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2022                                                                                                                                                                                

Redaktør: Svein Jordahl                                                          

 

Program i desember: 

Desember Mandag 05  
Kirkebesøk 
 

Mandag 12  
Ole Devold: 
Guvernørutdannelsen 

Mandag 19  
Møtefri 
 

Mandag 26 
Møtefri  
 

 

Fødselsdager:   
 

                                             Kjære Rotaryvenner! 
Det stunder mot jul, og vi har hatt en begivenhetsrik måned.  
Jeg vil gjerne takke alle som hjalp til for at vi fikk et supert 
julebord i riktig Rotary-ånd.  Som President har jeg tenkt på 
hva vi får til, Distriktskonferanse for utrolig mange og med 
strålende program og møter med mening.  Det er en stor 
glede å møte dere alle hver mandag.   
Ole Jørg og Aud har gjennomført RLI – Rotary Leadership 
Institute programmet – gratulerer!  På Årsmøtet fikk vi 
endelig takket Rolf Thorstensen skikkelig for alt han bidro 
med til Distriktskonferansen, han fikk overrakt en Paul 

Harris Fellow utmerkelse med pin og diplom – gratulerer!   
Nå står førjulstiden foran oss og jeg ønsker alle en fredfylt tid.   
 
Hilsen Ellen 
President 
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Rotarymøte 7. november 2022 

Sted:  2. etg. Over «Rotarykjelleren» 
Møteleder: Presidenten 
Fremmøte: 65 % 
Program: Klubbaften med nominasjon 
 
President Ellen åpnet møtet med å si at 
kjelleren sto under vann i dag. Mads 
hadde snakket med Linn fra 
Museumshaven så vi kunne benytte 
lokalet i 2, etg  som en nødløsning. Det 
ble redningen og styret ordner med en 
påskjønnelse til Linn. 
 
Ole Jacob orienterte om 
oversvømmelsen og at kommunen 
hadde vært i kjelleren og pumpet ut 
vannet i løpet av dagen. 
Joar orienterte om kakefesten på 
Sykehjemmet. Den ble svært vellykket 
og med godt oppmøte både fra 
klubbens medlemmer og beboere på 
Sykehjemmet 
18. november kl 19 er det julebord på 
Rådhuset. Her blir det tradisjonen tro 
servert ribbe og dessert. Denne gangen 
fra Wenche Bodin. En runde med 
påmeldinger viste at det blir solid 
frammøte. 
Distriktsguvernør Ole skulle besøke 
oss i desember, men siden Ellen er 
bortreist på den tiden så blir besøket 
utsatt til over nyttår. 
Dessverre har Hilde Nistov meldt seg 
ut av klubben grunnet arbeidspress på 
jobben. 
Vi beklager dette og takker for tiden 
hun har vært medlem. 
Styret ønsker å kjøpe bannere / 
vimpler samt enkle foldere til utdeling. 
Møtet mente 
at 25 bannere og noen foldere bør 
anskaffes. 

Nominasjon / valg: Dagens ordning er 
at valgkomiteen, Olaf Jørg, Ellen og 
Leif, foreslår nytt styre på årsmøtet. 
Dette blir så stemt over. 
Svein etterlyste oppdatering av vår 
hjemmeside. Leif tar seg av saken. Vi 
må få inn bilder og tekst fra 
Distriktskonferansen samt program og 
opplysninger om klubben vår. 
 
