
[b]ROTARY-HEDER:[/b] Ludvig Egeland har 
overrakt Paul Harris Fellow-medaljen til Rolf 
Smith Sunde på torsdagens seremoni på 
Byggeskikksenteret i Flekkefjord. FOTO: 
STANLEY KVINLAUG

«Rollen» nytt 
æresmedlem

En drøy mannsalder etter at han var president i Flekkefjord Rotary Klubb ble 95 
år gamle Rolf Smith Sunde sist torsdag utnevnt til æresmedlem i byens 
rotaryklubb. 
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Og utenfor Byggeskikksenteret spilte 
Flekkefjord Musikkorps til ære for Rollen 

– i dén foreningen ble han utnevnt til 
æresmedlem for 29 år siden!

Ludvig Egeland, nyvalgt president i 

Flekkefjord Rotary Klubb, kvitterte ut 
også Paul Harris Fellow-medaljen til 
Smith Sunde for andre gang – første 

gang var i 2008. 

Paul Harris Fellow er en utmerkelse eller 

æresbevisning som er opprettet av 
Rotary International, og består av et 
sertifikat, en medalje og en jakkeknapp. 

Mottageren får utmerkelsen for sitt 
samfunnsgagnlige arbeid både innenlands og utenlands.

– Dette er så fortjent! Du er en aktiv sjel som har vært med i det meste, slo Ludvig 
Egeland fast før overrekkelsen.

– Du har vært medlem av Rotary «ganske lenge» – i 45 år – og du har bare 23 år 

igjen til du når samme antall medlemsår som i Flekkefjord Musikkorps, påpekte 
Egeland til stor munterhet i forsamlingen. 

– Du er vårt eldste medlem, men likevel én av de mest aktive i vår forening. Du gir 
fremdeles månedlige bidrag til Rwanda-prosjektet vårt, og du forteller gode historier 
fra en tid vi ikke har opplevd, anførte dagens Rotary-president i Flekkefjord. 

Rolf Smith Sunde satt selv i den lokale presidentstolen i 1981-82, og i tillegg har han 
fylt mange verv i Flekkefjord Rotary. 

– Det er helt spesielt at du alltid sier «ja» når du blir spurt om å ta i et tak. Vi har blant 
annet hatt stor glede av deg som sjåfør på turene våre, fremholdt Ludvig Egeland. 

Han røpet at Flekkefjord Rotary hadde planlagt utdelingen til sommeravslutningen, 

men Smith Sunde kunne ikke komme akkurat da.
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– Men en flottere begivenhet enn dette kunne det ikke bli, poengterte Rotary-

president Ludvig Egeland.

Nyheten finner du her:
http://avisenagder.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=32658
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