ROTARY HANGÖ - 2013-2014 ett aktivt och lyckat år !
Hangö Rotary har under det gågna året aktiverat sig och fullföljt många lyckade evenemang. Även
deltagaraktiviteten på mötena har gått klart upp och är nu 59%. Gamla arrangemang har gjorts bättre, och nya har
via styrelsens och klubbmästarens kreativa samarbete uppfunnits. Detta har klart bidragit till att både andan och
ekonomin har förbättrats. Hangö Rotary kommer sålunda att dela ut mera medel än någonsin till välgörande
ändamål. President Jukka Manner kan vara mycket stolt över sin mandatperiod.
Följande huvudarrangemang har arrangerats 2013-2014:
1. DEN ÅRLIGA KRÄFTFESTEN firades denna gång 31.08.2013 på Fyra Vindarnas Hus. Denna fest har inte alla år
lyckats då deltagandet tidvis varit dåligt, men denna gång var vi 30 personer som njöt på en historisk plats med
magnigfik havsutsikt. Bordena dignade av kräftor som det denna gång bjöds så rikligt på att man inte var tvungen att
strida om den sista. Huvudrätten var sedan en välsmakande biff och då den generösa efterrätten kom in hördes
belåtet mättande ljud. Sång - mat - tillvaro och sommar - kan man mera begära.
2. KOCK-SKOLA på MAGASINET ordnades 26.10.2013. En succee utan like - 12 Rotary -män ställde upp på
förmiddagen och tillredde en 4 rätters middag på mysiga Restaurang Magasinet under Nixu Knichters ledning. Vi
började med att få Magasinets fökläde samt instruktioner för dagen. Därefter gick vi rakt 'in i elden' och började
lagvis preparera den kommande middagen till vilken damerna var inbjudna. Efter dagen med inlärning av de mest
olika knep och rätter blev det vinsmakning där vinet för kvällen valdes. Sedan gled damerna in och det blev en flott
middag med laxsashimi som 'kockens överraskning' och en vichyssoise till förrätt, långtids tillredd gris till varmrätt
samt en mörk choklad sufflé till efterrätt.
3. ROTARY på BIO var en helt ny variant på tillfällen där även allmänheten var inbjudna. Man hade ett upplägg som
bjöd på ett historisk filmsammandrag från svunna tiders miljöer,stränder och restaurangliv i Hangö. Detta kryddade
man med en fin gammal klassiker 'Kaikki rakastavat' där Ansa Ikonen och Tauno Palo visade upp hela sin charm. En
liten 'Movie Box' kunde man beställa före föreställningen som innehöll litet förfriskningar för dem som var sugna.
Arnrika Bio Olympia i Hangö fylldes till sista stol och bidraget till Rotarys kommande donationer var en av de största
genom tiderna. Klubbmästaren Patrik Holmen skall ha en eloge för ett kreativt upplägg.
4. ROTARYs ÅRLIGA VÄLGÖRENHETSKONSERT gick av stapeln i Hangö Stadshusets festsal lördagen 11.01.2014 och
samlade 260 musikintresserade. Som öppning fick man njuta av Sea Side Stompers repertoar för en blåsorkester.
Därefter serverades förfriskningar i den familiära foajen. Den andra halvan av konserten var sedan 'full rulle' med
rockande Beatles-tema. Primus motor Mr. Beatles of Finland Jiri Nikkinen med orkester satte sådan fart på salen att
åhörarna knappt hölls på stolarna. Stämningen var fantastisk och konserten inbringade rekordstort bidrag !
6. ROtARYs ÅRSFEST hölls denna gång på den fantastiska officersmässen i Dragsvik. Ett 60-tal festkläddaa personer
ställde upp och bland dem även gästdeltagre från Ekenäs Rotaryclub samt även vår Distrikt Guvernör Esa Torstila och
IPDG Harry Hedman med fruarna som hedergäster. Middagen var förnäm och efter festtal och PHF-premieringar
svävade sedan festpubliken ut på dansgolvet till takterna av dansorkestern Kuin Ilvekset. Returen till Hangö skedde
sedan mitt i natten accopanjerad av en oförglömlig snöstorm men allt gick bra!
5. KRYSSNING till STOCKHOLM var det 28-30.03.2014 där 28 personer åkte turen Hangö - Åbo -Stockholm och
tillbaka bl.a. med nya Viking Grace. En livlig bussresa, middag på båten och övernattning i Stockholm. På
programnmet stod framför allt trevlig samvaro, utbyte av tankar och erfarenheter för vår verksamhet samt besök på
valfria museer under dagen. En fin lunch avnjöts på Restaurang Prinsen. Kvällen firades med en fartfylld Wallmans
show med 8 rätters middag. Följande morgon väntade sedan returen med flyg till Helsingfors och vidare till Hangö.
Förutom detta har Rotary Hangö upplevt otaliga och omväxlande föreläsningar samt intressanta kvällsmöten. Flera
komitteer har drivit projekt såsom 'skyddande av Östersjön' och ett förebyggande projekt som riktar sig till
ungdomar som inte har anpassat sig till samhället. Rotary har verkligen stått för sin målsättning där vänskap, utbyte
av erfarenhet och välgörenhet går hand i hand!
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