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ROTARYS FORMÅL: 
Rotarys mål er å gagne andre  

ROTARYS MOTTO: 
Service above self 

PRESIDENTEN 
HAR ORDET 
En måned går fort. Om 
det er alderen til presi-
denten som gjør det, vet 
ikke jeg, men fortere bør 
den ikke gå. Nå rekker 
jeg ikke alt jeg har å 
gjøre. 
 

August startet trist med Thors bortgang. Han 
møtte trofast, hadde mange ideer og enga-
sjerte seg mye i diskusjonene. 
Takk til Birger for gode ord ved minnestun-
den i kjelleren.  
Bortsett fra at turen i Lunden måtte utsettes 
har månedens program  gått etter planen, fi-
nans, lyrikk og ikke minst egoforedraget til 
Berit. 
At sommeren er på hell, registreres på mange 
måter. Klubben takker sommergjestene for i 
år.  Frammøte av klubbens egne medlemmer 
øker. Men det er noen vi savner. Presidenten 
er klar over arbeidspress og knapphet på tid, 
men det hadde vært gildt å se litt mer til en-
kelte av og til. 
Presidentens yrke tilsier at han har en spen-
nende måned foran seg. Nå skal det høstes 
som ble sådd i vår, og det ser bra ut så langt.. 
Men i skrivende stund regner det og fortset-
ter det en stund uten opptørking blir kvalite-
ten på korn og annen grøde dårlig. Så ha pre-
sidenten unnskyldt hvis humøret er litt under 
normalt en tid fremover. 
Klubben har fått invitasjon til intercity-møte i 
Grimstad torsdag  11 oktober kl 18 30. Møte-
lokalet vil det bli orientert om senere.  Det er 

Knut Bjørnsen som skal kåsere over emnet 
”Najaden og slaget ved Lyngør i 1912” 
Apropos årstider; vi har  allerede blitt varslet 
om at julekortene til inntekt for Handycamp” 
er i anmarsj. Var det noen som sa at det er 
3½ måned igjen til jul? 

Ragnar 

 
 

PROGRAMMENE FRAMOVER:                
03.09.: Flerkulturell aften. Tema ”Somalia”. NB. På Rådhuset. (Programendring) 
10.09.: Club-Assembly. 
17.09.: Internasjonal Tjeneste. Utvekslingsstudent Ida Hjeltnes Svensen og som. 
           camp. Christin Th. Pedersen forteller. 
24.09.: Guvernørbesøk. 
01.10.: Kameratskapsaften. 
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17.08.: Karl R. Hafsten. 75 år!
22.08.: Birger Solfjeld. 
28.08.: Svein Jordahl. 
29.08.: Rolf Andreassen. 
04.09.: Bjørn Walle. 
28.09.: Helge Nilsen. 
 

Gratulerer
med

dagen!

Gratulere
med

dagen!

100 %: Arne, Bjarne, Ole Jacob, 
Rolf og Tor Erik . 

FRAMMØTE JULI:   78% 

Møtt i andre klubber: Ingen registrerte. 

ROTARY OPPLYSNING 
Komiteen for ROTARY OPPLYSNING, 
som består av Karl Ragnar, Einar og un-
dertegnede, har samtalt om planene for 
Rotary-året.  
Det er enighet om at vi kommer til å bruke 
Kjellerposten for korte innspill med opp-
lysningsstoff - noe vi fordeler mellom oss. 
Videre stiller vi oss til disposisjon, dersom 
klubben ønsker en 5-min. på møtene av og 
til. 

 
Etter hvert som vi får flere medlemmer, 
kan det muligens være behov for litt grunn-
leggende informasjon om lover og regler? 
Det blir opp til styret å avgjøre dette. Vi 
avventer beskjed fra Presidenten, og håper 
på beskjed i rimelig tid hva som ønskes - 
og når! 
 
Hilsen Arne, formann. 

I dette nummeret kan du bl. a. lese om: 
• ”Aksjemarkedet - hvilke aksjer bør vi 

satse på?  
      Kjell Greibesland fra DNB’s Megler
     bord i Kristiansand har sine favoritter. 
• ”Lyrikk og humør” v/Kaare Selvig.  
• Et friskt ”Egoforedrag” av Berit Nilsen.  

Vår lille, store jord, en stjerne blant millio-
ner i universet. Trofast sirklende rundt egen 
akse. Hav og luft, jord og ild - et skaperverk 

i vakre farger, en symfoni  
i perfekt balanse,  

et yrende liv i total harmoni. 
Trå varsomt menneske  

- legg øret mot marken og våpnene ned. 
Lytt til vår klodes tause bønn om fred. 

Skjemt  
Hansen sendte sønnen for å studere i 
USA, men sønnen koste seg heller på 
byen med jenter. Han ble snart blakk og 
sendte følgende e-mail til sin far: 

No money, no funny,  
your sonny 
Faren sendte umiddelbart tilbake: 
- How bad, so sad, 
your dad! 

