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ROTARYMØTE 27.04. 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Kveldens møteleder: President Bjørn. 
Sang: ”Nordmannen” 
Frammøte: 59,3 % 
Presidenten takket alle for innsatsen med 
Honnørfesten. Kjell Larsen hilste fra 
”Borøygjengen” som hadde vært til stede, og 
takket for en hyggelig kveld. 
Aksjonen for Holt Kirke(-gård) v/Arne 
Bjørnstad 

Bakgrunnen for at Arne dro i gang en aksjon, 
var at kirkegården over tid var blitt dårlig 
vedlikeholdt. 
Vanningsanlegget ble derfor grepet tak i. Nå 
ble pumpa reparert, og det gamle vannings-
anlegget gravd opp og lagt ned på nytt. Pr. i 
dag har man 24 sprederuttak, 10 uttak fra 
Tjenna og 10 flyttbare spredere. Anlegget 
skal gjøres helautomatisk. 
Det gamle bårehuset stod til nedfalls. Det har 

blitt pussa opp, har fått hyller og brukes til 
delelager pr. i dag. 
Parkeringsplassen var reine myra fra før. Nå 
ville Arne m.fl. få gjort noe med den også. 
Gammel masse ble tatt vekk og erstattet med 
grov og fin masse, samt asfalt. NCC utførte 
arbeidet, og der er nå ruta opp til 101 plasser. 
Adkomst til kirka har blitt et annet prosjekt. 
Det lages rampe til rullestolbrukere og de 
med barnevogner for å gjøre tilgjengelighe-
ten grei. Man har hatt problemer i forhold til 
ei trapp ved kirka, men det har løst seg. 
Fartsgrensa forbi kirka er nå satt til 30 km/t. 
Inne i kirka var det et ønske om å ta ut to 
benker for å få greie plasser til rullestolbru-
kere. Dette fikk man til slutt lov av Riksan-
tikvitaren å gjøre. 
Annet arbeid på kirkegården vil også bli 
gjort; f. eks. ordne grusgangene, få satt på 
plass fire porter, stell av trær. 
Flere rotarianere har bidratt med dugnadsar-
beid i forhold til disse delprosjektene. Dette 
er arbeid som utgjør mye i kroner. 
For å skaffe penger til alt som burde gjøres, 
kontaktet Arne 211 husstander i Holt, samt 
38 utflytta holtinger. Dette resulterte i store 
pengebidrag. I tillegg har man fått gode pri-
ser på arbeid som skulle utføres. Det antydes 
at alt som hittil har vært gjort, tilsvarer et be-
løp på en million kroner. Litt av en dugnads-
innsats! 
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FRAMMØTE DENNE MÅNED: 69 % 

100 %: Arne, Asbjørn, Bjørn, Ellen 
Nora , Kjell, Ragnar, Tanja, Tor Olav, 
Tor Erik, Trygve  
Møtt i andre klubber:  
 

 
Terje Skretting          02.04.37. 
Egil Vatne          27.04.50. 
Tor Erik Nævestad    17.05.43. 
 
 
  

PRESIDENTEN HAR ORDET 
 
April måned 
med et flott vår-
vær er historie.  
En fantastisk 
måned som ga 
en forsmak på 
at sommeren er 
nær. 
 
I Rotary har vi 
også hatt en 

spennende måned med mange aktivite-
ter. 
6. april tok vi opp Bård som medlem i 
klubben. Da er vi 31 medlemmer i  
klubben vår, og vi startet med 26 med-
lemmer 1. juli 2008. Hurra, dette er bra! 
 
20. april var det Honnørfest. Det ble en 
flott fest der gjestene koste seg  -særlig 
takket være vår eminente underholder 
Øyvind Wettergren.  
Vi var vel 70 personer til sammen,  noe 
vi kan være svært fornøyd med.  
 
Oppslutningen og innsatsen fra med-
lemmene var topp. De nye medlemme-
ne bidro veldig bra noe som gjorde at 
kvelden ble svært vellykket. Takk for 
innsatsen. 
 
27. april skulle vi hatt et foredrag ved 
NAV men de kunne dessverre ikke 
møte.  
Men vi fikk en god erstatning ved at 

Arne stilte opp på kort varsel og holdt 
et engasjert innlegg om innsamlingen 
og oppgraderingen av Holt kirkegård, 
arbeider inne i kirken og asfaltering av  
parkeringsarealer. Som jeg forsøkte å si 
da jeg takket Arne for foredraget. Dette 
står det respekt av og viser at når enga-
sjementet blir stort kan man klare nes-
ten hva man vil.   
En slik innsats krever mange gode med-
hjelpere noe Arne understreket i sitt 
innlegg. Og enda er ikke jobben ferdig. 
De har flere planer for videre arbeid 
ved Holt kirke. Lykke til. 
 
