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Uddevalla - Byfjorden Rotaryklubb 
40 år 

 
Gäster: Per Olof Brandt, Ljungskile RK samt en son till Monica Bang Lindberg 
 
Dagens ämne:  Klubbens 40-åriga historia, Kjell Ahlén och Tore Bergsten  
 
Närvarande: ca 35 personer, därav 2 gäster 
 
Nästa möte: Eva Hartman berättar om UF 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Richard Bergström, vår president, hälsar välkommen, konstaterar med glädje att flera av 
våra äldre/äldsta medlemmar är med oss i dag, fredag. En litet extra välkommen till Per-Olof 
Brandt som blev medlem i vår klubb redan 1990, är i dag medlem i Ljungskile RK. 
 
Inledningsvis redogör Richard B och Brynja B för klubbens åtagande på Torp köpcentrum i 
samband med julhandeln. Det gäller alltså för oss att medverka i "Tomtar på Torp" och 
därmed dra in dels pengar till vårt vattenprojekt Rent vatten i Kenya, dels visa upp för 
allmänheten vårt (Rotarys) engagemang i internationella biståndssammanhang. 
Ni som har några timmar över i någon/några av helgerna närmast jul, ta ytterligare kontakt 
med Brynja, tfn 0732 346190 eller Richard, tfn 0760 150112 
 
Vårt närmaste jubileumsfirande inleddes alltså med fredagslunchen och kommer att avslutas 
när sista man/kvinna lämnar Bohusgården på lördag kväll. 

 
Här nedan några axplock, presenterade av 
Kjell A och Tore B utifrån en 40-årig 
tidsepok.  
En mycket trevlig liten film, en Blu-Ray 
skiva, hade Kjell producerat där Kjell och 
Tore framför en dialog där tydligt framkom 
deras glädje över att fått följa klubbens 
utvecklig fram till en i dag i 
rotarysammanhang mycket aktiv och 
produktiv klubb.  

Kjell och Tore i filmen. 



Ett bevis att vår klubb utvecklas är: 24 nya medlemmar under senaste 5-årsperioden. Filmen 
kommer att arkiveras av vår klubb. Tack Kjell för filmen. 
 
Klubben startade den 14 april 1978, hade sin charterfest den 3 juni 1978 tillsammans med 
Munkedals RK. Klubben startade upp med 31 st medlemmar. Hade till en början 
veckomötena på onsdagar.  
 
 
Exempel på betydande engagemang där klubben deltagit: 
 
Att utrota polio i hela världen har varit/är fortfarande för Rotary på internationell nivå en av 
Rotarys allra största insatser. Vår klubb engagerade sig 1987 i Polioengagemanget med en 
stor gala i Agnebergshallen som drog in 132 000: - i 1987 års penningvärde. (Hade det 
motsvarat en halv miljon i dag?) medverkande Arja Sajonmaa och Reino (cirkusartist) var 
några av dem som bidrog till en mycket lyckad insats mot polio.  
Lars Olsson var en av många medlemmar som "gav järnet" för att vår satsning blev en succé. 
 
Med Peter Wide som en form av fadder var klubben under 2003 - 2012 engagerade i 
omfattande projekt i Swaziland  
 
Vår klubb har sponsrat en häst till Emaus 
 
Vi har haft, inte regelbundet men vid flera tillfällen, aktiva ungdomsutbyten på längre eller 
kortare tid, ofta på årsbasis.  
 
Vi minns Ron Trimmings (Mr. Rotary) internationella Rotarykontakter, genom GSE, från olika 
världsdelar där flera äldre ungdomar, ofta med färdig yrkesutbildning, i Rotarygrupper fick 
möjlighet att under en dryg månad resa runt i Sverige, framför allt inom vårt Rotarydistrikt, 
och besöka många företag, stora som små samt bo i svenska familjer.  

Tore och Kjell berättade hur det var från början, 1978. 



 
Vi bidrager nu regelbundet med pengar till Saronhuset 
 
Rent Vatten i Kenya, omnämnt ovan, är ett viktigt nutida engagemang  
 
Många roliga spontana episoder, som följdes av glädje och skratt, lyftes fram av flera av våra 
äldre medlemmar, ett tydligt bevis på trivsel och härlig gemenskap utifrån Rotarys 
grundfilosofi.  
 
Vår president Richard avslutade med att rikta ett varmt tack till alla som denna fredagslunch 
bidragit till att skapa en härlig minnesbild från tiden 1978 - 2018 ur ett positivt lokalt 
Rotaryperspektiv 
 
Hoppas våra yngre medlemmar hänger med oss äldre när detta veckomöte var dagen för 40 
års "äldreprat i nostalgisk anda". 
 
 
vid pennan 
 
Nils Mellin 
 
 
 
 

 
 
 
 


