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Presidenten: 
Kjære rotaryvenner! 

Så skjedde det som vi håpet vi skulle slippe. Vi går 

mot nedstegning av samfunnet igjen, og vi ser at 

stadig strengere restriksjoner innføres. Det var 

derfor jeg ikke så noen annen mulighet enn å 

avlyse siste møtet før jul. Vi får håpe at den økte 

smitten vi ser nå avtar i løpet av jula så vi snart 

kan komme tilbake til slik vi har hatt det i høst. 

I desember fikk vi bare gjennomført et møte, 

nemlig julemøtet i Tvedestrand kirke. Det ble en 

hyggelig stund inne i kirka og på kaffen etterpå. 

Takk til arrangements-komiteen og til de som 

ellers sørget for at dette ble et fint møte. 

Jula er like foran oss, og jeg håper alle sammen klarer å gjennomføre en så normal 

jul som mulig med sine kjære. Med så mye usikkerhet som vi har nå for tiden tror 

jeg det i år er spesielt viktig å kunne samle familien og gjennomføre sine 

tradisjoner.  

Jeg vil ønske dere alle en god jul og et godt nytt år ! 

Håper vi snart kan treffes i kjelleren igjen.                                    

 

Leif – President  

 

 

 



    

 

 

Ole Devold: 

Veien til guvernørembete 
 

Som dere alle vet har jeg vært så heldig å bli valgt som 

Guvernør for 2022 / 2023.  

Veien dit starter tidlig ved at jeg ble nominert høsten 

2019 og valgt på årsmøte våren 2020.  

Etter dette har det gått slag i slag.  

 

Når det gjelder selve opplæringen starter den relativt 

umiddelbart ved at man blir District Governor 

Nominated Elect (DGEN). Denne tittelen innehar man 

frem til neste rotaryår hvor man så blir DGN. 

Påfølgende år er man så DGE før man endelig blir DG 

(District Governor). 

 

Under hele perioden før man blir guvernør er man medlem av Distriktsrådet 

som består av guvernøren og hans / hennes distrikts generasjon. 

 

Videre blir alle påtroppende guvernører i Norge samlet på Gardemoen til 

opplæring over en helg. Det kalles GETS. Dette ble avholdt i tidsrommet 4 – 6 

juni 2021. Her ble jeg kjent med de øvrige kandidatene samtidig som jeg fikk en 

innføring i guvernørens oppgaver og plikter.  

 

Neste arrangement var Sone Gets som ble avholdt i Praha i tidsrommet 

15.09.2021 til 19.09.2021. Her deltok samtlige av de som skal være guvernører i 

2022/2023. Opplæringen foregikk gjennom foredrag i plenum og gruppearbeid. 

Videre var det selvfølgelig mye sosialt.  

 

Veien videre nå er at Inger Lise og jeg reiser på International Assembly som 

finner sted i Orlando, Florida i tidsrommet 15.01. – 22.01.22. Dette kalles 

populært for "Guvernørskolen" hvor alle guvernører i 2022/2023 i hele verden 

samles for opplæring og sosial aktivitet. Det er noe Inger Lise og jeg ser frem til 

både i glede og spenning.  

 

Dette var litt om den nasjonale og internasjonale opplæringen man får før man 

blir guvernør. 

 

Ole  

DGE                                                                                   

 

 

 



    

 

Referater:                                                     
            Rotarymøte i Tvedestrand kirke 6. desember 2021 

 
President Leif ønsket velkommen og 

resten av kvelden ble ledet av Olaf Jørg. 

Julen er jo full av tradisjoner og derfor 

fulgte også vårt julemøte i et tradisjonelt 

mønster. Unge Ingrid Fage leste teksten 

da adventslysene ble tent, Ingebjørg 

sørget for selve tenningen.  

Svein bidro med ett par julehistorier, først 

«Julespillet», en herlig historie om lille 

Torkell som så gjerne ville at det skulle 

være plass til Josef og Maria i Vertshuset, 

deretter  Matteus' beretning om Jesu 

fødsel, den skiller seg litt ut fra den Lukas 

har skrevet, men de utfyller hverandre.    

Sven Inge bidro med sang, han har en 

god stemme, selv om han var litt hes 

denne kvelden, og fremførte «Du er min 

los» av Jacob Sande. 

Det ble også noen julesalmer på oss andre, da med Hans van der Meiden ved orgelet. 

Prest Bjørn Nome fortalte litt om julen, en hektisk tid for ham. Han snakket om 

julenissen og om St. Niclas-dagen som nettopp var 6. desember, han var gavmild og 

snill og hjalp alle som hadde det vondt. Julen er jo en tid vi skal være gode, litt 

gavmilde og ikke minst ta vare på hverandre. 

    Kvelden ble avsluttet med kaffe, småkaker samt nybakt kake fra Ingebjørg. Praten 

gikk livlig rundt bordene og folk koste seg. Fremmøte kunne vært bedre, men var litt i 

underkant av 50%. 

 

Oddvar 

 

 

 
 



    

 

 

                                                                                                                                           

                

 


