
       Gamlebyen Rotaryklubb 
    Referat medlemsmøte 27.03.22  

   DUGNAD KRIGSKIRKEGÅRDEN 

   KAFFEMØTE PÅ MAJOREN 
 

Tilstede: 10 medlemmer. 4 gjester fra Onsøy Rotaryklubb 

Jubilanter: Inger Christine, Egil og Eivind 

Igjen førte sykdomsforfall til at tema måtte endres på kort varsel. Orienteringen om Årets 

bøker lot seg ikke gjennomføre, og det ble bråbestemt at vi i stedet brukte dagen til 

vårdugnaden på Krigskirkegården og til kaffemøte hos Markus på Majoren. Kort varsel og  

sammenfall med andre avtalte aktiviteter for flere medførte et frammøte på 6 på kirkegården. 

Det hjalp vel heller ikke på frammøtet at Bernt hadde oppgitt feil dato (30. mars!) på mailen. 

De tilstedeværende la trøstig i vei med luking, 

kantklipping og vasking av gravminner og INFO-skilt. 

Etter mye vindfullt vær var det også greit å få 

ryddet bort greiner som hadde falt med.  

Som sagt, vi var ikke så mange frammøtte. Og hadde 

vi vært flere så hadde vi fått gjort mere. Men vi 

begynner å få gode rutiner for hva som skal gjøres, 

og ikke minst hvordan, så vi fikk faktisk gjort godt 

unna på den tilmålte tiden likevel.  

 

Og det skal også bemerkes at Krigskirkegården framstår som mer velholdt nå. Det er tydelig at 

Fredrikstad kirkelige fellesråd og gravlundtjenesten har hevet nivået. Plener er pent klippet og 

gressavfall er ryddet. Og da vi var der var det i tillegg påskeliljer ved flere av gravene og 

hvitveis over store flater. Nesten vakkert! 

Etter jobbing i 1 ½ time syntes vi at vi kunne si oss fornøyde med dagens innsats, og vi satte kurs 

for Gamlebyen og Majoren! 

          

Fortsetter neste side! 

Bernt la seg flat for å ha oppgitt feil dato . . . 

men ruvet i terrenget likevel! 

Dugnadsgjengen jobbet intenst, men tok seg tid til å stille opp for fotografen! 



Kaffemøtet 

I den utsendte påminnelsen til dagens samling var det presisert at de som av ulike årsaker måtte 

være forhindret fra å kunne møte på Krigskirkegården, var mer enn hjertelig velkomne til det 

derpå følgende kaffemøtet på Majoren. Dette var blitt oppfattet så nå var vi 10!  

 

 

 

På tampen av dugnaden hadde Dag hatt en liten 

avstikker som Gamleby-guide for Onsøy 

Rotaryklubb. Dag klarte å «lure med seg» 4 

onsinger til møtet vårt.  

Og Markus fikk 

tid til et lite 

Rotary-opphold 

innimellom sin 

hektiske 

møteaktivitet. 

Og han var ikke snauere enn at det plutselig var «ett litet 

spetsigt glas» til hver. Og det skal her innrømmes at noen satte 

veldig stor pris på at noen andre skulle kjøre bil etterpå! 

Samtalene gikk livlig rundt bordene (vi arrangerte noen småbord 

slik at vi kunne sitte i en stor sirkel slik at alle kunne snakke med 

alle). Temaer var av det hverdagslige, av det mer seriøse og vi var 

også innom Rotary-temaer og planlegging av aktiviteter som 

kommer. 

Dette ble et meget hyggelig kaffemøte, selv om det ikke ble 

konsumert nevneverdig mye kaffe. Enkelte fant i stedet ut at 

alkoholfritt øl, bl.a. alkoholfri IPA fra Nøgne Ø, faktisk var 

aldeles utmerket drikke! 

 

 

Referat: Bernt Børresen 

God stemning rundt «kaffebordet» 

4 onsinger på bytur i samtale med Dag 


