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Kjære Rotaryvenner 

 

Koronaen herjer fortsatt, og den store høytiden står for døren. Her får dere det vi må forvente er det 

siste nyhetsbrevet i det spesielle året 2020. 

 

Møtene i januar er kansellert 

Jeg må starte med denne viktige informasjonen. Regjeringen har nå sagt sitt om de nasjonale 

tiltakene. De vil i det minste bli opprettholdt til siste halvdel av januar. I tillegg opplever vi akkurat nå 

en oppblomstring av smitte i Nedre Glommaregionen. Styret besluttet derfor allerede pr. 16.des å 

kansellere alle møtene våre i januar også, det var ingen grunn til å vente med å ta denne 

beslutningen til over nyttår.  

Dette er ikke et lykkelig valg, men etter styrets oppfatning helt nødvendig. 

Vi er videre enige om at klubbaktiviteten inntil videre opprettholdes gjennom våre nyhetsbrev.  

 

Jubilanter 

La meg ta opp en sak jeg har glemt i de foregående brevene; Våre jubilanter.  

Siden vårt siste ordinære medlemsmøte (Guttas) har vi pr. 17.des hatt følgende «Bursdagsbarn»: 

- Morten Stenboch Pedersen, 9.des (1967) 

- Arild Heie, 14.des (1940) 

Gratulerer begge to, Morten med sine 53 – og Arild med sine 80!!! 

 

Thore Røsæg (1938 – 2020) 

Thore skulle også stått på listen ovenfor og vært gratulert med sine 82 år den 2.des. Men slik ble det 

ikke. Thore gikk bort 3.des.  

Koronarestriksjonene medførte at vi måtte begrense klubbmedlemmenes deltakelse under 

bisettelsesseremonien. De av oss som fikk anledning til å representere klubben og ta del i 

seremonien i Leie gravlunds kapell fredag 11.des fikk oppleve en verdig avskjed med Thore.  

Tove holdt selv en flott minnetale ved båren, og Toves gutter, Gisle og Aslak, framførte Evert Taubes 

«Oxdragarsong», hvor de akkompagnerte seg selv på gitarer. For anledningen ble «min gamla oxe» 

omgjort til «min snälla oxe»! 



Prestens minnetale ga oss en god oppsummering av Thores liv og interesser, og den kvinnelige 

solisten ga en fremragende framføring av Rossinis «Angus Dei» fra Petite Messe Sollennelle.  

På grunn av Koronarestriksjonene ble minnehøytideligheten avsluttet i kapellet. Familien håper å 

kunne samle flere til en urneseremoni til sommeren. 

 

 

 

 

Gamlebyen Fredrikstad Rotaryklubb fulgte opp henstillingen 

i dødsannonsen om å gi en gave til Leger uten grenser. 

Klubben har donert kr. 600,- til organisasjonen. 

Klubben ordnet også en pen bårebukett med en siste hilsen 

fra oss, hvor vi takket for alle gode minner! 

 

Vi lyser fred over Thore Røsægs minne! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Høstens lotterier 

Høstens lotterier og auksjoner har totalt klart å innbringe hele 5634,35 til Polio Plus. 

Et flott resultat! 

Tusen takk til alle bidragsyterne!!! 

 

Neste Assisterende Guvernør 

Vår Assisterende Guvernør (AG) for område B (Fredrikstadområdet), Finn-Olaf Berg fra Onsøy RK 

fullfører sin 3-årsperiode til sommeren.  

Arverekkefølgen er nå klar. Ny AG for vårt område blir 

Jon Ottar Ellefsen fra Borge Rotaryklubb 

 

Avtakking 

Harald Bergby og Jan Roger Andersen har valgt å avslutte sine Rotarymedlemskap fra årsskiftet. Vi 

ønsker dem all lykke videre på ferden. Og om de i fremtiden finner tid og rom for Rotaryaktiviteter 

igjen så kan vi forsikre dem om at de alltid vil finne en åpen dør hos oss. 

I mellomtiden vil vi få rette en dyp takk til dem for flott innsats i og for klubben! 

 

Avslutning 

Vi nærmer oss nå julehøytiden med stormskritt. Førstkommende søndag er allerede fjerde søndag i 

advent! Og torsdag om én uke – ja, da er det julaften! 

Vi ønsker dere alle en fredfull og givende julehøytid, sammen med de nærmeste! 

Og så kan vi vel forenes i håpet om at 2021 skal gi oss muligheten til normalt samkvem oss 

mennesker imellom – igjen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

For Styret 

Bernt Børresen 


