
 

FRAMMØTE DENNE MÅNED:  64,8 % 

100 %: Arne, Asbjørn, Bjørn, Egil, 
Karl Ragnar, Olaf Jørg, Ragnar,  
Reidar, Rolf, Tor Erik, og Tore Leo,            
Møtt i andre klubber:  
Ingen meldte. 

Fødselsdager: 
Olaf Jørg Hafredal    09.07.48 
Bård Sterk Hansen    13.07.74 
Ragnar Lofstad          25.07.43 
Hilde M. Nistov         31.07.58 
Karl R. Hafsten         17.08.26 
Line Abrahamsen      21.08.72 
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PRESIDENTEN HAR ORDET 
Kjære rotaryvenner!  

Så er vi plutse-
lig kommet til 
juni. Juni er vår 
sjette måned og 
har 30 dager.  
Måneden er 
oppkalt etter 
den romerske 
guden Juna, og 
er gudenes 
dronning og ek-
teskapets gud-
inne. 

For  meg er også juni den siste måneden i 
mitt presidentår, og en ny president over-
tar  vervet med å lede klubben i året som 
kommer.  
Denne måneden synes jeg humoristen og 
journalisten   Øyvind Thorsens  kåseri  
var artig.  Dessuten  synes jeg "Ut i det 
blå" til Vatnebu Gård, ble en fin avslut-
ning på Rotaryåret.  
Jeg følte at det ble en vellykket kveld 
hvor alle hygget seg. Og ikke minst; fin 
musikk av Karl Ragnar Hafsten, bidro til   
dette. 
Og ekstra hyggelig var at vi fikk et nytt 
medlem, Baard Midtgaard. Han har vært 
medlem før, så han ble reopptatt på møtet 
den 21.6. Så velkommen skal du være til 
oss i klubben. 
I mitt presidentår  hadde jeg som mål å få 
minst to nye medlemmer, og det slo til. Vi 
fikk Ellen Hertzberg, som flyttet til Lyng-
ør fra Grimstad og nå altså; Baard Midt-

gaard. Så er vi 34 medlemmer, og det er 
flott.  
Dessuten ønsket jeg å beholde det fine 
miljøet; med gode foredrag og ellers hyg-
gelige tilstelninger for medlemmene, slik 
at de får et positivt forhold til klubb og 
Rotary generelt.  
Jeg håper jeg lykkes med dette! 
Jeg vil også få si tusen takk til medlem-
mene i klubben for et hyggelig og interes-
sant år. Og en spesiell takk  til styret og 
komiteene med deres ledere for godt sam-
arbeid og en ekstra takk til dere som har 
ytt ekstra for klubben. 
Rotaryhjulet ruller videre, og den 28.6. 
var presidentskifte.  
Den nye presidenten er Egil Vatn. Han 
går nå på med ny energi, så vi ser spente 
og forventningsfulle fram til kommende 
Rotaryår.  
Lykke til med vervet, Egil! 
Til slutt så vil jeg ønske dere alle en riktig 
god sommer.  
Og til dere  trofaste sommergjester, vi ser 
fram til å treffe dere igjen.   
GOD SOMMER!  Tore Leo 

Programmer framover: 
05.07.:  ”Mellomvalg i USA”  

v/Odd Fagerland. 
12.07.: ”En spesiell svigerfar”  

v/Emil Didrichsen. 
19.07.: Sommertur. 
26.07.: ”Trender i tiden” 

v/Ellen Hertzberg. 
02.08.: ”Bedriftsmegling på 
en annen måte”  

v/Bjørn C. Pedersen 
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Bilder fra presidentskiftet 

Tore Leo gratulerer Egil med vervet. 

Egil leder sitt første møte som president 

”Ut i det blå” på Vatnebu 

Ingen tvil om at man koste seg. 

Presidenten gratulerer Egil med de 60. 



Rotarymøte: 07.06.10 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Tore Leo Dalen  
Kveldens sang: ”Ved Skagerrak” 
Kveldens program: Klubbaften 
 
Presidenten ønsket velkommen, og leste sitt 
sitat for dagen. 
Reidar Kjelstrup hadde møtt i Fåberg Rota-
ryklubb, Fyn, og skulle hilse derfra.  
Trygve Eriksen delte ut kjellerposten for 
mai, og presidenten takket redaktøren for 
en  fin avis. 
Gjenglemt fat fra Honnørfesten. Er det noen 
som savner dette? 
Presidenten orienterte om " Ut i det blå." I år 
blir det på presidentens landsted, Vatnebu. 
Han orienterte litt om frammøte og reise dit, 
og ønsket oss alle velkommen dit.  
Arne Bjørnstad ønsket ordet, og hilste fra 
Emil Didrichsen, og når han skulle ha fore-
draget. Han orienterte også litt om sommer-
turen, - dato og sted.  
Svein Jordal orienterte om 60 års jubileet, og 
datoen for arrangementet på Rådhuset. 
President, Tore Leo Dalen, hadde en 3. min. 
om: "Har ikke tid." 
Deretter var det prat rundt bordene, kaffe og 
hygge - til presidenten avrundet møte. 
 
