humøret var med; han var ikke snauere
Thor Aa. Høiseth er død.blirOgbest
når også du bidrar med stoff!
KJELLERPOSTEN
enn at han innbød hele Rotaryklubben på
Det kom som et sjokk på
de fleste da presidenten for
kort tid tilbake fortalte at
Thor hadde fått kreft og at
det var svært alvorlig.

Birger Solfjeld holdt følgende minnetale
over ham i Rotarymøtet den 6. august:
Da presidenten på siste møte opplyste at
Thor ikke ønsket besøk av andre enn sin familie, skjønte vi hvilken vei det bar.
Thor ble født i Arendal 8. mars 1926 og ble
således 75 år gammel. Han var utdannet
ingeniør og etter en rekke år i Afrika kom
han til Tvedestrand hvor han var kommune–
og bygningsingeniør i i over 30 år.
Det skjedde store utbygginger innen VVS og
boligsektoren med Thor som ansvarlig. Herunder kan nevnes: Høyheia, Kolåsen, Brunåsen, Industriområdet på Bergsmyr, Administrasjonsbygget osv.
Thor ble rotarymedlem i 1966 og var president i 1980/81. Han var flink til å fotografere og gledet oss mange ganger med minner
fra Afrika. Ellers husker vi vel særlig hans
glimrende ”bildefortellinger” fra Israel;
Jerusalem, Betlehem og spesielt festningen
Masado ved Dødehavet.

flytur til Israel - hvis han vant den store Lottogevinsten.
Thor var en aktiv spørrer med utdypninger
av aktuelle emner. Når han kom inn på sine
hjertebarn; Afrika, Israel, Spania eller sitt
kjære Arendal, hendte det at møtelederen
måtte bryte av. Men ikke lenge etterpå var
vi ”på viddene” igjen. Og på Peismøtene
var det ikke alltid at de oppsatte emnene ble
fulgt. Men for all del; det skyldes ikke bare
Thor - for han hadde en egen evne til å få
oss med.
Ett av våre eldste medlemmer er gått bort et medlem med godt fremmøte, engasjement
og iver i sak. Våre tanker går i dag til Ruth
og barna.
Jeg vil avslutte med diktet ”Symphoni” av
Johan Sebastian Welhaven:
Saa har jeg drømt om de Saliges Himmel,
og med en Sjel, der begjerer det Tabte,
søkte jeg dybt i de Henfarnes Vrimmel
Engelen, som Lys i mitt Vaarmørke skabte.
Nu er min Sjel til Beskuelse vakt,
og med de svævende Syner forbundet,
Nu, i Fullendelsens lysende Dragt,
Lengselens Syn er af Toner oprundet.
Fred være med ditt minne, Thor.

PROGRAMMENE FRAMOVER:
06.08.: Opprinnelig program sløyfet grunnet Thor Høiseths dødsfall.
13.08.: Aksjemarkedet i dag v/DnB Meglerbord, Kristiansand.
20.08.: ”Lyrikk og humør” v Kaare Selvig.
27.08.: ”Egoforedrag” v/Berit Nilsen.
03.09.: Flerkulturell aften. Tema ”Somalia”. NB. På Rådhuset. (Programendring)
Gratul erer
med
dagen!

17.08.: Karl Ragnar Hafsten.
25.07.: Ragnar Lofstad.
28.08.: Svein Jordahl.
29.08.: Rolf Andreassen

FRAMMØTE JULI: 61%
100 %: Bjarne, Rolf og Tor Erik.

MAS: Det er mange gode programmer, men
KJELLERPOSTEN blir enda bedre hvis medlemmer og sommergjester skriver litt: ”Min mening”,
”Sommerminne”, ”En (god) historie”…
Red.

Møtt i andre klubber: Ingen registrerte.

President 2001 - 2002: Ragnar Lofstad,
Valle, 4900 Tvedestrand
Telefon: 37 16 41 52 Mobil: 944 97618
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PRESIDENTEN
HAR ORDET
En måned med den
nye presidenten har
gått. Det har vært en
utfordrende og spennende måned.
Møteprogrammene
har hatt stor spennvidde og dekket temaer som kultur, engelske regenter, et sterkt
inntrykk fra en journalists arbeid med baneheisaken. Videre SOMMERTUREN og
nå sist, Øyvind Bjorvatns kåseri om Arne
Garborg i Tvedestrand.
Jeg sitter med et inntrykk av at dette har
falt i svært god smak, så vel hos våre sommervenner som hos våre medlemmer.
Oppgavene foran oss i dette rotaryåret
dreier seg om utvikling av klubbens indre
liv. Kameratskap og medlemsverving har
høyeste prioritet. Jeg håper at alle er med
meg i mitt mål om å verve 5 nye medlemmer slik at medlemstallet igjen kan bli 35.
Vi skal imidlertid ikke miste engasjementet overfor andre.
Jeg pekte i min tiltredelsestale nettopp på
engasjement i vårt nærmiljø som natteravnene, våre innbyggere fra andre kulturer og
naturligvis våre eldre.
I sitt siste nummer av Guvernørens månedsbrev, har Edrund en lang liste over
ting som har gått bra og over ting som har
gått mindre bra. Jeg føler av vår klubb er
på den riktige siden, og der skal vi fortsatt