Geir 

 
Rotarymøte 14. 
november 2022 
Møtet i dag er Club Assembly og 
presidentens aften.  I den anledning 
ble det servert ost, kjeks og vin. 
Først snakket presidenten om rotary-
året som ikke hadde vært som 
planlagt.  Dette skyldes Covid 19 som 
hadde regjert deler av året.   
Programkomiteen ved Mads kom med 
noen endringer i programmet.  Det 
gjaldt guvernørbesøket som skulle ha 
vært 12. desember.  Dette er flyttet til 
16. januar.  Det skyldes at presidenten 
er bortreist frem til etter nyttår.  Som 
ellers refererte de ulike komite-lederne 
sin planer.  Joar opplyste at julebordet 
går som planlagt 18. november med 24 
kvinner og menn.  Bra oppslutning 
dette (det ble 25) 
Leif og presidenten har fått laget ny 

web-side.  Guvernør Oles`s mål og 
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planer ble kort fortalt.  Ny Rotary-app 

er klar for nedlasting. 

Det ble snakket en del og at vi kanskje 

nå må ta tak og få sendt noen til Ryla. 

Ellers var alle klare for ost, kjeks og 

vin. Fremmøte denne kvelden var 90%.  

Ny rekord? 

Egil  

                                   ----------------------- 

Julebord 18. november 2022                         
 
På tradisjonelt vis ble klubbens julebord arrangert fredag 18. november. 25 kvinner 

og menn hadde forberedt seg og kledd seg opp til festligheten som også denne gang 

ble arrangert i Tvedestrand Rådhus.  Festkomiteen med Joar (formann), Aud og 

Ragnar hadde sørget for et flott opplegg.      Velkomstdrikk, et vakkert dekket bord,  

nydelig mat fra Wenche Bodin og tilpasset drikke satte vi stor pris på. Det ble noen 

taler, sanger og alt som hører et vellykket julebord til. Geir og Tor Erik bidro med 

fin gitarmusikk. En meget hyggelig aften
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Rotarymøte 28. 
november 2022Presidenten 

ønsket velkommen, som i kveld var 
årsmøte. Hun overlot straks ordet til 
Olaf Jørg. Han ville på vegne av styret 
rose et av medlemmene, ikke for langt 
medlemskap, men for en fantastisk 
innsats i klubben, med spesiell tanke 
på distrikts-konferansen som vi 

avholdt i høst. Han ba derfor Rolf T og 
komme frem. Presidenten overrakte 
han deretter Pål Harris diplomet og 
medaljen. 
 
Kjellerkomiteens leder Ole Jacob 
kunne fortelle om inntrenging av vann 
i lokalet tre ganger på kort tid. Avløpet 

fra sluket i kjellerhalsen tar ikke unna, 
så huseier må ordne dette. 
Ellers var det vanlige årsmøte saker. 
Rolf T orienterte om økonomien. Det er 
sendt 2 x 30.000 til vårt 
Thailandsprosjekt. 
Olaf Jørg hadde på et RI møte blitt 
oppfordret til å støtte til Ukraina.  Det 
ble enstemmig vedtatt å bidra med kr. 
10.000. Det ble da sagt at vi nok også 
måtte tenke lokalt i diss vanskelige 
tider. Det ble da bestemt et tilsvarende 
beløp her, til kirkens bymisjon, før jul.  
Valg., valget ble fort unna-gjort. Enkelt 
og greit: valgkomiteens forslag ble 
applaudert. 
Til slutt ble det pratet om løst og fast 
og møtet avsluttet til vanlig tid. 
Fremmøteprosenten var 63%.  
Egil  

 
 

Fra sekretæren 
Totalt fremmøte i november endte på 
71,21%. 
Følgende hadde vært tilstede på alle 
møter: 
Arne Bjørnstad, Olaf Jørg Hafredal, 
Ellen Hertzberg, Svein Jordahl, Ragnar 
Lofstad, Joar Mathisen, Mads 
Oppegaard, Oddvar Pedersen, Kristin 
Reksten, Ole Jacob Thorsen 
 
Leif 
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Etter julebordet… 
ble denne gjenstanden funnet på gaten utenfor Rådhuset. Hvis noen eier den, kan 
vedkommende få den tilbake. Eventuelt legges den i Kjelleren.  Se nøye på den om det kan 
være noe du savner. 
Svein 

 

 


