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   Presidentskifte 

Tilstede: 17 medlemmer + 3 gjester 

For andre år på rad ble dette et presidentskifte uten ledsagere. Og med 20 

deltakere var vi akkurat innenfor gjeldende koronarestriksjoner. Men nå ser 

vi lyset i enden av tunellen! 

Presidentskiftet var lagt til samme dag som avdukingen av INFO-skiltene på 

Krigskirkegården, derfor de tre gjestene Petter Ringen Johannesen, Lars 

Ole Klavestad og Roger Johansen. INFO-skiltene omhandles i egen sak. 

President Tove åpnet møtet i godt innarbeidet tradisjon med dikt til ettertanke, 

Hermann Wildenveys «O, ennu å være».  Hun tok oss så gjennom året som er gått, et år 

preget av pandemi, men for henne personlig også et ekstra tungt år etter egen sykdom 

og med tapet av Thore. I Rotary har mye blitt skjøvet på, Skottlandssamarbeide, RYLA, 

inntektsgivende aktiviteter, og medlemsrekruttering!  

Men vi har også fått til mye. Vi har klart å holde klubben i gang med møter når dét har 

vært mulig, vi har hatt nyhetsbrev og oppdatert hjemmeside – og vi har hatt nettmøter 

på Teams. Møter med gode forelesere og en mengde interessante temaer! Dugnader har 

vært gjennomført og vi har fått INFO-skiltene 

på Krigskirkegården på plass. 

Tove takket Jan A. for flott arbeide med 

programmet og rettet en stor takk til Bernt 

for personlig støtte og for å ha «trukket» 

klubben gjennom en utfordrende tid. Håvard 

fikk også sin velfortjente takk. 

Som siste embetshandling overleverte Tove 

kjedet til Terje M. Terje poengterte at vi så 

fort forholdene tillater det må jobbe videre 

med medlemsrekrutteringen.  

Mens vi koste oss med snitter og hvitvin (og 

alkoholfritt for dem som ønsket dét) kunne 

Ottar fortelle at han har mottatt klar melding 

fra Kirkcudbright RC; De er meget klare for å 

komme i gang med elevutvekslingen igjen! 

Vinlykkehjulet «live» stoppet på Terje M! 
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