være.
24 september får i besøk av vår nye guvernør Anders Skipenes, og da skal maskineriet være godt smurt.
Jeg vil til slutt gjenta nok en gang hva jeg
har sagt før: Vår klubb blir ikke annerledes
en vi gjør den til selv. Der for oppfordrer
jeg klubben til å gagne andre og klubbens
medlemmer slik det står nederst på høyre
side i Kjellerposten.
Ragnar
I dette nummeret kan du bl. a. lese om:
• ”Kystkulturuka” v/Jan Wilhelm
Nævestad .

• ”Det engelske kongehus fra 1750
og framover” v/Emil Didrichsen.

• ”Arne Garborg” v/Øyvind Bjorvatn
• ”SOMMERTUREN”
• ”Baneheiasaken - fra en journalists
synsvinkel” v/ Tore Onsaker.

• ”Minneord over Thor Høiseth” v/Birger
Solfjeld.

Redaktøren har merket seg den lave fremmøteprosenten. Den fine sommeren og mange
feriereiser har sikkert litt av skylda, men forfall (og årsak) meldes bare i liten grad.
Her må vi skjerpe oss - det skylder vi både
president og medrotaryanere.
Svært få besøker andre klubber - det er i
hvert fall nesten ingen registreringer. Her
synder også undertegnede. (Jeg hadde planlagt å besøke en eller to klubber i løpet av
USA-ferien, men fikk det ikke til) Det var
imidlertid en flott sommer med masse interessante ting å fortelle om. Kanskje tar jeg
noen smakebiter i neste ”Kjellerposten” ?
Forutsetningen er at også DU gjør det! Trygve

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 02.07.01 Rotarykjelleren
Møteleder:
President Ragnar Lofstad
Sang:
”Der bjørkorna suser ”
Program:
”Kystkulturuka ”
Fremmøte:
72%
Gjester: Kåre Selvig, Emil Didrichsen, Jan
Wilhelm Nævestad, Kolbjørn Finanger og
Anna Kathrine Pettersen.

valgruppa fra Alaska og søskentrioen Bremnes.
Med en publikumsrekord i fjor på 2900 - hva
da med i år? Kystkulturuka har et budsjett på
kr 600 000.
Jan Wilhelm avsluttet med å sitere rådmann i
Kristiansand: 1 kr investert i kultur gir 1-2 kr
tilbake.

