
Vi fikk et nytt, flott møte i Flekkefjord Rotaryklubb i går kveld.  
Denne gang var det 29 medlemmer og 4 reflektanter som møtte.  
I tillegg har vi minst 3 trofaste medlemmer på langtidsferie i Spania! Uttrykksikonet smile 
 
Møtet startet som vanlig ved at Presidenten tente et lys for "Light Up Rotary" - aksjonen.  
Videre opplyste Presidenten at klubben har hatt 2 personer, Olav Magne Trydal og Presidenten,  
på kurs i Kristiansand i forrige uke i anledning Rotarys nye hjemmeside som lanseres i løpet av våren.  
Medlemmene oppfordres for øvrig til å gå inn på klubbens hjemmeside og bli litt mer kjent med 
Rotary! 
 
Trond Log oppfordret deretter medlemmene, på vegne av festkomiteen,  
om å melde seg på "Torskeaften" mandag 23. februar. 
Presidenten supplerte med å fortelle at dette er årets "Rotary Day"  
og markerer at Rotary i år kan feire sitt 110 - års jubileum! 
Påmeldingslisten ble sendt rundt på møtet. 
 
Leder for Rwanda-komiteen, Lilly Marie Kongevold, holdt deretter et flott innlegg og informerte om 
årets  
RWANDA-konsert som arrangeres i Flekkefjord kirke kommende søndag. 
Mange medlemmer nedlegger et stort arbeid i forbindelse med konserten, og nå håper vi på fullt hus 
i kirken på søndag! 
 
Deretter var det tid for dagens hovedprogram som dreide seg om FLEKKEFJORD SYKEHUS. 
Marcus Gürgen holdt først et meget interessant innlegg hvor han tok for seg litt av sykehusets 
historie,  
fra den spede starten med "Radesykehuset" i Sykehusgaten nede i sentrum, litt om sykehusets 
oppgaver  
og betydning for Flekkefjord gjennom årene, og frem til dagens situasjon for sykehuset på 
"Askekunten".  
Han snakket også litt om utviklingen i tjenestetilbudet på sykehuset, men påpekte samtidig at det 
sjelden gjøres de helt store,  
nye oppdagelsene innen medisinen. Det er fremdeles mange uløste spørsmål innen f.eks 
kreftbehandling, demens osv.  
Men mange nye teknikker er tatt i bruk og dermed kan flere behandles.  
Han påpekte også at ØKONOMIEN stadig får en større betydning, noe som kanskje går ut over 
pasientene.. 
 
Marcus avsluttet med å love å kjempe videre for sykehuset vårt! 
 
Deretter var det Thore Hinderaker som tok for seg en del av de tilbudene man har hatt og fremdeles 
har på  
Flekkefjord sykehus spesielt innen ortopedi, som iflg "Wikipedia" omhandler 
"kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling av frakturer (brudd) og andre skader på bevegelsesapparatet 
samt medfødte  
og arvelige deformiteter i bevegelsesapparatet. Subspesialiteter er blant annet traumatologi, 
sportsmedisin,  
barneortopedi, håndkirurgi, ryggkirurgi, leddprotesekirurgi, reumatologisk kirurgi og leddkirurgi" 
 
Det ble et meget interessant foredrag, men referenten begrenser seg til å omtale foredraget i 
positive vendinger, i fare for å si noe feil... 
Interesserte kan sikkert søke mer info om dette ved å følge denne linken:  
 



http://www.sshf.no/omoss_/avdelinger_/akuttmottak-flekkefjord_ 
 
Tusen takk til både Marcus Gürgen og Thore Hinderaker flotte foredrag! 
 
NESTE MØTER: 
 
RWANDA-konsert 2015: 
Søndag 8. februar arrangeres årets RWANDA-konsert i Flekkefjord kirke kl. 18.00 
Alle medlemmene oppfordres til å delta 
og gjerne invitere med seg familie, venner og kjente på denne veldedighetskonserten. 
 
Mandag 16. februar:  Rikets tilstand v/Rådmann Bernhard Nilsen  
Mandag 23. februar:  Torskeaften: Påmeldingsliste sendes rundt på de kommende møtene. 
 
 
Ha en fin uke, alle sammen! 
 
OBS!  Husk å betale kontingenten for vårsemesteret hvis du ikke har gjort det ennå! 
 
 
ROTARY - hilsen fra 
Alf Morten Normann 
President 2014 - 2015 
Tlf 95 11 14 95 
 

http://www.sshf.no/omoss_/avdelinger_/akuttmottak-flekkefjord_

