VÅRLIG HILSEN FRA VÅR
UTVEKSLINGSSTUDENT

KJELLERPOSTEN

Jeg tenkte jeg kunne skrive noen ord for å
ønske dere alle i Tvedestrand Rotary en
riktig god Påske.

trodusere dem for mine nye venner her
blir best når også du bidrar med stoff!
over.

KJELLERPOSTEN

Nå går det mot vår her i Wisconsin.

MÅNEDSBREV - TVEDESTRAND ROTARYKLUBB
April 2001

På skolen har vår-sportene startet. Jeg er
nå med i Track (friidrett). Ja, vi hadde vårt
første stevne på tirsdag. Jeg fikk 1. plass
Det går fremdeles strålende med meg her i på 200 m sprint.
Reedsburg, WI.
Jeg trives godt med min andre vertsfamilie. Skoledagene går også veldig bra. Jeg kom
For noen uker tilbake, hadde jeg en fantas- i avisen som " High Honor Student."
tisk tur til Chicago sammen med en venn- Det er heller ikke mange månedene til ferinne av meg og hennes familie.
den går hjem igjen. Tiden går nå altfor
Været var strålende og ikke altfor kaldt, så fort. Vi har bare 30 dager igjen til Graduadet ble mange museumsbesøk og shoption. Deretter har jeg noen late dager til jeg
ping.
reiser på en to ukers tur med Rotary distriktet mitt til New York og området rundt.
For to uker siden hadde jeg Thomas og
Pappa over på besøk. - Må innrømme
at det var godt å se dem igjen..
- Var også en litt annerledes erfaring å in-

Visdomsord
Gleden min er som våren,
Så varm at blomstene vokser
I hendene mine.
Thich Nhat Hanh
Lykke er når dagligdagse ting
Skinner som gull.

Til vi sees igjen; Ha en riktig god vår!
Vårklem fra Ida
Skjemt
Presten prater med en liten gutt på 5
år.
- Ber du aftenbønn hver kveld?
- Nei, men mamma gjør det!
- Hva sier hun, da?
- Gudskjelov at du endelig har lagt deg.

Pam Brown

PROGRAMMENE FRAMOVER:
07. 05 Kameratskapsaften
Kjellerkom.
14. 05 ”Rekruttering/oppfølging av nye medlemmer i Rotary” v/Roald Olderbakk.
21. 05 Flerkulturell aften ”På fjorden”
Njål
28. 05 ”Etikkseminar” Fortsettelse av programmet fra 19.02.
Tore/Ole
11. 06 Kameratskapsaften, ”Trafikksikkerhet” 10 min. v/Bjarne Thorbjørnsen. Kjellerkom.
Gratulerer
med
dagen!

14.04. Kåre Arentsen
17.05. Tor Erik Nævestad
20.05. Geir H. Søraker
23.05. Torstein Jørgensen

GJESTER 23.04: Lars Langemyr, Ivar Devold og vår utvekslingsstudent, Jan Erik.
Vennligst gi beskjed til redaktøren slik at alle
gjester kan bli registrert i Kjellerposten.

FRAMMØTE APRIL: 67 %
100 %: Asbjørn, Bjarne, Gerd,
Mads, Ole, Ragnar, Tor Erik,
Møtt i andre klubber: Ingen registrerte.
Hvis noen møter i andre klubber; vennligst gi
beskjed også til redaktøren.

President 2000 - 2001: Ole J. Devold,
KJELLERPOSTEN, red.:
Arne Garborgs v. 2 , 4900 Tvedestrand (kontor) Trygve Eriksen, Bakkev. 26, 4900 Tvedestrand
E-mail: ojdevold@online.no
E-mail: tryerik@online.no

”FREMTIDEN
KOMMER FORT”

stor takk til arrangementskomiteen for vel
utført arbeid.

er headingen på guvernørens månedsbrev for april. Med
dette sikter hun til at
rotaryåret er i ferd
med å ebbe ut og
rotaryhjulet står foran rotasjon med nye
folk.