Fremmøte i klubben har i hele år vært 
bra og fortsetter også nå selv om mange 
har masse aktiviteter i en travel vår.  
Vel møtt til møtene i mai! 

Programmer framover: 

 04.05.:  Klubbaften. 
11.05.: Min ungdomstid og valg av     
 yrke. v/Roald. 
18.05.: Grisen Storsenter - holder   
 prognosene? v/Kjell Lunde . 
25.05.: Åpent. 
01.06.: Møtefri - 2. pinsedag. 
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Bjørn Walle 

Hilde Marie Nistov 

To er bedre enn en, fordi de  
sammen kan jobbe mer effektivt.  

Om en avdem faller,  
kan den andre dra ham opp. 

Fra det gamle testamentet 
Forkynnerens  bok 



ROTARYMØTE 06.04. 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Kveldens møteleder: President Bjørn  
Kveldens sang: "Dei vil alltid klaga og 
kyta" 
Presidenten ønsket velkommen, og kunne 
gratulere tre av medlemmene våre med 
vell overstått bursdagsfeiring. 

Kveldens program:  

”Referat fra peisaften mandag 16. mars” 
”Opptak av nytt medlem” 
Ref. fra peisaften: 
Kveldens tema var ”forslag til program 
mer for  kommende Rotaryår” og ”er det  
nok Rotarystoff på møtene”. 
Følgende var verter og referenter: Ole,  
Anne Berit, Svein Inge og Bjørn. 
Det kom inn mange gode forslag til nye 
programmer fra alle gruppene, som over-
sendes Presidenten. 
Det var noe forskillige meninger om det 
var nok Rotarystoff på møtene, men som 
en konklusjon var de fleste gruppene enige 
om at det burde være noen flere ”drypp” 
av Rotarystoff på møtene. Dette bl.a. for å 
minne oss på hvorfor vi er medlemmer i 
Rotary. 
 
Medlemsopptak: 
Bård Sterk-Hansen, ble ved en verdig og 
hyggelig seremoni opptatt som nytt med-
lem av vår klubb. 
Arne, som er fadder til Bård, fortalte kort 
om hans oppvekst, skolegang og yrkesliv. 

Dette kommer jo Bård tilbake til under sitt 
egoforedrag senere. Vi gratulerer Bård, og 
ønsker han velkommen som et aktivt med-
lem til vår Klubb. 
 
Presidenten minnet oss på Honnørfesten 
som arrangeres 20. april, og alle de oppga-
vene som skal utføres, både før festen, un-
der festen og etter at festen var over. Ar-
beidet og oppgavene ble fordelt. 
 
Tore Leo refererte fra et PETS-møte som 
han og hans valgte medlemmer hadde del-
tatt på.  
Han refererte også fra Risør Rotary Klubb 
sitt 60 års jubileum, der han representerte 
vår Klubb.   
Til slutt delte han ut månedsbrevet for 
mars, og opplyste videre at hans tid som 
”vikarredaktør” nå var over. 
 
HONNØRFEST PÅ RÅDHUSET 20.04. 
Honnørfesten ble arrangert på Rådhuset en 
nydelig vårkveld. I likhet med tidligere år 
var den grønne salen pyntet til fest for de 
eldre. Med både gjester og klubbens med-
lemmer kunne vi telle ca. 70 festkledde 
mennesker.  
Bjørn ønsket velkommen ………. 

og deretter ble det allsang med 
 ”Syng kun i din ungdoms vår.” 

Klubbens medlemmer sørget for at snitter 
og kaffe kom raskt på bordene. Det sum-
met over hele salen en god stund før vi tok 
”Tallsangen.”  
Deretter ble det sang og ablegøyer med 
Øyvind Wettergreen. Mange fikk seg en 
god latter!  
Siden ble det kaker og kaffe, samt trek-
ning av gevinster. Fruktkurver gikk til 
eldste herre og dame, blomster til første 
påmeldte med mer. Øyvind Wettergreen 
fortsatte med Elvis-melodier.  
Kvelden ble avrundet med nok en sang og 
trekning av plantene som pyntet bordene. 
Bjørn takket for hyggelig samvær og øns-
ket de eldre velkommen tilbake. 
 

Helge Nilsen 

Hilde Marie Nistov 

Karl Ragnar satt som vanlig ved orgelet. 


