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ROTARYS FORMÅL: 
Rotarys mål er å gagne andre  

ROTARYS MOTTO: 
Service above self 

PRESIDENTEN: 
Guvernøren har i sitt måneds-
brev for februar rettet søkely-
set mot volden som i dag her-
jer i vårt samfunn. Vi har den 
senere tid sett stygge ek-
sempler av vold/drap mot og 

mellom innvandrere. Vi har også grupper i vårt 
samfunn som aktivt utøver vold mot mennes-
ker av andre raser.  
Det er derfor svært viktig å tenke over disse 
problemstillinger og hva som kan gjøres for å 
bekjempe problemet.  
Guvernøren ønsker derfor at klubbene bruker 
et møte i nær fremtid på  å diskutere dette em-
net. Jeg tar sikte på å gjennomføre dette i løpet 
av ikke så alt for lang tid.  
Hva angår programmene vi har vært i gjennom 
synes jeg det var en vellykket sekvens 19.02. 
vedr. debatt/innlegg vedr. ” Etikk og Nærings-
liv”. Dette var opprinnelig en ide Bjørn presen-
terte i sitt presidentår som bør følges opp da 
dette synes å fenge medlemmene. Man får da 
flere korte innlegg fra forskjellige synsvinkler/
ståsteder, noe som gir et godt grunnlag for dis-
kusjon og ettertanke.  

For øvrig har februar måned vært preget av 
Oddbjørns bortgang.  Dette var for oss alle et 
stort tap hvor vi mistet en god kamerat som vi 
alle hadde lært å kjenne som et positiv person. 
Våre tanker går til de som sitter i igjen. 

Tvedestrand kirke var full av mennesker som 
tok farvel med ham den 14. februar. Nydelig 
musikk, masser av kranser og blomster, samt alt 
ellers i kirken skapte en egen høytidsstemning 
sammen med sorgen. Følgende dikt av Phil 
Bosmans, som stod å lese på begravelsesheftet, 
var nok ment som et budskap til oss alle: 

Glem ikke de vakre dagene 
når horisonten - så langt du kan se, forblir mørk 

uten tegn til lys, 
når hjertet ditt er fullt av sorg  

og kanskje av bitterhet, 
når alt håp om ny glede og lykke 

tilsynelatende er forsvunnet, 
Søk da virkelig omhyggelig i din hukommelse 

etter de vakre dagene, 
Det ber jeg deg om! 

 
Prost Njål Klevberg holdt minnetalen. Han 
snakket om livet; livet er som et puslespill -  
brikkene er forskjellige, men selv de minste må 
være der for å få hele bildet. Vi kan ikke se alt, 
men vi kan få en følelse av hva slags menneske 
vi har med å gjøre. Han tegnet et fint bilde av 
familiemannen og mennesket Oddbjørn. 
Oddbjørn var glad i musikk. Beatles’ Yesterday, 
var en sang han satte pris på. De fleste av oss 
kjempet med en klump i halsen da denne vakre 
sangen ble fremført av Elisabeth Christiansen 
(sang) og Rolf Søraker (saksofon). Bjørn Tofte-
sund akkompagnerte på ”Synti”  
Og Elisabeth ”traff oss” igjen da hun også sang 
”Siste visan”. 
Det ble lagt ned krans fra Rotary v/President 
Ole Devold og kranser med minneord fra den 
nærmeste familie. Brynhild Bjerkaas leste diktet 
”Det beste arbeid hender kan gjere”. (Side 4) 
Veien fra kirken til kirkegården ble lang denne 
vakre vinterdagen. Vi tenkte på Oddbjørn og 
hans nærmeste. Det vil vi fortsatt gjøre. 

Ole 

Trygve 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 H J E R T E T 
           Det finnes et rom i mitt hjerte 
           hvor den frihet og glede bor 
           som demper hver jordisk smerte 
           og leder min sjel så jeg tror. 
 
           Det brenner et lys der inne, 
           tent ved en skaper-akt; 
           sannhetens lys som skal overvinne 
           ondskapens mørke og makt. 
 
           Lyset vil varme og bære 
           meg trygt, selv i motgang og savn – 
           gjennom dagens og nattens sfære 
           og frem til den Eviges favn. 
 