Sommeren er snart i anmarsj og det er vel
ikke så lenge til de første sommergjester
melder sin ankomst. Som nevnt i tidligere
månedsbrev, er våre sommergjester et
kjært og hyggelig innslag i vår klubb.

En del av oss var på distriktssamling i
Mandal for et par uker siden og fikk opplæring i våre oppgaver for kommende Rotaryår. Ragnar og påtroppende styre synes
å ligge godt an i løypa og jeg er sikker på
at vi alle vil få et interessant og fint Rotaryår sammen med Ragnar og hans mannskap.
Som kjent er det de senere måneder arbeidet en del med medlemsutviklingen i vår
klubb. Foreslåtte medlemmer er behandlet
på vedtektsmessig måte i klubben. Disse
er/vil nå bli forespurt. Jeg håper at vi skal
klare å få en del av disse med før Rotaryåret er omme.

Vi ser frem til å møte de igjen.

Ole

Visdomsord
Men det er en liten sak at noen holder
fred med den som er ham lik, for da
er likheten fredens årsak. Men holder
noen fred med mennesker som ikke er
lik dem selv, da er det av større verdi,
for da gis det ingen annen årsak til
freden enn den guddommelige kjærligheten alene.
Meister Eckhart

Det var mange interessante programmer
april. I dette nummeret kan du lese om:
•
Honnørfesten på Rådhuset.
•
Opptakelse av nytt medlem.
•
Hva Geir hadde å si om Ertec/Colt.
Programmet i april har i stor grad vært viet
•
Spredte glimt fra næringslivet - sett
til etikk og kameratskap som er hovedemi et etisk perspektiv v/Ivar Devold.
ner for vår klubb. Videre arrangerte vi en
•
Verdenspresidentens valgspråk.
svært vellykket honnørfest 02.04. Det er
•
Bakkeskottutvalget v/Mads.
helt tydelig at de eldre setter pris på dette
og
i
tillegg:
og vi har det jammen ok vi også. Honnør•
Reisebrev fra Antigua v/Tore P.
festen er med på å vise Rotarys engasje•
Vårhilsen fra Ida (vår utvekslingsment ute og er også med på å gi oss positiv
student gjør det topp i USA!)
goodwill. I denne anledning vil jeg rette en
ROTARYS MOTTO:

ROTARYS FORMÅL:

Service above self

Rotarys mål er å gagne andre

SPØRSMÅLSPRØVEN 1. Er det sannheten? 2. Er det rettferdig overfor alle som blir berørt?

Møte 02.04.01 Rådhuset
Møteleder:
President Ole Devold
Program:

Fremmøte:

Honnørfest
67 %

President Ole Devold ønsket velkommen til en
fullsatt sal, og gav så ordet til visepresident
Ragnar Lofstad, som ledet festen resten av
kvelden. Og Rotarys faste organist, Karl R.
Hafsten, var med på å sette en musikalsk ramme på kvelden.
Kveldens tema var viet Arne Garborg.
Vi åpnet med av sanger: ” Småsporven” og
” Ho mor.”
Deretter var det Bjørn Walle som ledet kveldens gjettekonkurranse. Pensjonistene skulle
gjette på:
HVOR HØY TVEDESTRAND KIRKE VAR og
HVOR MANGE INNBYGGERE DET ER I
KOMMUNEN.
Etter bordverset, var det smørbrød, kaffe og
bløtkake.

Fasit av konkurransen:
Tvedestrand kirke er 34 meter høy, og det er
5932 innbyggere i Tvedestrand.

REISEBREV FRA TORE P.

Harry Valdeland avrundet det hele med temaet: ” Har Garborg noe å lære oss om tro og
tvil? ”
Etter at Presidenten avsluttet kvelden, tok Edvard Holt - på vegne av de frammøtte, ordet og
takket Rotary for festen, som er et av vårens
høydepunkt for pensjonistene.

