
Klubbens 25 års jubileum ble feiret med stil lørdag 16.april 2016 

Feiringen foregikk på Quality Hotel Skjærgården med nærmere 40 deltagere. Det ble en 

hyggelig og verdig markering av jubileet. 

Vi møttes til aperitiff hvor det ble vist en bildekavalkade av hendelser gjennom klubbens liv. 

Deretter fortsatte vi i flott pyntet selskapslokale med Rotaryflagg og vimpler fra klubber vi 

har vært i kontakt med rundt i verden. 

Festkomiteen besto av alle gjenværende chartermedlemmer. Tor Suhrke fra festkomiteen 

ønsket velkommen og overlot roret til kveldens toastmaster Sissel Berit Hoell. Hun ledet oss 

gjennom kvelden med velvalgte sitater fra tidligere RI presidenters valgspråk. Hun leste også 

opp en tankevekkende og flott prolog laget av Jan Syvertsen, som dessverre ikke kunne være 

til stede. 

På møtet leste president Kari Herder Kaggerud opp hilsen fra RI presidenten og ga 

velfortjente blomster til charterpresident Karin Bjørnsen og til Edrund Olaisen. Hun fikk 

blomster som en ekstra anerkjennelse etter å ha mottatt fortjenestemedalje i det Litauiske 

parlament. 

Kari delte også ut hele 8 Paul Harris Fellow. 5 av disse gikk til chartermedlemmer som takk 

for fortjenstfullt arbeid for Rotary gjennom mange år: Tor Suhrke, Per Olav Berg, Geir Gjømle 

og Yngvar Lohne. 3 gikk til initiativtagere og primus motor for klubbens «flaggskip» 

Rotarylekene: Inge Kaggerud, Thor Eriksrød og Espen Hoell. Ingrid Grandum Berget mottok 

utmerkelsen for sitt mangeårige arbeid i distriktet, for NORFO og i vår Rotarysone. 

Rotaryårets guvernør Bjørn Aas gratulerte med dagen og ga mye ros til klubben for det 

arbeidet som er nedlagt på mange områder gjennom årene. Spesielt ble arbeidet i Litauen 

fremhevet. Han poengterte sterkt at Langesund Rotary er en klubb som virkelig utmerker seg 

i distriktet. Han overrakte en sjekk på kr 2000 til Rotary. 

Charterepresident Oddmund Wallevik trakk linjene tilbake til tiden da han var guvernør og 

gjorde referanser til alt det fine som foregår i Rotary. Han avsluttet med flott solosang av 

«My way». 

Presidenten i vår fadderklubb, Brevik Rotaryklubb, hilste fra sin klubb og fremhevet det gode 

og omfattende samarbeid som foregår mellom de to klubbene. En sjekk på kr 5000 til Rotary 

ble satt pris på.   

Charterpresident Karin Bjørnsen reflekterte over tiden da hun fikk startet Langesund 

Rotaryklubb 21.3.1991. Den gangen var det ikke vanlig med kvinnelige medlemmer i Rotary, 

og i alle fall ikke som presidenter. Dette var helt banebrytende og ga mange reaksjoner rundt 

omkring. Heldigvis har verden gått videre i positiv retning. 



Ingrid Grandum Berget minnet om arbeidet med å bekjempe Polio, et arbeid som faktisk ble 

initiert av Rotary. Nå er det et berettiget håp om at sykdommen er i ferd med å bli utryddet. 

Tidligere chartermedlem Arne Brekka hilste og syntes det var flott å kunne være med på 

feiringen. 

Assisterende guvernør Per Simon Mustvedt takket belevent for maten. Med sin bakgrunn 

inne landbruket kunne han gjøre seg mange refleksjoner. 

   

 

    



   