Dette diktet av Ingvild Storvand vil alltid ha 
gyldighet, men kanskje spesielt nå.  
Vi har rett til å forsvare oss, straffe og nøy-
tralisere de onde - med nær sagt alle midler. 
Men dette må gjøres med respekt for- og 
kjærlighet til våre medmennesker. Vi må 
ikke påføre uskyldige lidelser. 
I kampen mot fattigdom, nød  og urettferdig-
het har ikke hevn noen plass, og vi vinner 
ikke mennesker for demokratiet med finge-
ren på avtrekkeren.  Trygve 

Visdomsord om kjærlighet 
Du kysset mine øine, 

og from av fryd jeg ber 
at usselhet og ondskap 

må ikke findes mer,  

 
men at et væld av godhet 

fra nu må stråle frem 
og møte mine øine, 

fordi du kysset dem! 



 3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 4.Vil det være fordelaktige for alle det angår? SPØRSMÅLSPRØVEN   1. Er det sannheten? 2. Er det rettferdig overfor alle som blir berørt? 

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. 

Møte 06.08.01 Rotarykjelleren 
Møteleder:      President Ragnar Lofstad 
Program:         Opprinnelige program sløyfet             
                       grunnet Thor Høiseths bortgang. 
Fremmøte:       56,5% 
Gjester:   Finn Ehr Biering, Kjartan Velde 
Arendal RK, Odd Fagerland Karmøy RK og, 
Ellen Fagerland. 

Møte 13.08.01 Rotarykjelleren 
Møteleder:      President Ragnar Lofstad 
Sang:             ”Å kjøre vatten, å kjøre ved” 
Program:        ”Foredrag v/Kjell Greibesland ” 
Fremmøte:      86,4% 
Gjester:           Svein Engh, Athenæum R.K og     

Ivar Kjell Eriksen Bekkestua RK. 
Presidenten ønsket velkommen. 
Møtet startet med at Ole sa noen velvalgte ord 
om Thor. Thor døde 2/8 etter at han fikk kons-
tatert lungekreft i mai. Han hadde ønsket en 
lukket begravelse med kun familie og venner 
tilstede. 
Foredrag ved Kjell Greibesland fra DNB’s 
Meglerbord i Kristiansand. 
Greibesland forsøkte å gi oss et innblikk i ak-
sjemarkedet både nasjonalt og internasjonalt. 
Verdensøkonomien har nullvekst og peker i 
stor grad nedover. USA har fulgt denne trenden 
en god stund nå, mens Europas økonomiske 
vekst har flatet ut helt i det siste. 
Han gikk litt inn på forskjellige enkeltmarke-
der, han fortalte bl. a. at det internasjonale an-
nonsemarkedet sliter kraftig mens Offshore-
virksomhetene er et fortsatt vekstmarked med 
en forventet økning på 20% i år. Dette vil styr-
ke Norge og Norsk økonomi. Han anbefalte 
kjøp av Statoilaksjer tross at de ikke har gått 
noe opp etter at de ble lagt ut på markedet. 
Han trodde Hydro aksjene var for høyt priset i 
forhold til å være en bedrift med så pass mange 
satsningsområder. 
I Norge anbefalte han å satse innenfor legemid-
delindustrien Amersham Nycomed. 

Han forventet et fall innenfor shipping, og han 
forventet økt konsumsalgsvekst. Her er Rema 
1000 og Narvesen de som ligger best an. 
Materialindustrien så som Norske Skog regnet 
han som dårlig investering. 
IT. og Telecom industrien har fått hardest med-
fart den senere tid, men innenfor denne bran-
sjen er det vanskelig å spå, her regnet han med 
at Tandberg var det beste kortet å satse på. 
Telenor er sannsynligvis også et godt kjøp. 
Han mente at hvis man er interessert i å kjøpe 
fondsaksjer, er det best å satse på utenlandske 
fond. 
Greibesland holdt et foredrag som engasjerte 
tilhørerne og som ble etterfulgt av en masse 
spørsmål. 

Møte 20.08.01 Rotarykjelleren 
Møteleder:       President Ragnar Lofstad 
Sang:                ”Så skal det vara” 
Program:         ”Foredrag  v/Kaare Selvig” 
Fremmøte:      91,7% 
Gjester:  Finn Ehr Biering, Akersborg RK,  
Rolf Rocke Poseidon RK Gøteborg , Anna 
Kathrine P. Solfjeld, Kaare Selvig Gimle RK, 
Kjartan Velde, Arendal RK, Ellen Velde,  
Elisabeth Mortenson, Annbjørg Jordal.  
Jubilanter:         Karl Ragnar fylte 75, 17/8. 
Presidenten åpnet møtet og ønsket velkommen.  
Presidenten spurte forsamlingen om det var i 
orden at han engasjerte en elektriker som kun-
ne ordne  det elektriske anlegget slik at det ble 
mulig både å koke kaffe og bruke varmekable-
ne i gulvet samtidig. Det kom ingen innven-
dinger på forslaget.  
Foredrag ved Kaare Selvig. 
Kaare Selvig har snakket hos oss mange gang-
er tidligere, han er en populær foredragsholder. 
Det var nok derfor gjestelisten denne gangen 
var såpass lang. Han fortalte om sitt forhold til 
lyrikk, som han fikk stor sans for da han var i 
NAF ...                                          Forts. side 3. 

