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Kjellerposten 

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB – Nr 5 – juni/juli 2022  

redaktør: Svein Jordahl 

 

Oppstart etter sommerferien: 1. august 
Mandag 1. august kl 1830 starter møtene i Tvedestrand Rotaryklubb igjen etter 

ferien. Vi begynner med klubbaften i tradisjonell stil: noen klubbsaker og et 

internt, kort foredrag av presidenten. Det serveres ost og vin. 

En cover charge må påregnes. 

Husk å melde forfall dersom du ikke kan komme. 

 

                                                                                                                        

Fødselsdager:  Olaf Jørg: 9.juli , Ragnar: 25. juli, Hilde: 31.juli, Line 21. august 

(50!), Svein 28. august. 

 

 

Kjære rotaryvenner 
Juni fikk en trist avslutning da vi fikk melding om at Bjørn 

Walle er gått bort 73 år gammel etter langvarig sykdom. 

Han var medlem i klubben i over 30 år og har bidratt i 

mange ulike verv i klubben. Bjørn vil bli savnet. 

I juni har vi hatt 3 møter. Etter møtefri 2 pinsedag, holdt Olaf 

Jørg etter forfall av foredragsholder den 13 juni en svært 

utvidet 3 minutter hvor han fortalte om sin fortid i sitt yrke 

i et miljø perspektiv og med tanker om fremtiden til 

næringen.  Deretter var det ut i det blå med besøk hos Aud       

          i Holmesund den 20. Og månedens siste møte hvor det var presidentskifte. 

Jeg vil med dette få takke for min tid som president. Dette året har vært interessant og 

lærerikt. Og takket være god hjelp fra mange av dere andre medlemmer så har 

gjennomføring av alle møter og arrangementer gått veldig bra. En stor takk til dere alle 

sammen. 

Jeg vil ønske dere alle en riktig god sommer og Ellen lykke til som ny president. 

Med vennlig hilsen  

Leif 

Past president 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Møte i Tvedestrand Rotaryklubb 13.06.2022 
President Leif ønsket velkommen og gikk som vanlig igjennom Rotary-stoff som var 
kommet. Mads ble gratulert med fødselsdagen 05.06.   Forfall fra tre 
medlemmer.   
Kveldens foredragsholder Ole   hadde meldt avbud til møtet. Som 
erstatning tok Olaf Jørg ordet og ledet oss på en rundreise om krise i 
olje – gass   situasjonen i dag og hvordan det også var krise i 1975. 
Tema   klimadebatter.  
Som formann i sommerturen / ut i det blå kom han med en del 
detaljer rund denne.  
Rolf   orienterte om Distriktskonferansen   helgen 2-4 september. 
Foreløpig noe dårlig påmelding, men han purrer stadig. Han minnet 
oss alle på at den helgen ville det bli travelt for samtlige av oss! 
Presidenten avsluttet møtet og kunne opplyse at fremmøteprosenten 
var 66,67. Og vinnerloddet var 28.  
 
Egil 

 

Ut i det blå tur / møte 20.06.2022 
Sommerens tur ut i det blå ble arrangert mandag den 20.06. 

Turen i år var lagt til Flostad. Hageselskap hos vårt nyeste 
medlem Aud i Holmesund. 
En nydelig junikveld med sol og varme. Verten serverte 
nydelig sildesalat og velkomstdrikke da vi kom.  Aud 
fortalte om Holmesund fra tidligere tider og til nå. Pr. 
dagsdato er der kun syv hus som det bor fastboende i. 
Så var det tid for servering av fiskesuppe med focaccia brød 
og nogo attåt. 
Etter at suppa var fortært tok Tanja oss med på en 
interessant vandringstur rundt i Holmesund. Etter turen var 
det kaffe og kaker, og enda noe mer attåt. Kvelden ble til de 
grader vellykket og det var en feststemt gjeng som dro 
derifra kl. 21.00.  
Deltagelsen var i år bra: 16 medlemmer og 11 gjester. 
 
Egil.  
 

 



    

 

                       
 
Møte i Tvedestrand Rotaryklubb 27.06.22 
Sted:   Rotarykjelleren 
Møtelder:  President Leif 
Tema:  Presidentskifte 
Fremmøte: ca 66% 
 
Presidenten startet møtet. Fraværsmelding fra Egil, Mads og Joar. 
Vårt mange-årlige medlem, Bjørn Walle døde i dag og det satte selvfølgelig sitt preg på 
møtet. Presidenten sa noen ord om Bjørn. Han har vært president i to perioder, sekretær, 
kasserer og revisor samt flere oppgaver i diverse komiteer gjennom årene. Ole Jacob 
fulgte opp med en liten minnetale og vi vil alle savne Bjørn og hans innsats for klubben. 
Deretter ble det tent lys og holdt ett minutts stillhet for å minnes Bjørn. 
 
Olaf Jørg takket alle som hadde bidratt til at sommerturen 20.6. ble så vellykket og 
særlig takk til Aud Vibrand som holdt åpent hus for oss i Holmesund. 
Så var det servering med ost, vin og mineralvann. Rolf fortalte om forberedelsene til 
Distriktskonferansen og ble overlevert en flaske med noe godt i fra klubben som takk 
for alt arbeid han har gjort hittil. 
Alle reiste seg og ny president, Ellen ble overlevert nål og kjede. Leif takket or tilliten i 
sitt år som president og ønsket Ellen lykke til som president for 2022/2023. 
Det nye styret består av: 
 President:  Ellen Hertzberg 
 Visepresident:  Olaf Jørg Hafredal 
 Past president:             Leif Fage 
 Sekretær:  Leif Fage + IT ansvarlig 
 Kasserer:  Rolf Thorstensen 
 Styremedlem:              Hilde M. Nistov 
 Styremedlem:              Tanja Høiseth 
 

 
 
Møtet ble avsluttet kl 19.30 
 
Geir 
referent 



    

 

Husk Distriktskonferansen 2. – 4 
september 2022:

 
           

 

Bjørn Walle 
Etter lengre tids sykdom døde vårt Rotarymedlem Bjørn Walle den 27. juni 2022. Bjørn 

var en aktivt Rotarianer i Tvedestrand 

Rotaryklubb.  Han ble tatt opp i klubben i 

1989 og var President i  2 perioder:  i 

1997/1998 og i 2008/2009. Han stilte seg 

gjerne til disposisjon og tok ansvar, enten 

som komitemedlem, som komiteleder eller 

president.  Han var en aktiv medspiller for at 

oppholdet til utvekslingsstudenten Benjamin 

ble så vellykket for noen år siden. Han var 

revisor i mange år i klubben og han var 

kasserer. Vi savner hans positive deltagelse 

og hans gode humør. 

Bjørn ble begravet 5. juli 2022 med flere 

rotarymedlemmer tilstede. 
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