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REFERAT FRA MEDLEMSMØTE/INTERCITYMØTE 30. NOVEMBER 2021 

 

Tema: Intercity møte Sommerleir 2022 med Hunn/Gjøvik, Gjøvik, Østre Toten og Raufoss Rotaryklubber 

Til stede: 12 medlemmer og 4 gjester fra hhv Moelv, Gjøvik og Østre Toten. Raufoss hadde eget møte 

denne kvelden. 

Lokale: Niels Ødegaardsalen, Quality Strand Hotel 

President Siv Trude Røstø ledet møtet.  

Hun åpnet møtet med å minne om firespørsmålsprøven. Deretter gratulerte hun Bjørn Øversjøen med 

bursdag. 

Ragnhild Skarpen hadde treminuttersinnlegget. Temaet var de høye strømprisene og begrepet 

kilowattimer. 

Siv Trude Røstø og Asmund Amundlien delte foredraget om sommerleiren for barn. 

Idéen til sommerleiren for barn som ellers ikke har noe ferietilbud ble fremmet av daværende president 

Torbjørn Skogsrød. Det ble dannet en planleggings-og forberedelseskomité som besto av Trude Røstø, 

Tove Kjærås, Asmund Amundlien, Trond Husan, og Odd Magne Lundby. For å gjennomføre leiren deltok 

ca 20 klubbmedlemmer fra 1 til 5 dager. 

NAV, helsestasjonen og skolehelsetjenesten plukket ut deltakerne, 16 stykker i alderen 6,5 til 11 år, 

hvorav 8 innvandrerbarn og 8 norske. Klubben selv måtte finne noen medlemmer, da NAV var svært 

opptatt med koronasituasjonen, og tida var knapp. 

Noen juridiske saker måtte på plass. Alle de voksne måtte ha politiattest, foreldrene måtte undertegne 

samtykkeskjema om foto og publisering, og vi måtte ha forsikringer i orden. 

Det var også nødvendig å ta forholdsregler for matinnkjøp. Det måtte undersøkes hvorvidt noen hadde 

former for allergier eller intoleranse overfor typer mat. Det var nødvendig å unngå svinekjøtt, og vi 

kjøpte også halalmat. 

Klubben møtte stor velvilje fra mange parter. Opplegget kostet nærmere kr 50.000. Klubben selv betalte 

kr 24.000 foruten mange arbeidstimer. Vi fikk penger av Totens Sparebank, Gjøvik kommune, Azets 

Insights og Rotary Distrikt 2305. Hovdetun vandrerhjem gav oss gratis lokaler, BUA og Røde Kors lånte 



oss utstyr, Redningsselskapet stilte opp med instruktør, og Vindingstad skole lånte oss miljøskolen i 

Rambekkvika. 

 

Program: 

Leiren varte fra 2. til 6. august fra klokka 10 til 17. Barna startet dagen med knekkebrød og yoghurt. Midt 

på dagen var det et måltid. 

 

Aktivitetene, ledet av klubbmedlemmene, var planlagt med det for øye at ungene hadde forskjellig alder 

og forskjellig etnisitet. Vi ønsket at de skulle møte forskjellige former for friluftsliv og oppleve nye 

miljøer. Unger som lever på asfalt, har godt av å se en bondegård, mate et dyr, sløye en fisk. Integrering 

var et hovedpoeng, norske regler gjaldt, og det var like mange etnisk norske som innvandrere. 

 

• Mandag besøkte vi Øvre Schonhowd gard der barna fikk hilse på og mate dyr og luke i 

grønnsakshagen. 

• Tirsdag var barna delt i to grupper. Den ene var på hytte på Trevatn, der de rodde i båt, fisket, 

plukket bær og prøvde en klatreløype i skogen. 

Den andre gruppa hadde malekurs og tenniskurs på Hovdetun og Fastland. 

• Onsdag var alle samlet i Rambekkvika. Redningsselskapets ungdomsavdeling fortalte om båt- og 

sjøvett. Ungene badet og fikk kjøre motorbåt, seilbåt og vannscooter.  

• Torsdag var som tirsdag, men gruppene hadde byttet aktiviteter. 

• Fredag ble tilbrakt i Bassengparken, der det var rebusløp og skattejakt. Måltidet var pizza, halal  

eller vanlig. (I praksis spilte det ingen rolle.) 

 

 

Erfaringer: 

• Vi hadde mange voksenpersoner med, minimum fem hver dag, og unngikk uhell/ulykker.  

• Vi hadde alle slags tillatelser og avtaler på stell, og vi unngikk også etterspill.  

• Barna oppførte seg fint. Det var tilløp til klikkdannelse og litt knuffing første dagen, men det løste 

seg.  

• Barna kom fra mange slags hjem, og en familie vegret seg for å sende ungene etter første dag, 

men med noe hjelp kom de. Klubbmedlemmer var i noen tilfeller behjelpelige med å hente og 

bringe barn. Men ungene viste seg svært interesserte i tiltaket. De gav uttrykk for at de ville 

gjenta det neste år. 

• Første uke i august er en gunstig tid. Da er det tid igjen til skolen begynner.  

• Vi hadde et aldersspenn 6,5 – 10 år.  7 – 10 år er gunstigere. Da er alle ferdige med 1. klasse. 

• Tidsrommet kl 10 – 17 er lenge. Det er bedre med 10 – 16. 

• Det er selvfølgelig enklere å ha oversikt over 8 enn 16 aktive unger. Når gruppa er stor, bør hver 

voksenperson ha sin spesifikke oppgave. Kanskje bør man ha en sekretær med overoppsyn over 

hvem som er med den og den voksenperson til enhver tid. 

 

Vi hadde en evaluering som foregikk på den måten at en voksen spurte ut ungene på basis av et 

spørreskjema. Alle aktivitetene var bra, men dagen i Rambekkvika, med mye action var best. Malekurs og 

tenniskurs var minst bra. Sekvensene var lange, og det var varmt. Det første planutkastet inneholdt også 



et besøk på brannstasjonen, men det måtte utgå på grunn av koronasituasjonen. Det hadde sikkert vært 

fint med dette i tillegg. 

 

Veien videre: 

Flere av deltakerbarna uttrykte ønske om ny leir neste år. I følge NAV og Gjøvik kommune er det sikkert 

100 unger i Gjøvik som har behov for et slikt tiltak. Det er sikkert tilsvarende i andre kommuner. Derfor 

bør andre barn få tilbudet neste år. 

Skolehelsetjenesten og helsestasjonen må inn i bildet tidligere enn denne gangen for å plukke ut 

deltakere, da også andre organisasjoner enn Rotary kan ha tiltak for barn/unge med behov. 

Slike positive opplevelser for barna kan vise seg positive for samfunnet som helhet. Derfor er det rimelig 

at NAV og kommune stiller opp. 

 

For Rotary: 

Tiltaket har brakt medlemmene i vår klubb sammen om en meningsfylt og interessant oppgave. Det har 

styrket samholdet i klubben. 

Slike tiltak er bra for Rotarys omdømme i lokalsamfunnet. 

Vårt opplegg kan tilpasses andre klubber.  

Vi kan tilby samarbeid med de andre klubbene i vår region. 

Medlemmer fra andre klubber kan melde seg til å være med i vårt opplegg.  

 

Ref: Ola Rongen 

 

 

 

 

 


