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Så var kvelden her da Bjørn Eirik Sigurdsøn skulle ta av seg kjede og presidentnål og gi disse videre til Ola Vea Gustavsen. 
Rammen var vakker og stilfull, med et flott pyntet bord; velkomstdrink med en liten forrett bestående av ost, skinke og 
oliven; mat fra lokale kinesiske kokker på Vertshuset (vårrull og kylling chop suey); og endelig Irenes nydelige ostekake 
med jordbær.

Hyggekveld med presidentskifte

Her er vår nye president, Ola, som skal 
styre klubben i rotaryåret 2017-2018. Vi 
ønsker ham lykke til, og føler oss sikre på 

at vi går i møte et spennende år!

Vi har for lengst skjønt at vi ikke er noen store fotografer. Én ting er graden av evne; en annen er utstyret man har til disposisjon. Det ene, skarpe bildet i dette dokumentet er selvsagt tatt av avtroppende president Bjørn …

Kjedeoverrekkelse forløper vanligvis greit. Verre er det å få festet nålen …

https://snl.no/chop_suey


Presidenten ønska 19 medlemmer og to gjester (Liv Tresland og Bente Iren Vogsland) velkommen.
Vi klappet på sedvanlig vis for to bursdagsbarn siden sist – Ola og Kolbjørn. Ja, Kolbjørn fylte år nettopp 15. juni. Beskjeden 
som Presidenten er, nevnte han ikke sin egen 70 – årsdag, men den klappet vi for – og skålte for, noe senere på kvelden.
Det ble utbrakt en rekke skåler – som vanlig for festkomiteen, som også denne gangen hadde gjort et utmerket arbeid. 
Presidenten fikk takk for godt arbeid, og opptil flere historier ble fortalt ut over kvelden. Noen gamle, og et par nye.
Selve overrekkelsen av kjede og nål foregikk på tradisjonelt vis, og Bjørn ønska Ola lykke til.
Vinen ble vunnet av Einar, og Per H. sikret seg nappet.

Og her er den «gamle» presidenten, ivrig og engasjert med 
fotografering, slik vi ofte ser ham. Og han tar noen 

ubegripelig flotte bilder. Vi håper han fortsetter med det …

Og så var det bkake ..

Og så var det kake, som seg hør og bør ved en slik anledning. Over ser vi «kakeåpningens» ulike stadier, gjennomført av de to herrer presidenter …