Møte 09.04.01
Møteleder: President Ole Devold
Fremmøte: 60 %
Program: Opptak av nytt medlem m.m.

Einar Johnsen fortalte om sin sykdomssituasjon. Han betegnet den som god, eller som han
sa det: ”solen smiler”. Han kunne fortelle at
alle tegn pekte i positiv retning. Han er optimist med hensyn til sykdommen. Det kunne vi
alle konstatere etter å ha hørt hva han ellers sa.
Leder i Historielaget, Øyvind Bjorvatn holdt Vi gleder oss alle, og ønsker ham lykke til i
et fengslende og interessant foredrag om Arne ukene som kommer.
Garborg som: ”lettlivet og lat ”semenarist” på Tore Planke er stadig på reisefot. Denne gangen kunne han fortelle om besøk på Antigua,
Holt Seminar; som forelsket student; som resom ligger i Karibien – nærmere bestemt på
daktør og stifter av Tvedestrandsposten, men
også redaktør og ugiver av ” Seminaristen” og Øygruppen Leeward Islands.
” Lærerstandens avis”; som lærer og - ikke
Hva gjør så Tore Planke i denne avsidesliggenminst, som dikter. Den tida han hadde på Holt de krok av verden, og hvordan kommer man
og i Tvedestrand betydde mye for Garborgs
dit ? (Se kart og reisebrev på nest siste side)
utvikling og liv.
Her besøkte han stedets Rotaryklubb. Møtene
Kantor og organist i Tvedestrand, Hans von
der Meijden spilte meget dyktig og stemningsfullt et potpourri over - for oss - mindre kjente
ting.
Deretter var det utdeling av blomster til 1. påmelde (Synneva Gustavsen), den som har fødselsdag i dag eller nærmest denne dag, eldste
dame (Dagbjørg Lindtveit, 95 år!), eldste herre
(Edvard Holt, 90 år) og den som sørget for å få
med seg flest påmeldte (Anne Svendsen). Dette
er en svært populær del av programmet.

3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 4.Vil det være fordelaktige for alle det angår?

Besøk i Antigua Rotary Club 27.02.01

Kan anbefales på det sterkeste !
Rotarymøtet ble holdt på The Royal Antiguan Hotel, et topp hotell like utenfor hovedstaden St. John’s med egen privat
strand.

Tore hadde også med fane fra klubben der som
han overrakte til vår klubb. Så nå har vi et synlig bevis på kontakten vi på denne måten har
hatt med en klubb de fleste av oss neppe kommer til å oppleve med besøk.

Antigua (utt.: Antiga) tilhører en selvstendig stat under det Britiske Samvelde.
(Antigua and Barbuda) og ligger i de små
Antillene i Caribbean.
Øya er ganske liten (280 kv.km.) og har
ca. 66.000 innbyggere.
Et praktfullt sted med nærmest paradisiske
tilstander både med hensyn til klima,
strender og natur for øvrig.
Antigua skryter av at de har 365 strender
”one for each day of the year”.
Turistnæringen er viktigst, men ikke større
enn at øya totalt domineres av de innfødte
som er hovedsakelig av afrikansk opprinnelse. De er meget imøtekommende og av
glad og lystig natur.
Man føler seg virkelig velkommen.

Geir Søraker fortalte så oss om sin arbeidsplass, og den utviklingen som har skjedd i de
siste måneder og uker.

Ingrid og Tore var på 14 dagers ferie, en
uke på ”resort” og en uke med venner på
seiltur fra ”øy til øy”.

Et underholdende og hyggelig møte i særdeles uvanlige former.
Tore P.

var litt forskjellig fra våre møter. Her kunne en
få bot ved - for eksempel, sleivete snakk – og
uten ankemuligheter!

ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE. Dette mål søker vi å nå gjennom:
1. å lære våre medmennesker å kjenne. 2. å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og
samfunnsliv, og å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid.

Lunchmøte: 4 retter med vin og rom
punsj !!
Møteprogrammet var (som vanlig ble jeg
fortalt) meget uformelt og bestod hovedsakelig av ”Presidential Jokes” – gode historier og en ”bøtemester” som hele tiden ila
ulike medlemmer pengebøter for ”bad behaviour”!
Vår vimpel ble behørig byttet med deres
under en verdige seremoni sammen med
litt informasjon om Tvedestrand og vår
klubb.

3. å søke og virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere.
4. å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom
mennesker fra alle yrker.

Distrikt 2290.

Charterdato: 31.juli 1950.

Fadderklubb: Risør Rotaryklubb

Han tok da utgangspunkt i sitt eget yrDet er flott å høre gnisten og optimismen kesliv - for han mente at det da blir mer
personlig og mer interessant. Han la særlig
som råder i firmaet de driver. Det virker
som oversikten og kontrollen er trygg og vekt på typiske problemstillinger fra forsolid. Vi gleder oss alle over de aktivitete- skjellige produksjonsbedrifter.
ne de sørger for i vår kommune, og ønsker Fam. Devold kom til Tvedestrand fra kaldem lykke til i fremtiden.
de Tromsø i 1957, til et friskt skipsfartsmiljø her i byen. (Det var den gang det!
Opptakelse av nytt medlem.
Kveldens høydepunkt – Tvedestrand Ro- red. merknad.)
taryklubb fikk ett nytt medlem. Det er den Dette miljøet inspirerte meg til mitt fremtredje kvinne vi tar opp i klubben på kort tidige yrke. Det ble maskinutdannelse i
tid. Hun heter Berit Nilsen og av yrke le- Glasgow, med spesialfelt atomkraft.
Devold fikk arbeid i Sverige og var med
der hun hjemmehjelpen i Tvedestrand
kommune. Vi gratulerer klubben, og øns- på å konstruere atomkraftverkene der.
Han ble der i 10 år .
ker Berit hjertelig velkommen i klubben
- Søkte så til Norge, og her ble det jobb i
vår.
Tore Leo
Norges Vassdragsvesen.
16.04.01 Møtefri (2. Påskedag)
Fortsatt fra side 2:

Møte 23.04.01 Rotarykjelleren
Møteleder: President Ole Devold
Sang:
”Vår vindar friska.”
Program:
”Etikk i næringslivet” ++
Fremmøte: 82 %
Gjester: Lars Langemyr, Ivar Devold og
vår utvekslingsstudent, Jan Erik.
Gratulasjon: Kåre Arentsen, med den 14.
04
Distriktssamling: Disse var tilstede Ole
Devold, Ragnar Lofstad, Bjarne
Thorbjørnsen og Mats Oppegård.

”Det skulle bygges atomkraftverk i Norge,
og det var jo mitt spesialfelt”. Men politikerne bakket og det ble det ikke noe av
det.
Etter dette ble han teknisk direktør i
Arendal Smelteverk og var der i 10 år. Det
var i begynnelsen av 80 tallet.
Det var krav til et renere miljø, men det
var vanskelig å få nok ressurser til dette.
Eierne krevde høyt utbytte, og det var lett
for å legge miljøkravene på is og heller
hente ut kortsiktig profitt.

Det er kommet nye vedtekter for kjelleren. ”Dette var jeg uenig i og søkte meg over
Roar Olderbakk: Ref. fra Sydenopphold, til Statens Forurensingstilsyn. Her fikk jeg
særlig ansvar for oljevern. Her trives jeg
og da spesielt fra hans møte i Torrevieja
R.K. Den ligger ca. 4 mil sør for Alicante. ganske godt. Men staten har en lei uvane:
det går greit med nyanskaffelser, men det
Kveldens foredragsholder Ivar Devold bevilges lite til vedlikehold”.
(far til vår president): Derfra ble han headhuntet til direktør i
Kitron, hvor han ble i 7 år
”Sprette glimt fra
næringslivet - sett i ”De 6 første årene var fine. Men så skulle
et etisk perspektiv.” Kitron på børs og det ble problematisk for
meg.
Foto: Trygve Eriksen
Lengst medlemsskap: Bjarne Thorbjørnsen som ble medlem 1958; President 1966-67.

