
 

FRAMMØTE DENNE MÅNED:  61,1 % 
100 %: Arne, Bjørn, Helge, Karl Ragnar, 
Mads, Ole J., , Roald, Rolf, Tor Erik            
og Trygve 

Møtt i andre klubber:  
Ingen meldte. 
 

Fødselsdager: 
Tor Olav Hagestad     24.03.73 
Ellen Nora Bodin       27.03 56 
Terje Skretting            02.04.37 
Egil Vatne                  27.04.50 
Tor Erik Nævestad     17.05.43 
Tore Leo Dalen          25.05.42 
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PRESIDENTEN HAR ORDET 
Kjære rotaryvenner!  

Så er april så og 
si over. Det var 
en måned med 
vår i luften og 
kribling i krop-
pen om at vår-
puss, båtliv og 
17. mai står for 
tur. Og endelig er 
den etterlengtede 
sommeren her. 
April er nå en 

herlig måned, med forventinger til noe 
ennå bedre. Honnørfesten er også lagt 
bak oss, med god innsats fra klubbmed-

lemmene.  
Presidenten vil gi en stor takk til dere alle 
med Mads Oppegård i spissen.  
Nok en gang et vellykket arrangement, 
og utrolig nok, flere oppmøtte enn på 
lenge. Det vitner om at konseptet vårt tå-
ler slitasje og er riktig. Og en ting til- vi 
må være flinke til å finne riktig under-
holdning. 
Så er vi snart inne i mai, med nasjonalda-
gen vår og helligdager som gir etterleng-
tede fridager og helsegivende hagearbeid. 
Jeg vil også få ønske alle dere som har 
vært og er under rehabilitering, god bed-
ring og håper våren gir gode hverdager 
for oss alle.  

Tore Leo 

 

Programmer framover: 
03.05.: Klubbaften v/Presidenten. 
10.05.: Portugal ”Golf og kultur”  
 v/Trygve Eriksen. 
17.05.: Nasjonaldagen vår.  
24.05.: 2. Pinsedag.  
31.05.: ”Tvedestrand Frivilligsentral”  
 v/Lars Molleklev. 
07.06.  Klubbaften. 
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Honnørfesten 19. april. 
Det var stor stemning og mange 
spurte allerede om neste års fest. 

Gudrun Larsen meldte seg først på.. 

Og Knut  Noddeland takket for festen. 

Honnørfesten 

Kristin Henriksen 
 vant 

”høydekonkurransen” 

Mette Ellingsen  
fikk blomster 

som eldste dame 

Egil Grønskei   
fikk blomster 

som eldste herre 



ROTARYMØTE 12.04. 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Kveldens møteleder: Ink. President     
 Egil Vatne. 
Kveldens sang: "Alle fugler små de er" 
Kveldens program: Klubbaften, med 
Gratulasjoner: Terje 
 
Referat: 
Presidenten ønsket velkommen, og en 
spesielt velkommen til årets første 
”sommergjest”, Odd Fagerland. 
 
Karl Ragnar forklarte sin situasjon med 
lit sviktende helse i vinter, men er nå 
heldigvis tilbake igjen i god stil. 
 
Arne kunne hilse fra vår kjære Rotary-
kamerat Kjell, som nå er i ferd med å 
flytte over til Dypvåg Bofellesskap. 
 
3-min, v/Trygve: 
Han mente at nå var det ”rimelig” å mel-
de seg inn i Golfklubben. Det er både 
sunt og trivelig å spille golf, så de som 
kan tenke seg til å prøve dette har nå en 
unik mulighet til å prøve seg. Trygve 
delte ut en liten folder til de som var 
mest interessert. 
Ref. Peisaften 22. mars: 
Vertskap denne gangen var;  
Asbjørn, Line, Ellen Nora og Tanja. 
Temaene var;  
Nye programmer for neste år, og For-
ventninger for nye medlemmer i klub-
ben. 
Referentene kunne fortelle om god mat 
og godt drikke, god stemning og mange 
gode forslag til nye programmer.  De 
unge medlemmene kunne tenke seg noe 
høyere aktivitet, spesielt på internasjo-
nalt arbeid. Referatene fra de forskillige 

gruppene sendes President og Program-
komiteen. 
 
