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Program i januar 2023: 

Mandag 2   
 

Klubbaften 

      

Mandag 09  
 
Kiropraktikk 

v/Jonathan 
Verderame 

Mandag 16  
 
Guvernørbesøk 

Mandag 23  
 
Skogbruk før og nå 
Kåre Haugaas 

Mandag 30  
  
Rikets tilstand 
v/Jarle Bjørn 
Hanken 

 

Fødselsdager: Oddvar 10. desember, Tanja 14. januar 

 

Gode venner i Tvedestrand Rotary 

Det er julehøytid og gode familiesamvær. Jeg håper dere alle får 
mange gode opplevelser og ikke minst følelsen av å bety noe for 
andre vi har rundt oss.  Vi har også et nytt år foran oss, og 
Prøysens ord «med blanke ark og fargestifter til» passer bra her – 
vi kan alle fargelegge 2023! 

Jeg vil takke alle mine styre-medhjelpere, spesielt Olaf Jørg som 
har et veldig godt grep på å lede klubben når jeg ikke er til stede. 
Uten styre-medhjelpernes bistand og råd, hadde det vært 
vanskelig å komme inn i «klubbens styre og stell», så tusen takk til 
dere alle.  

Takk til alle klubbmedlemmene. 
Jeg vil også benytte anledningen til å takke hver enkelt av dere, for hva dere alle betyr for 
klubben vår: for fellesskapet, for nyttige innspill og for den kunnskap og de holdninger dere 
alle representerer. Dette betyr mye for klubben og jeg håper dere alle vil bidra i det videre 
samarbeidet neste år.  

Jeg ønsker dere alle og deres familier 
EN GOD OG FREDFULL JUL OG ET RIKTIG GODT NYTTÅR.  



 

                                              

Rotarymøte 5. desember 2022 
Møte 05.12.  Julemøte med kirkebesøk. 

Past president Leif ønsket velkommen og overlot ordet til leder av festkomiteen Joar. 

Han hadde fått hjelp av Ingrid (datter til Leif) til å tenne lyset og lese. Vi sang «Det lyser i 

stille grender». 

Svein leste fra Det Gamle Testamentet om Jesu fødsel, samt en julefortelling. Vi sang Glade 

jul før presten Bjørn Nome talte over temaet «Tid».  Solosang av Bjørn og Svein Inge 

akkompagnert av Sissel. Bjørn leste velsignelsen og vi avsluttet med å synge deilig er jorden. 

Så var det tid for kaffe og kaker og 

festkomiteen hadde dekket bord 

bakerst i kirken. 

Under kaffen ble det delt ut blomster 

til de som stod for solosangen og 

Ingrid fikk en pose twist. 

Praten gikk livlig rundt bordene og 

møtet avsluttet godt og vel over 

vanlig tid. 

Fremmøte 67 % 

 

Egil 

 

 
 
 
Rotarymøte 12. desember 2022 
Visepresident Olaf Jørg ledet møtet i president Ellen fravær. 

Det var to permisjonssøknader som var til behandling: Den ene var fra Rolf B. Hansen som søkte om 

permisjon ut Rotary-året. Den andre var fra vår president Ellen som søker permisjon frem til 31.3.  

Begge søknadene var begrunnet av personlige årsaker, og begge ble innvilget. 

 



Kveldens foredragsholder var vår egen guvernør Ole J. Devold. Han fortalte oss 

inngående om å det å bli valgt til guvernør-embetet, det er en lang prosess fra det 

første forslag og nominasjonen, til å bli valgt som Distriktsguvernør 2022-23.  Ole 

sa at det var mye forberedelse for ham frem til innsettelsen som guvernør fra 1 juli 

-22 . 

Det er et omfattende verv med mye reising.  Særlig i USA som fremdeles var 

rammet av pandemien, ble det ekstra turbulent, men fremhevet at vervet og all 

reisingen sammen med andre har vært en opplevelse. 

Det er 41 klubber i distriktet vårt som Ole skal besøke, han har allerede besøkt 36, i 

tillegg er det Distriktsrådsmøter og Distriktsårsmøte. 

Det arbeides godt i alle klubbene sier han, enten det er små eller store klubber. 

Klubben i Mandal må fremheves. Klubben der  er blitt  så stor at det er inntaks 

stopp, potensielle medlemmer står på venteliste. Han understreker på tross av 

mye arbeid, så er det veldig hyggelig å besøke alle klubbene, ikke minst å bli kjent 

med andre og det gode sosiale som er i klubbene. 

Dessverre var det få til stede som fikk høre et veldig bra og interessant foredrag.  

Fremmøte:43%.  

Joar 


