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Eivind Bordewick
President
Min tid som president i Skøyen RK er historie både for klubben og for meg. Det er imidlertid
slik at historien står på egne ben og drar sine selvstendige konklusjoner. Det som er gjort – og
det som ikke ble gjort er derfor en del av historien.
Mine refleksjoner over dette året går først og fremst til den ånd som gjennomsyret klubben –
og til dem som har skapt den. Ånden av romslighet og nærhet er knyttet sammen med møter
av usedvanlig kvalitet. Det hele er kronet med ildsjeler som har skapt prosjekter få andre
klubber har greid.
Derfor er jeg stolt og glad over å være en del av klubben.
Dette året var i stor grad preget av Riga prosjektet,. Som var ”unnfanget” i Siri Fossums
presidentår (klubbens første kvinnelige president) Prosjektet gikk ut på å støtte en døveskole i
Riga.
Med meget arbeide ble det finansielle grunnlaget dannet ved bidrag fra klubben, fra distriktet
og ikke minst fra Rotary Internationnal Til sammen ble dette 42 000 USD. Senere kom det inn
andre bidrag slik at Riga prosjektet fikk en kapital på kr. 860 000.- hvoravkr.60 000.- kom fra
Skøyen Rotary i dette året..
Det ble investert i en ny buss til skolen , fornyelse av kjøkkenet og spisesalen i skolen. I
tillegg ble det arrangert 2 seminarer i samarbeide med døveskolen på Skådalen. Formålet med
seminarene var å lære dem døvespråket, slik det blir praktisert her. Under Sovjet-tiden var det
i Latvia ikke lov å praktisere døvespråk, da de døve skulle kun lære seg å lese på munnen.
I året før ble det også arrangert en reise til Riga hvor 17 medlemmer , noen med ektefeller,
deltok. Der ble vi fraktet omkring i Riga i skolens nye buss med en av lærerene som guide.
Det var en formidabel innsats som ble brakt til en endelig konklusjon i dette Rotary år.
Det kan nevnes at det dette året fikk klubben inn kr. 36 000.- fra Bingo aktivitet.
Av andre store prosjekter er det viktig å nevne Shalom Shalam prosjektet hvor 12 studenter
fra Israel og Palestina deltok på Sommerskolen i distriktets regi. Det hele ble avsluttet med en
middag 4. august på Hotell Atrium. Petter Rasch var den naturligvis den som holdt en hånd
over det hele, noe han har gjort i flere ganger tidligere.

I dette året ble det innstiftet å gi avgående president en krystall ”pokal ” med vedkommendes
navn. Dette for å gi et synlig bevis på klubbens takknemlighet for det arbeide som har vært
gjort.
Likeledes ble det innstiftet en ”Martin” pris (etter Skøyen Rotary’s 1. president Martin
Møllhausen) til den person som har hatt høyest fremmøteprosent.
I detter Rotary år var det 64 medlemmer
Det hele var et rikt år på så mange måter.
Eivind Bordewick