Presidenter i charteråret: E. Smith Christensen og Gunnar Løvland

Jeg
villexx.xx.01
styrke bedriften,
Møte
xxxxx men eierne ville
kjøpe
opp
for
å
bli
store og dermed
Møteleder:
(sannsynlig)
mest
utbytte
på kort tid. På
Sang:
grunn
av
uenigheten,
sa
jeg
opp på dagen.
Fremmøte:
Min
mening
er
at
man
må
investere
i beProgram:
driften; drive den på en god, forutsigbar
måte, og ta vare på arbeidskraften.
Avisene skrev at jeg ble sagt opp på dagen. Det var fristende å dementere dette,
men man har lite å stille opp med overfor
avisene. Det hadde kanskje bare blitt verre. Det var tungt, men jeg klarer å leve
med det i min nye tilværelse som pensjonist”
”Profittkrav og etikk er ofte en vanskelig
balansegang.”

Tore Leo

Møte 30.04.01 Rotarykjelleren
Møteleder:
President Ole Devold
Sang:
”No livnar det i lundar
Program:
”Etikk i næringslivet” ++
Fremmøte:
58 %

leumsfesten er forsvunnet - har noen sett
dem?
Kveldens tema var ved Mats Oppegård:
”Bakkeskottutvalget.”
Han redegjorde om utnyttelsen av
”Tremassebuene”. Det er ønske og visjoner om å rekruttere ” kjernebedrifter” i
nye, sjønære og attraktive lokaler her.
Hittil er det lagt ned 300.000 kr. Areal,
med reguleringsplan vil overdraes vederlagsfritt av kommunen.
Det er planlagt 5 bygninger – ca. 2300 m².
Pris på disse, ca. 35 – 40 mill.
Senere kan det bli parkering i fjellet med
plass til ca. 100 biler.
Han viste også en ”Power Point” bildefremstilling med presentasjon av Tvedestrand - sommer og vinter. Bra!
Dette engasjerte klubbens medlemmer, så
det ble en del spørsmål og kommentarer.
Også eksempler på at det nytter, ble trukket fram.

Informasjon v/ Ragnar Lofstad:
Den nye verdenspresidentens valgspråk De fleste var positive til prosjektet.
for 2001/2002: ”Venner – ja!”
Vi får håpe at dette kan ”lokke” bedrifter
Den nye guvernøren er fra Ulefoss og he- til Tvedestrand.
ter Anders Skipnes. Han er i bilbransjen. I Vi trenger arbeidsplasser og aktivitet i
nedre bydel.
Ulefoss er det ingen kvinner i klubben
ennå. Det må være en utfordring for ham.
Den nye guvernørens målsetting:
Alle klubber, tre nye medlemmer, 14/16
utviklingsstudenter.

Skjemt

3 min. v/ Einar Johnsen: En side ved å
være sykmeldt er at en får tid.
Einar tar sin alvorlige sykdom på en fin
måte, og det kommer stadig noen muntre
historier fra hans munn. Så også denne
kvelden

- Har du aldri tenkt å gifte deg,
Hans?
- Nei, jeg bor sammen med to søstre.
- Men det kan vel aldri bli det
samme?
- Si ikke det, det er ikke mine søstre!

Birger S./Tore Leo

Hjertesukk fra Trygve: Bilder fra jubi-

OPPFORDRING: Skriv i ”KJELLERPOSTEN” hva du har på hjertet .

