
 

REFERAT STJØRDAL ROTARYKLUBB UKE 48  DATO: 28.11.16 
 

1 av 2 
 

 

Stjørdal Rotaryklubb 

Distrikt 2275 

STED: Hotel Quality 

TIDSPUNKT: 19:30 

MØTELEDER: President Thorbjørn Kristensen 

REFERENT: Sekretær Finn Jarle Sørli 

ANTALL TILSTEDE: Medlemmer: 16 Gjester: 13 

VINLOTTERI OG KAFFE:  

 

Julemøte med utdeling av Paul Harris 

Vi møtes med Aperitiff i foajeen og Thorbjørn ønsker velkommen til Julemøte. Han leder oss gjennom 

kveldens program som blant annet består av allsang, vintrekning taler og historier. De heldige 

vinnere i vintrekningen er Toralf og kona til Erling, Anne-Margrethe.  

Flere av medlemmene deler sine historier og bidrar til god stemning. Kveldens høydepunkt er 

allikevel utdeling av Paul Harris til Kim Engan Strand. En vel fortjent pris for godt arbeid innen 

frivilligheten i Stjørdal gjennom mange år. Mer om dette blir å lese på Klubbens Facebookside og 

hjemmeside. En artikkel kommer i Stjørdalsnytt også. 

Vi var i alt 29 stykker samlet til et utrolig hyggelig samvær med god julemat og samtaler. Det var 

tydelig at alle hadde en trivelig kveld. 

Takk for maten talen stod Carl Petter for, og vartet opp med gode historier, både av det seriøse og 

mindre seriøse slaget. Personalet, kokkene og servitørene, ble takket for den gode mat og innsatsen. 

Kveldens meny bestod av varmatsbuffet bestående av ribbe, pinnekjøtt og lutefisk. Til dessert var et 

gedigent dessertbord med alskens gode saker  

Kveldens musiker er Jon-Anders Myrvang. Han står for taffelmusikk og musikk til allsangen. Både 

Ragnar og Thorbjørn er gode bidragsytere til den. Ragnar fremfører Nord Norsk Julesalme sammen 

med Jon-Anders. 

Thorbjørn avrunder kvelden med noen ord til ettertanke og minner oss om hva Rotary står for. Til sist 

leser han Frans av Assisis Bønn. 

En riktig god jul til dere alle! 

 

Frans av Assisis Bønn 

Herre gjør meg til redskap for din fred! 

La meg bringe kjærlighet der hatet rår. 

La meg bringe forlatelse der urett er begått. 
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La meg skape enighet der uenighet rår. 

La meg bringe tro der tviler rår. 

La meg bringe sannhet der villfarelse rår. 

La meg bringe lys der mørket ruger. 

La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår! 

Å Mester! 

La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste. 

Ikke så meget å bli forstått som å forstå. 

Ikke så meget å bli elsket som å elske! 

For det er gjennom at man gir at man får. 

Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv. 

Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse! 

Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv! 

Amen 

 