og trengte noe å slappe av med etter lange ar-
beidsdager.Det var etter hvert særlig humoris-
tiske dikt som den gang fattet hans interesse og 
som han hadde samlet på og leste opp i Rotary-
kjelleren. 
Det var ikke mye han sa rundt diktene, men 
han poengterte at gode humoristiske dikt nes-
ten alltid har en alvorlig side og at den  siden 
av diktene er det viktig å få med seg hvis man 
skal få fullt utbytte av dem. 
Han leste opp mange små dikt av Herman Wil-
denwey, Andre Bjerke, Reiss Andersen, Prøy-
sen, Rudolf Nielsen og Jacob Sande 
med flere. 
Kaare Selvig har evnen til å fenge forsamling-
er, han klarte det også denne gangen. 
Møte 27.08.01 Rotarykjelleren 
Møteleder:      President Ragnar Lofstad 
Sang:               ”Eg veit ei lita jente” 
Program:        Kameratskapsaften og ego-  
                         foredrag                                     
Fremmøte:      76% 
Gjester:           Rolf Rocke, Poseidon Gøteborg 
Presidenten ønsket velkommen. 
Temaet for kvelden var egoforedrag av Berit 
Nilsen kombinert med kameratskapsaften. 
Før foredraget refererte presidenten mottatt 
takk fra fam. Høiseth for klubbens deltagelse 
ved Thors bortgang. 
Karl Ragnar takket klubben for blomster og 
presidenten for hyggelig besøk i forbindelse 
med hans 75års dag. 
Deretter gikk ordet til Berit, som spesielt gjor-
de oss oppmerksom på at hun hadde ”trukket i 
hvit skjorte” i anledningen: 
Berit er født i Rjukan 12.12.48, foreldre var 
Irene og Eirik Jøstad.  
Rjukan var et godt sted å vokse opp, kommu-
nen var rik og derfor manglet det ikke fritidstil-
bud på stedet.  
Tross at solen manglet midt på vinteren og bo-

stedet var langt oppe i fjellsiden med utedo og 
ulovlig innlagt kaldt vann, var trivselen høy og 
det ble mange fjell og skiturer – gjerne hver 
helg i en flott natur. Taubanen som ble satt opp 
av Hydro for ”arbeidernes velferd” ble flittig 
brukt og det kostet kr. 0,25 for å ta banen en 
tur. 
I 1956 reiste Berits foreldre til sjøs, og hun 
flyttet derfor til sine besteforeldre. 
Berit var aktiv i fritiden og var igjennom søn-
dagsskole, speiderbevegelsen samt div. lag og 
foreninger. Måtte tas med makt når hun skulle 
til tannlegen. (Skrekken sitter ennå.) 
Etter å ha tatt sykepleierskole i 1972 flyttet hun 
til Tvedestrand. Begynte som bestyrerinne på 
Holt Aldershjem 1. Juni samme år.  Berit hus-
ker denne tiden som den fineste tiden i hennes 
karriere.  Alle gav henne god støtte og oppbak-
king i arbeidet.  
At Kåre i denne tiden kom inn i hennes liv for-
klarer hun med at Kåre under besøk på stedet i 
forbindelse med sitt arbeide etterhvert syntes at 
hun måtte komme seg litt ut; hun ble med i 
hjelpekorpset, og ved hjelp av ”litt kortspill på 
hjemmet” og litt  kvinnelist så satt han i garnet! 
Etter at Holt Aldershjem ble nedlagt gikk hun 
over i stilling som assisterende pleie og om-
sorgssjef. Videre til oversykepleier for hjem-
mehjelptjenesten. I dag er hun med i ledertea-
met i PRO.  
Berit har vært aktiv også utenfor sitt arbeide i 
Tvedestrand. Politikk, kommunestyre, sosial-
styre og barnevern har nytt godt av hennes inn-
sats.  I det private er fremdeles naturen en vik-
tig del av hennes liv, fjell – skog og mark, fis-
ke, golf, og en god actionfilm blir det plass til i 
tillegg til litt bøker og gode venner.  
NB: Berit driver ikke jakt. (to andre i den nære 
familien tar hånd om denne aktiviteten.) 
Til slutt: Tvedestrand er et trivelig sted å bo; 
og det mangler ikke på aktiviteter for den som 
vil!  
Takk Berit for et friskt foredrag. 

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. 

Annette. 

Annette. 

Steinar 