Takk til Jan Wilhelm for interessant og engaKort orientering av Bjarne angående turen med sjerende innlegg.
Gerd S.
Nelaugbanen o.a. Påmeldingsliste sendt rundt.
Møte 09.07.01 Rotarykjelleren
Kveldens gjest og foredragsholder, Jan WilPresident Ragnar Lofstad
helm Nævestad ble ønsket spesielt velkommen Møteleder:
Sang:
”Vi vandrer med freidig mot ”
og fikk ordet.
Program: ”Det engelske kongehus fra 1750
Jan Wilhelm Nævestad er en ekte Tveog framover” v/Emil Didrichsen
destrandsgutt, oppvokst i ”Slepa”. De siste 20
Fremmøte:
64 %
årene har han hatt sin jobb i Nordsjøen. Jan
Wilhelm synes det var spesielt hyggelig å være Gjester: Ingrid Planke, Kjell og Anne Mette
i Rotaykjelleren. Han ønsket å takke Rotary for Indreberg, Anders Danielsen, Aase Hafsten,
Eivind og Lilllian Vesterkjær, Hans Klausen,
initiativet til Sentrumsforeningen i
Tvedestrand. Uten Rotary sitt initiativ og inn- Anna Kathrine P. Solfjeld, Kari Kjenndalen,
Finn Chr. Biering, Kolbjørn Finanger, Vidar
sats, hadde det ikke blitt noen SentrumsforeSvarva, Kaare Selvig, Odd Fagerland, Kåre og
ning.
Live Kjelstadli, Per Berg og kveldens foreKveldens tema: Kystkulturuka.
Jan Wilhelm hadde et historisk tilbakeblikk til dragsholder, Emil Didrichsen.
I sitt foredrag tok Didrichsen utgangspunkt i
oppstarten av Kystkulturuka i 1989. Det var
Ragnhild Haug og Stein Ørnhøi som den gang Georg den 3., som i likhet med sine brødre var
en stor levemann. Han hadde ikke greid å skaftok initiativet. De første årene var det mye
fe en arving til den engelske tronen. Tiltross
vandring både til sjøs og på land. En mengde
for at det myldret av såkalte" venstrehåndsutstillinger av forskjellig art.
Mange ildsjeler har i mange år lagt ned en stor barn", arvingen til tronen måtte være av kongelig byrd dvs. begge foreldrene måtte være
og viktig jobb, befolkningen har stilt opp og
kongelige. Georg 3 inngikk derfor et ekteskap
det har vært et utmerket samarbeid med Tvemed sin kusine, prinsessen av Brunsvig.
destrandsposten.
I 1995 ble det besluttet at man skulle ta en ten- Han hadde ikke sett henne før bryllupet og fikk
sjokk da hun åpenbarte seg; hun var illeluktenkepause rundt kystkulturuka. Den gang varte
de og urenslig. Så Georg drakk seg fra hele
"uka" i 11 dager. Så kom Ragnvald Johansen
med ideen om en visefestival! - og hvorfor ikke bryllupsnatten. Likevel fikk de raskt en datter.
På den måten kunne Georg la henne seile sin
slå disse to arrangementene sammen? Som
tenkt - så gjort: Resultatet ble Kystkulturuka i egen sjø - noe han også gjorde.
Datteren Charlotte, som var sikringen av troTvedestrand, slik den framstår i dag.
Jan Wilhelm presenterte årets program, og det nen, utviklet seg til å bli en sterk og flott personlighet - godt likt av folket på grunn av sine
er mange "godbiter" der. Høydepunktet blir
kanskje friluftskonserten på Furøya med festi- mange kvaliteter.
Forts. side 3

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.

3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 4.Vil det være fordelaktige for alle det angår?
Møte 30.07.01 Rotarykjelleren
Møteleder:
President Ragnar Lofstad
Sang:
”Småsporven”
Program:
”Arne Garborg” v/Øyvind
Bjorvatn
Fremmøte:
62%
Gjester:
Siri K. Bertelsen, Hans Klausen. Emil Didrichsen, Kaare Selvig, Odd Fagerland, Øyvind Bjorvatn, Gerd Ausland, Eivind Vesterkjær, Lillan Vesterkjær, Ellen
Hertzberg, Kjell Indreberg, Anne Mette Indreberg.
Gratulasjoner: President Ragnar
Presidenten ønsket velkommen.
Bjarne fikk ros for vel gjennomført sommertur
sist mandag, 23.07!

selv om det var med nød og neppe.
Han hadde en kjærest på Solberg som han
skrev dikt til. Etter Seminaret fikk han jobb på
Søndeled.
Han grunnla Tvedestrandsposten og første
nummer kom ut 16. oktober 1872. En utgivelse i uka. Bjorvatn har nr 2 av Tvedestrandsposten, men etterlyste det første nummeret.
Avisens arkiv ble ødelagt i brann under krigen.
Etter Tvedestrandsoppholdet, reiste Garborg til
Oslo for å ”studere eller døy”. Det var lite
penger og han gikk og sultet. Folk i Holt og
Tvedestrand samlet sammen penger og sendte
ham, og det var med på å hjelpe ham til å klare
oppholdet.

