
Møtetidspunkt Tirsdag 02.02.2016     kl 19.00 – 20.00 

Møtested Scandic 

Møteleder President Svein Bergum 

Gjester Vi var 20 personer tilstede, 1 gjest 

Annet Svein:  

Aud mottok nå sitt lys for innsatsen med dugnaden rundt Ungdoms 

OL 

Aud: 

Hun kom med tilbakemeldinger og takk fro Karina og Ungdoms OL 

for innsatsen vår. Vi skal bemanne også i helgen, da ser det ut som vi 

har nok folk på. 

Som takk så får alle som har hatt dugnad en billett til 

åpningsseremonien, i tillegg til en OL lue  flott jobbet og det har 

vært trivelig å bli kjent med flere fra Mesna Rotary i tillegg. 

Einar:  

Ang dugnad på fredagsbirken, da skal alt være på plass, men er det en 

som vi være reserve så meld deg til Elin. 

Hovedtema Å være sjømannsprest i Thailand 

Foredragsholder Arne Svilosen,  

  

Kort om 

foredraget 

Arne dro oss gjennom en meget interessant time med både geografi 

og historie . Og han avsluttet med egenopplevde historier om folk og 

hendelser han har kommet borti i sin gjerning som sjømannsprest.  

  
Kongeriket Thailand er et land i Sørøst-Asia. Thailand grenser mot 

Laos, Kambodsja og Thailandbukten (Siambukten) i øst, Malaysia i 

sør, og Andamanhavet og Myanmar (tidl. Burma) i vest. Landet har 

om lag 70 millioner innbyggere, og har et areal på 514 000 km². 

Hovedstaden er Bangkok. 

Thailand har et rikt dyre- og planteliv, med blant annet omtrent 10 000 

plantearter og over 900 fuglearter. Tidligere var landet dekket av tropiske 

skoger, og teaktrær fra Thailand var verdenskjent. Den kraftige skogshogsten 

har imidlertid minsket skogbestanden voldsomt. Vegetasjonen generelt er 

preget av det tropiske klimaet, men Khoratplatået i nordøst har steppe-/savanne-

vegetasjon. 

Klimaet er tropisk, og preget av monsunvinder. Fra midten av mai til september 

hersker en sørvestlig, regnfull og varm monsun, hvor spesielt fjellområdene i 

nord kan få regn og tordenvær. Fra november til midten av mars preges landet 

av en kjøligere og tørrere, nordøstlig monsun. I sør er det som regel alltid varmt 

og fuktig.  

Den thailandske befolkningen er forholdsvis ensartet. De aller fleste snakker 

thai og er buddhister. I nordøst bor den største minoritetsgruppen, lao eller lao 
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isan. Siden den laotiske og thailandske kulturen er nærmest identisk, og Isan har 

vært styrt av Thailand i århundrer, blir de laotene som bor i Thailand ansett for 

å være fullverdige thaier, og ikke del av en minoritetsgruppe, selv om de ofte 

blir sett ned på av sentral-thaiene. Den nest største minoriteten er kinesere, som 

er godt integrerte i den thailandske kulturen.De fleste kinesere er selvstendige 

næringsdrivende, og 60 % av det private næringslivet i Thailand styres av 

etterkommere av kinesiske immigranter Konstitusjonen garanterer 

religionsfrihet i Thailand, og buddhismen er den største trosretningen, 

da 95 % av befolkningen bekjenner seg til denne. Buddhismen har vært 

statsreligion siden 1200-tallet, og gjennomsyrer samfunnsliv og kultur. 

Størstedelen av befolkningen bekjenner seg til theravadabuddhismen. 

Ifølge konstitusjonen skal kongen være buddhist, og stat og monarki har 

alltid vært nært knyttet til religionen. Den buddhistiske tidsregningen, 

som starter ved Buddhas død, brukes ofte parallelt med den vestlige i 

Thailand. 

Konstitusjonen garanterer religionsfrihet i Thailand, og buddhismen er den 

største trosretningen, da 95 % av befolkningen bekjenner seg til denne. 

Buddhismen har vært statsreligion siden 1200-tallet, og gjennomsyrer 

samfunnsliv og kultur. Størstedelen av befolkningen bekjenner seg til 

theravadabuddhismen. Ifølge konstitusjonen skal kongen være buddhist, og stat 

og monarki har alltid vært nært knyttet til religionen. Den buddhistiske 

tidsregningen, som starter ved Buddhas død, brukes ofte parallelt med den 

vestlige i Thailand. 

  

Referent Sekretær Elin 

Neste møte Tirsdag 9. feb , Tidligere forsvarssjef Harald Sunde vil snakke om 

Forsvaret i et pensjonistperspektiv 

  

Hjertelig velkommen  
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