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Tre minutter  

Annet Svein tok påmelding til Intercitymøte mandag 10. februar på Fabrikken. 
Margit fortalte om aksjonen ”End Polio Pluss” og fikk bra respons hos de 
frammøtte. For de som ikke var tilstede eller manglet kontanter, er mulig å 
støtte aksjonen på neste møte. 

Hovedtema Glimt fra smilets land Thailand og fra hverdagen på en sjømannskirke. 

Foredragsholder Arne Svilosen 

Kort om foredraget Høflighet, smil og vennlighet møter en straks en går om bord i flyet på 
Gardemoen. Framme i Thailand blir en overveldet av den store 
menneskemengden, trafikken og alle Buddafigurene i gull. Her er det ikke 
snakk om trafikksikring. Opp til sju personer på en motorsykkel hvor kanskje 
far selv har et eggeskall av en hjelm på hodet. 
Høyest rangert er Budda etterfulgt av Kongen, Dronningen og Det Militære.  
Å besøke Det Militære er en vanlig forlystelse for Thailands barnehager. 
Thailand har et rikt dyre- og planteliv. De har 102 nasjonalparker.  
66 millioner innbyggere. Landet er verdens største produsent av ris og det 
finnes mange naturressurser som safirer, rubiner og metaller.  
Ingen sulter, men få er rike. Dessverre mye korrupsjon. 
Arne ga oss en fin innføring i uroen i landet og spliden mellom Rødskjortene 
og Gulskjortene.  
Det er mange norske i Thailand:   
Fastboende – langtidsferierende  og korttidsferierende  
For alle kan det være godt å ha Sjømannskirken som støtte, hjelper og 
kontaktpunkt. Her serveres det alltid kaffe og vafler. 
Det er trist å se norske (eldre) menn leiende på svært unge thailandske 
kvinner, men som Arne sa: Det er noen som er ennå verre!  
       
     

Referent Kirsten Andberg 

Neste møte Intercitymøte mandag 10. februar på Fabrikken. Ta gjerne med ledsager. 
Gresk mat og underholdning. Inngangspenger  150 kr.  
Vanlig møte på Rica tirsdag 11. februar. 
Status for LAMS ved Amar Bokhari.  

 