Honnørfesten 19. april: 
Bjørn og Mads gikk gjennom program-
met og gikk gjennomgikk oppsettet slik 
at alle ble påminnet sine oppgaver, snit-
ter, kaker, henting av gjester, tilrigging 
og pådekking og henting av orgelet. 
Medlemmene ble sterkt oppfordret til 
aktivt å delta på alle områder, også ned-
rigging og oppvask når festen var over. 

Honnørfesten 19.april 
Den ”Grønne salen” på Rådhuset var 
fylt til siste plass under klubbens Hon-
nørfest i år. Ingen tvil om at publikum 
setter pris på vårt arrangement. President 
Tore L. Dalen ønsker velkommen, deret-
ter overtok Bjørn Walle som ledet resten 
av kvelden. 
Stemningen var på topp fra første minutt 
og den ble ikke mindre da det ble servert 
deilige snitter, for ikke å snakke om alle 
de gode kakene som ble servert til slutt. 
Praten gikk lett rundt bordene og det var 
en ”god summing” i festlokalet hele 
kvelden. 
Kveldens underholdning stod Hans 
Ericsson for. Hans flotte stemme og gi-
tarspill gjorde lykke. Mange hadde ikke 
hørt Ericsson før og ble meget imponert.  
Kveldens høydepunkt, var mange enige 
om. 

Årets tippekonkurranse var å finne hvor 
høyt kirketomta lå over havet. Her var 
spennvidden i svarene stor, fra 7,5 meter 
til 1000 meter ( det siste måtte være 
ment som spøk). Riktig svar var 67,21 
meter og vinner ble Kristin Henriksen , 
hun tippet 68 meter. 
Tradisjonen tro vanket det blomster til 
eldste dame og herre. Begge var i år ca 
92 år gamle og det var Mette Ellingsen, 
Lyngør og EgilGrønskei, Tvedestrand. 
Første påmeldte hadde i år vært Gudrun 
Larsen. 
At folk ønsket å komme tilbake også 
neste år var men at det ingen tvil om . 
Noen lurte på om de kunne melde seg på 
med en gang. Etter ett par timer var det 
ubønnhørlig slutt. 

ROTARYMØTE 26.04. 
Møtested: Rotarykjelleren 
Kveldens møteleder: Presidenten 
Kveldens sang: ”Mellom bakker og berg” 
Kveldens program: Programfritt 
Gratulasjoner: Terje 
Fremmøteprosent: 60 % 
Presidenten ønsket velkommen, og ga en 
stor honnør til komiteen og til klubbens 
medlemmer for vell utfør Honnørfest 
sist mandag på Rådhuset. 
Tor Erik: 
Refleksjoner fra Honnørfesten og hvor-
for den er så populær blant våre pensjo-
nister. 
Den varer 2 ½ time – allsang – god mat 
– kunne ”skravle” – underholdning – 
konkurranse– blomsterutdeling – møte-
ledelsen – servicen – serveringen – 
transporten. 
Trygve: 

 mente at de unge medlemmene burde få 
en spesiell honnør, de hadde i stor grad 
engasjert seg alle sammen. 

Presidenten: 
Presidenten kom med forslag om å gå 
ned på Tollboden å spise litt i forbindel-
se med et Rotarymøte. 
Et passende tidspunkt kan være i midten 
av september. 
Presidenten kom også med et forslag om 
å legge Club Assembly til en weekend 
(fredag-lørdag) der en reiser bort og 
overnatter, og får noe sosialt ut av det. 

Presidenten leste opp en liten anekdote: 
”Ikke rart at vi mannfolk får kjeft” 

Ole Jacob: 
Opplevelse i China, hvordan det er å rei-
se alene i China, et land der nesten ingen 
snakker engelsk. 

Oddvar P. 

Helg N. 

Bård og Einar serverer nydelige  
smørbrød, kaffe og kake 

Helg N. 


