hvor viktige 
enkelte personer blir for oss på vår vandring gjennom livet. 
Nå er han tilbake der han som ung mann, ved en 
tilfeldighet, fikk fast jobb. Denne gang er det ikke Øyvind 
Hirsti som er sjefen, men han selv. 

Jeg skulle ønske at alle medlemmene hadde hatt anledning 
til å delta på møtet. Det hadde slett ikke vært bortkastet tid.
:-) 

Velkommen til nytt møte! Neste gang vil Kjell Pedersen 
fortelle om et prosjekt i Brasil. Som noen vet har han selv 
deltatt i dette prosjektet.  

Aslak E Himle
President Rana RK


