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Øystein Haugen

Bjørn Eirik Sigurdsøn

Hele 19 medlemmer kom på
dagens møte.
Veldig bra! Disse
deltok:
Svein Tore, Per
Sanni, Olav Gaute,
Øystein, Per
Harald, Monica,
Einar K, Knut,
Kolbjørn, Harald,
Liv Sonja, Irene,
Ola Vea, Hermann,
Ragnar, Bjørn Eirik,
Anders, Egil og
Miklos.


Omgivelsene
var de beste, da Olav G. lyser velsignelsen over forsamlingen, i form av en presentasjon av kveldens utmerkede
meny
vi var med på å
innvie Liv Sonjas nye atelier-påbygg på Søve. Vi gratulerer Liv Sonja med nybygget, som er blitt
veldig fint.



Maten var utsøkte taco-retter fra Ulefoss Smakeverk, og av drikke til kunne man velge hva
ganen begjærte.



Kaffe, kake og avec var det også mulig å få, alt av
ypperste kvalitet.



Avtroppende president Ola Vea oppsummerte sitt år
på en framifrå måte, og la kjedet om halsen til vår
nye president for 2018-2019, Irene!



Hun la fram noen av sine vyer og ønsker for det
kommende rotaryåret på en slik måte at vi alle er
overbevist om at dette vil bli et godt år.

Maten ble inntatt med engasjement og fryd



Vi bør fortsette rekrutteringen av yngre
medlemmer, og gjerne kvinner, og vi bør
starte eller ble med i et PROSJEKT. Det
styrker innholdet i klubbens arbeid.



Vi oppfordres til å delta på årets Rotary
International Convention, som finner sted i
Hamburg. Våre tyske venner inviterer oss til
å bo hos dem, eventuelt.



Det var mye å skåle for, og mange gode
historien ble fortalt.

Variert, fargerik og flott buffet!

Den fysiske delen av presidentskiftet i tre akter:

1.

Pontifikaliene overrekkes og festes

2.

En vel fortjent blir avtroppende president til del

3.

Noen gode ord som takk for innsatsen i det forgangne rotaryåret

Til venstre: Liv Sonja mottar hyllest fra Einar for sitt i dobbel forstand strålende vertskap.
Til høyre: Joda. En og annen skål ble utbrakt. Ikke minst for vertskapet – og festkomiteen!

De verbale innslagene kom også nokså tett. Her forteller Miklos om sitt forhold til Liv Sonjas hus. Han bodde
nemlig her i noen år den gang han var lærer på Søve. Det er fortsatt spor å se etter ham i huset!

I trekningen vant Svein Tore vin, og Einar og Per Harald tok nappene (to denne gang).