Garborg var i Tvedestrand fra 1868 til 1873.
Han kom tilbake 30 år senere, i 1906 og komFra Bangkok Rotaryklubb hilste Ellen Hertzmenterte alt som var forandret. Garborg døde i
berg og overrakte vimpel.
1924.
Svein J.
Presidenten tok imot, takket og ga tilbake vimpel fra vår klubb.
De fleste har vel, som Garborg, kjent taperen i
Hilsen fra Thor Høiseth som er alvorlig syk.
seg. Jeg synes det passer godt hva han skriver
Han ønsker ikke besøk ut over det han allerede i ”Til deg, du hei” (Haugtussa)
har.
Men som også Prøysen lover oss i: ”Du skal
få en dag i mårå” - der er alltid håp!
Kveldens foredrag var ved Øyvind Bjorvatn
som snakket om Arne Garborg og hans tid i
Eg kjenner deg - eg kjenner deg,
Holt og Tvedestrand. Det er i år 150 år siden
som ikkje vann! Garborg ble født.
Eg såg din strid, eg veit din veg
Tvedestrand har hittil vært beskjeden med å
i skuggeland.
markere Garborgs tilhørighet til distriktet, men
Eg røynde sjølv den striden stygg
i september kommer det en utstilling og det
i mange år,
holdes egen gudstjeneste i Holt Kirke.
med ville mod, med bøygde rygg,
Garborg kom til Tvedestrand i 1868, om lag
med svære sår.
17 år gammel, og var her i ca 5 år. Han bodde
Men lerka stig frå gløymde grav
først på Fosstveit mens han gikk på Seminaret
med sigers ljod;
(lærerutdanning) på Holt Prestegård. Hadde
og vinden stryker inn av hav
praksis på Feragen skole. Flyttet senere til Solså frisk og god.
berg.
Bjorvatn fortalte mange historier, bl.a. om Garborg som var mer interessert i å leve livet enn å
lese, men han var allikevel flink på skolen.
Gode kamerater hjalp ham ut av flere pinlige
situasjoner, så han fikk fortsette på Seminaret,

Og om me kjenner gråt og gru
og saknad sår
så må me lerkesongen tru,
som lovar vår.

Trygve.

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.

Møte 23.07.01 ”Sommerturen”
Sang:
”Mange og artige”
Program:
”Sommerturen”
Fremmøte: %
Gjester:
Mange og - som vanlig,
hyggelige!

Sommerturen startet med bussavgang til
Arendal jernbanestasjon, hvorfra turen
fortsatte til Nelaug med Arendalsbanen.
Derfra med buss til Kilsloftet hvor det
ventet oss god servering, og så hjem til
Tvedestrand.

Fadderklubb: Risør Rotaryklubb

nen som åpnet noen år seinere i 1908.
Først i 1935 ble den tilknyttet Sørlandsbanen.
Vi steg hele tiden oppover, og på Bråstad
stanset toget for å slippe av to jenter. Rise
ble passert i fin stil 44m over havet, og
Oddvar klaget over dotter i ørene. Endestasjon Nelaug 141,1m o.h. og Oddvar følte seg svimmel..

På Nelaug besøkte vi miniatyrjernbanen til
Geir Kristiansen og Rune Vindholmen.
De har gjennom mange år bygget et baneanlegg i kjelleren. Der var alle slags tog,
stasjoner, lysanlegg, penser og mer til.
Vi var 40 forventningsfulle personer i busMellom de to rommene, hadde de etablert
sen. Halvparten av gruppen representerte
interkommunikasjon. Slik sett var sikkervåre kjære sommervenner, og den andre
heten i høysetet. Anlegget var imponerenhalvparten var klubbens medlemmer.
de særlig tatt i betrakting av at de laget det
Mange hadde benyttet anledningen til å
aller meste selv.
invitere med sine ledsagere og venner noe
som gjør turen ekstra hyggelig.
På smale skogsveier fant vår sjåfør Svein
Bomodden frem gjennom Vegårsheis
Det var Bjarne som hadde hovedregien
dype skoger via Ufsvatn og monumentet
sammen med gode hjelpere.
over ulven til Kil. Der ventet Solbjørg
Visepresident Mads ønsket alle velkomKristensen på oss med deilig elgsuppe og
men i det vakre sommerværet og overlot
søsterkake. Vi hadde et fint opphold i den
ordet til Bjarne som orienterte om provarme kveldsola. Noen benyttet også angrammet.
ledningen til en handel på galleriet.
Karl Ragnar satt i midtgangen og trakterte
trekkspillet mens vi andre sang.
Med Karl Ragnars akkompagnement på
Vel ankommet Arendal jernbanestasjon,
trekkspillet tok vi oss tilbake til Tvedeble vi sammen med etternølerne - etter en strand litt før kl 21.
liten pause kl 15 30, loset inn i en vogn for
Vi takker Bjarne og Ole Jacob og andre
oss selv. Mens Ole Jacob serverte forfriskhjelpere for en perfekt sommertur.
ninger av mange slag (spørsmålet om beMads
villing forble uavklart) fortalte Oddvar
Aslaksen (47 år ved banen, derav 35 som Skjemt
Min hukommelse er helt unik!
stasjonsmester på Nelaug) om Arendals- Sier du det?
banen og om steder vi passerte på vår
ferd. Grimstadbanen kom før Arendalsba- - Ja, jeg kan ikke huske en eneste gang jeg
har glemt noe!