 
DET BESTE HENDER KAN GJERE 

Det beste arbeid 
Hender kan gjere 

Er å ta i eit menneske 

Ingen kan ta 
I eit menneske 

Med knytta neve 
Ingen kan ta 

I eit menneske 
Med folda hender 

Det beste arbeid 
Hender kan gjere 

Er å opne seg 

Ingen ting er sterkare 
Enn ein knytta neve 

Som opnar seg 

Ta i eit menneske 

Folda hender 
Som opnar seg 

Kan gjere eit under 

Ta i eit menneske 
Det er det beste arbeid 

Hender kan gjere 

Oddbjørn døde stille tidlig om morgenen den 7. 
februar, bare vel 48 år. Hans altfor tidlige 
bortgang har preget oss alle. Det er så uforstå-
elig at vi ikke skal møte ham mer; ikke få gode, 
hyggelige råd i malerforretningen eller en po-
sitiv prat i Rotary og andre sammenhenger. 
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PROGRAMMENE FRAMOVER:                
05. mars:  President Ole ”Presidentens aften”.                                        
12. mars:  Siv.ing. Astrid Marstrander ”Etikk og korrupsjon i næringslivet” 
19. mars:  Inter City møte i Arendal.  
26. mars:  Flerkulturell aften. 
02. april:  Kameratskapsaften. 

PROGRAMKOMITEEN TAR FORBEHOLD OM ENDRINGER I PROGRAMMET. 

 11.02: Ole J. Thorsen 
19.02: Knut Fagermyr 
24.02: Arne Bjørnstad 
28.02.: Roald Olderbakk 

Gratulerer
med

dagen!

Gratulerer
med

dagen!

GJESTER  26.02.: Teresa Seierstad  
NB. På rotarymøtet den 5. febr. var det 
mange ”bedre halvdeler” med.   

100 %: Arne, Asbjørn, Bjarne,
Mads, Njål, Ole, Ole Jacob,  
Ragnar, Rolf og Tor Erik. 
 

FRAMMØTE FEBRUAR : 70% 

Møtt i andre klubber: Ingen 

Karl Ragnar Hafsten Kjell Oscar Selman 

Oddbjørn Johnsen  
15. november 1952 - 7. februar 2001 



 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. 

Det ble ingen sang denne kvelden hvor vi 
møtte  ca. 30 i tallet i sykehusets auditori-
um. Programmet var delt i tre bolker:  
Del 1. Laserkirurgi v/overlege Hans Olav 
Beisland. 
Del 2. MR diagnostikk v/ overlege Bjarne 
Jøssang. 
Del 3. Utvikling innen IT til bruk for admi-
nistrative tjenester. V/ direktør Bjørn 
Engum. 
1. Teorien om laserlyset ble presentert av 

Albert Einstein i 1917. Laserlyset har en 
tilnærmet rett stråle og lar seg forsterke. 
Det har dog tatt lang tid å utvikle laser-
lyset til praktisk bruk. Det er varmen 
som utvikles, man nyttiggjør seg når la-
serlyset  møter motstand i ulike typer 
materiale.  

    De ulike frekvensene har sine helt spesi-
elle egenskaper alt etter hvilke medier 
lyset går gjennom. Noen passerer gjen-
nom væske/vann, men produserer varme 
først når de treffer fast materiale som for 
eksempel bein. Man kan på denne måten 
fjerne uønsket vev. Vevet varmes opp og 
dør, og etter en tid utstøtes det av krop-
pen. Man benytter fiberoptikk gjennom 
et tynt rør for å kunne gå inn i kroppen 
og ”skjære” bort uønskede utvekster. 

2. MR-diagonostikk 
    Det er tre typer billeddiagonostikk: 1 

røntgen, 2 Resonans og ultralyd. Rønt-
gen har sin styrke ved diagnostisering av 
beinvev. MR brukes mer og mer fordi 
man unngår de farlige ioniserende stråle-
ne. Det er her tale om radiostråler. Meto-
den krever stor datakraft idet billedet 

bygges opp digitalt av en datamaskin. 
Man kan få billeder i alle plan med ulike 
snitt. Metoden fremstiller for eksempel 
blodårer, galleganger, tarmer, og luftvei-
er i 3D-format med imponerende opp-
løsning. Ultralyd blir brukt på direkten 
når organene er i bevegelse. For eksem-
pel hjertet. 

3.  IT satsingen. 
     Det satses på digitalisert journalarkiv og 

interaktiv kommunikasjon gjennom et 
intranett på sykehuset knyttet til primær-
legene og andre sykehus som for eksem-
pel Rikshospitalet. Bredbånd muliggjør 
telemedisin . 

