
Gauldal Rotaryklubb 

Medlemsmøte 18. feb. kl. 19 i gamle "Folkets Hus", møtelokalet. 

Tilstede: Jens Haugen, Olav Kjøttrød, Magne Foros, Per Rognes, Harald 

Rognes, Jarle Jøsok, Ragnar Wisløff, Per O. Skjevdal. Gjest: Bjørg Krogstad og 

foredragsholder: Ingun Selven. Totalt 10 personer. 

Jens ønsker alle velkommen og siden vi ikke har noen fødselsdager å 

markere…, blir ordet gitt til Per R. som har tatt på seg å holde kveldens "3-

minutter". Per forteller fra sitt liv som blomsterhandler på Støren. Startet i 1969 

og holdt "koken" fram til 2011. Opplevde etter hvert en kolossal endring i 

markedet og ikke minst at flere og flere kjeder solgte blomster. 

Miniforedraget utløser en god del spørsmål. Hyggelig at temaet fenger. 

Kveldens hovedforedrag holdes av I. Selven som er innehaver av Støren Optikk. 

Hun åpnet butikk den 22. aug. i 2016. Kveldens tema er Syn & Lys. F.eks. en 

40åring trenger dobbelt så mye lys for å lese enn en 20åring. Videre kom 

foredragsholder inn på; Tårevæskekvalitet, Rennende øyne, Grønn stær og 

behandlingsmetoder. Temaet utløser mange spørsmål fra tilhørerne. 

Så ble det kaffe med nystekte vafler med syltetøy, …og underveis ble det solgt 

lodder, 34 i antall og ved trekning på den digitale måten gikk premien til lodd 

nr. 30 som var solgt via VIPS til Ragnar W. 

Kalenderfordeling;  

Friv.sentralen:    250 stk. 

10 Rotarianere x 17stk. =   170 stk. 

H. Rognes     100 stk. 

M.G. Rotary        80 stk. 

Totalt      600 stk. 

Salget går "jevt og trutt". Kalenderen vil også bli lagt inn på noen butikker; 

Coop Soknedal, Coop Budal, Coop Singsås og Støren bokhandel.  

Julemøtet er berammet til den 2. desember på Gammeltunet Hanshus og Gauldal 

Rotary sponser serveringen med kr. 350,- som dermed vil koste 245,- pr. 

deltaker. Drikke kommer i tillegg. Om vi får Guvernørbesøk vites ikke enda. 

Medlemsverving ligger øverst på på lista og da spesielt damer. En noe yngre 

medlemsmasse er et ønske vi alle har, men vanskelig å oppnå. En eventuell 

kampanje er utsatt til på nyåret 2020. Takk for i kveld! 

Møtet hevet kl. 20:45. 