ROTARYMØTE 14.06.10  
Møteplass: Vatnebu gård. 
Vert: President, Tore Leo 
Kveldens program: ”ut i det blå” 

Vert for kvelden forteller litt 
historie om Vatnebu gård 
som trolig er fra rundt 1740, 
trolig er den østre delen eldre 
- fra omkring 1600-tallet. 
Det fortelles at det er et av de 
eldste og best bevarte hus av 
denne typen. 
Navnet stammer fra Vatne-
buvannet, som ligger neden-
for huset.  

Det har vært i samme families eie i over 250 
år. Slekten har drevet gården, skogen og 
skipsrederi (Seilskuter). Den mest kjente er 
briggen " Ebenezer " ( 1798). Den var et av 
de siste emigrantskip og tok 154 passasjerer. 
Ellers er det bak panelet på husets østgavel 
( mot veien) en luke. Dette er en så-
kalt  "likluke". De trodde på den tida at der-
som de tok ut de døde der, tettet den igjen, 
så ville ikke de døde finne veien inn i huset 
og gå igjen.  
Der var foruten " Bua" som står i dag, fjøs, 
smie og jordkjeller. Slik huset står i dag er 
det et godt eksempel på et Nedenes hus fra 
1700-tallet, som det blir færre og færre av. 
Derfor ser eierne at det er spesielt viktig å ta 
vare på det.  

Det ble servert reker med passende drikke, 
samt kake og kaffe. Det ble en hyggelig 
kveld med livlig prat rundt bordene.  
Underholdingen var det Karl Ragnar som 
stod for med sitt trekkspill.  
 

ROTARYMØTE 21.06.10  
Møteplass: Rotarykjelleren  
Møteleder: President, Tore Leo 
Kveldens sang: blåveispiken 
Kveldens program: Kåseri v/Øyvind Thor-
sen 
Frammøte: 71% 
Presidenten ønsket velkommen, og spesielt 
til kveldens kåseriholder Øyvind Thorsen. 
Og det var hyggelig å se så mange av våre 
faste sommerjester igjen i kjelleren.  
Presidenten rettet også en stor takk til kjel-
lerkomiteen som har hatt storrengjøring i 
kjelleren. 
Presidenten informerte om distriktskonferan-
sen som i år holdes av Færder Rotary klubb i 
Tønsberg 3. til 5 september. Denne konfe-
ransen er åpen for alle medlemmer, og det 
oppfordres spesielt nye medlemmer til å vur-
dere denne konferansen. Den koster litt 
penger, og dette vil diskuteres på et senere 
møte.   
Arne informerer igjen litt om årets Sommer-
tur – for de som ikke har fått invitasjon, lig-
ger den fremme i kjelleren.  

 
Øyvind Thorsen 
holder som vanlig 
et glimrende kå-
seri med mye hu-
mor og munter 
ironi.  
 
 
 

ROTARYMØTE 28.06.10 
 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Kveldens sang: ”Calle Schewens vals” 
Kveldens program:  Presidentskifte 
Fremmøte:  61,3% 
Gjester: 4 
Tore Leo Dalen ønsket velkommen til hans 
siste møte som president.  
De fire gjestene ; Emil Didrichsen, Finn Bie-

ring, Odd Fagerland og Egil Alnes ble spesi-
elt ønsket velkommen.  
Presidentskifte. 

 
Avgående presi-
dent Tore Leo 
Dalen overle-
verte president-
kjedet til  Egil 
Vatne, og øns-
ket han lykke til 
som president. 
Deretter overtok 
vår nye presi-
dent, Egil Vat-
ne, møteledelsen 
for resten av 
kvelden. 
President Egil 

takket for at han ble valgt til president, og 
lovet å gjøre alt han kunne for at dette skulle 
gå bra.  
Presidenten minnet oss om påmeldingsfris-
ten(august) for distriktskonferansen på Qua-
lity Hotell i Tønsberg som skal være i sep-
tember. 
Ole Jacob Thorsen gikk gjennom det nye 
programmet for 01.7.10-31.12.10. Dette blir 
et spennende halvår, med mange interessan-
te foredrag/besøk. Dette gleder vi oss til. 
Vi fikk også utdelt det nye komite-oppsettet 
for 2010/2011. 
Arne Bjørnstad delte ut program for som-
merturen til Kvipt –gjestegård i Telemark 
19.07.10.  
Vi tok også en foreløpig påmelding for å se 
hvor mange som blir med. Vi håper flest 
mulig tar med venner og kjente på denne tu-
ren. Vi må satse på å bli minimum 40 pers. 
Vi drakk kaffe, spiste kake, og småpratet og 
koste oss resten av møtekvelden. 
Da vil vi ønske den nye presidenten og de 
nye komiteene lykke til.  

Ellen NB 

Tor Olav H. 

Tor Olav H. 

Tor Olav H. 