Et interessant og informativt møte. 
Presidenten ledet møtet som i sin helhet ble 
viet Oddbjørns så alt for tidlige bortgang. 
Karl Ragnar leste sitt dikt ”Hjertet”  (s. 4). 
Geir fortalte om Oddbjørn fra guttedagene 
og opp gjennom årene. I sitt fag var han en 
dyktig, pålitelig og godt likt rådgiver. Rota-
ryaner har han vært siden 1984. Oddbjørns 
store sosiale engasjement i Rotary tør være 
vel kjent. Geir berømmet også Oddbjørn 
som en dyktig og trivelig medspiller da vi 
pusset opp kjelleren. Hans fagkunnskap 
kom til nytte i fullt monn. 
Vi har mistet et ekte Ja-menneske og en 
god rotaryvenn. Savnet av Oddbjørn i  
bybildet vil merkes av oss alle. 
Vi sang Deilig er jorden. Njål avslutte med 
bønn. 
 

Vi åpnet med en tre-minutter med Tor Erik 
som tok opp skoleelevenes strev for å få en 
tur til Polen. Dette er et prosjekt for interna-
sjonal forståelse og fred med et utall positi-
ve elementer i seg. Kveldens utlodning som 
ga kr. 805 ble gitt til formålet. Tor Erik har 
gitt 10 innrammede fotos av Tvedestrand 
med motiv fra kongebesøket som gevinster 
ved en større utlodning for elevene. Et foto 
var også en ekstrapremie denne kvelden. Og 
det var Njål som ble den heldige vinner. 
Gratulasjoner til Knut og Ole Jacob. 
Presidenten inviterte til intercitymøte  i 
Arendal 19.03, hvor Jahn Otto Johansen 
skal holde foredrag. 
 
Kveldens hovedtema var: Etikk og  moral i 
næringslivet ved Tore Planke. 
Med utgangspunkt i 4 - spørsmålsprøven,
var problemstillingen om vi i forretningsli-
vet og privat  greier å leve opp til den. Nep-
pe 100% mente han. Det er utarbeidet en yr-
keskodeks for rotaryanere. Grunntanken er å 
se sitt yrke som en mulighet til å gagne and-
re. Fundamentet som alt bygges på er er-
kjennelsen av at alle har sin egen verdi, og 
at alle tar ansvar for å bedre samfunnet. 
Åpenhet er et nøkkelord. Tore kom så med 
noen skrekkens eksempler fra USA hvor det 
synes å være om å gjøre å lure hverandre 
mest mulig. 
Ole overtok ”stafetten” og snakket om ad-
vokater og etikk. Hører det sammen? Han 
kunne fortelle om et eget pålagt meget 
strengt regelverk der reaksjonen i verste fall 

kunne bli tap av advokatbevillingen.  
Njål avsluttet med å utdype verdien av at 
alle mennesker har sin egenverdi. Som 
”betalt etiker”, tok han for seg balansegang-
en mellom liv og lære. 
Til slutt tok han for seg utvelgelse av lede-
re . En prosess som han mente var preget av 
alt for kortsiktige strategier. 
Det var stemning for å fortsette debatten i et 
seinere møte. 

Teresa Seierstad  var invitert for å holde fo-
redrag om utviklingen med sentrumsfore-
ningen, strategier og fremdrift.  
Til nå hadde man ikke klart å nå målet om 
finansiering av en person i full stilling.  
Oppslutningen fra forretningsdrivende var 
god, men det manglet enda en del. Noen 
som ikke hadde tegnet medlemskap nå var 
interessert i å delta hvis man kom i gang. 
Seierstad håpet at kommunen kunne finne 
en måte å løse problemet på. Uansett var 
styret i foreningen svært godt fornøyd med 
den velvilje som kommunen hadde lagt for 
dagen. 
Deretter fulgte en diskusjon om Tvedestrand 
som fremtidig handelsby, og hva som måtte 
til for å  bedre handelen i byen. Alle er tjent 
med et godt sentrum med alle de funksjoner 
som naturlig hører hjemme der. Selvfølgelig 
kom også debatten inn på forholdet til ut-
byggingen på  Bergsmyr og hva det ville 
bety. Det var både kritiske og positive inn-
legg og replikker. 
 

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. 

Tor Erik 

Møte 05.02.01 ASA  
Møteleder:     President Ole Devold 
Fremmøte: 70%. 

Møte 12.02.01 Rotarykjelleren  
Møteleder:     President Ole Devold 
Sang:           "Alltid freidig når du går” "   
Fremmøte: 81% 

Møte 19.02.01 Rotarykjelleren  
Møteleder: President Ole Devold 
Sang: "Kunnskap skal styra rike og land"   
Fremmøte: 74% 
Program: ”Etikk og moral” 

Tor Erik 

Møte 26.02.01 Rotarykjelleren  
Møteleder: President Ole Devold 
Sang: ""         
Fremmøte: 56% (kaldt, glatt og snøvær) 
Program: ”Sentrumsforeningen” 

Mads O. 