Lengst medlemsskap: Bjarne Thorbjørnsen som ble medlem 1958; President 1966-67.

Presidenter i charteråret: E. Smith Christensen og Gunnar Løvland
Forts. fra side 2

Hun ble gift med prins Leopold av SachsenCiburg. Dessverre døde hun i barselseng og
dermed hadde man ikke noen arving til den
engelske tronen. Derfor ble datteren til en av
kongens brødre, Prins Edward av Kent, Prinsesse Victoria utpekt til Englands dronning i
1837, da Kong Wilhelm 4 døde.
Victorias onkel Leopold var i mellomtiden
blitt konge i Belgia. Hun brukte ham som
rådgiver. Victoria giftet seg med prins Albert
av Sachsen-Coburg-Gotha (en fetter av seg).
De framsto som et meget lykkelig ektepar og
fikk hele 9 barn. Da Albert døde, isolerte
Victoria seg på sitt slott og valgte å kle seg i
sort resten av sin levetid. Victoria ble senere
kalt for Europas bestemor fordi de fleste etterkommerne hennes satt på troner rundt om i
Europa.
Didrichsen vist til sist hvordan denne tiden
har gitt navn til steder/gater/parker og hus i
London og ellers i England.
Takk til Emil Didrichsen for et humørfyllt og
interessant foredrag. Vi gleder oss til et neste
foredrag.
Gerd S.
Møte 16.07.01 Rotarykjelleren
Møteleder: President Ragnar Lofstad
Sang:
”Alltid freidig når du går ”
Program: ”Baneheiasaken - fra en journalists
synsvinkel” v/ Tore Onsaker
Fremmøte: 54%
Gjester: Peder Marcussen, Aase Hafsten,
Emil Didrichsen, Anna K.P. Solfjeld, Martin
Vadset, Kåre Kjenstadli, Tone Rugset, Odd
Fagerland, Rolf Rocke, Kjell Indreberg,
Anne M Indreberg, Eivind Vesterkjær, Finn
Chr. Biering, Svein Ramstad, Kari Kjenndalen, Per Berg, Vidar Svarva, Kaare Selvig og
foredragsholder, Tore Onsaker.
Presidenten ønsket velkommen og ga en liten
orientering om turen med Nelaugbanen det
har allerede meldt seg 40 stk. til denne turen,

det er fortsatt noen ledige plasser.
Kveldens tema var Baneheiasaken - fra en
journalists synsvinkel. Tore Onsaker, journalist i Agderposten fikk ordet og startet med å
si at han ønsket å si noe om: Ikke hvordan,
men hvorfor - en slik ufattelig tragedie kunne
hende i Kristiansand 19 mai 2000 Dette hadde han hatt som overskrift for alt sitt journalistiske arbeid med Baneheiasaken. Onsaker
tok oss først med inn i redaksjonen i Agderposten, i møtene hvor det ble bestemt hvem
som skulle dekke denne saken, i forhold til
skriving, tegning osv. Det hele; en svært interessant bakgrunnsinformasjon.
Så tok han oss med inn i rettssalen i Tinghuset. Han beskrev først den fortettede og uvirkelige stemningen som var i det lille lokalet,
hvor man plutselig satt ansikt til ansikt med
de siktede, pårørende, advokater og rettens
administrator. Etter en oppfordring
fra rettens administrator om at det ikke skulle
refereres ned til minste detalj- begynte denne
uvirkelige rettsaken. Onsaker gikk over til å
si mye om rettsakens innhold, hva som ble
skrevet i Agderposten og begrunnet det med
enge meninger og synspunkter. Han lot oss
få være med i avgjørelsen om Agderposten
skulle være med å bryte det generelle fotoforbudet, vi fikk vite at avgjørelsen om at et
bilde skulle trykkes ble tatt av sjefredaktøren.
Onsaker kom også inn på hvordan denne saken hadde påvirket ham personlig. Det var
sterkt å høre ham lese fra sin avslutningskommentar om mødrene. Mødre med helt
forskjellig utgangspunkt - to som hadde mistet sine døtre og en som hadde sin sønn på
tiltalebenken og tilsist dømt. De var hele tiden til stede - morskjærligheten var overveldende.
Takk til Tore Onsaker for et tankevekkende
og godt gjennomarbeidet foredrag som i all
sin tragedie sto i stek kontrast til den fin
sommerkvelden vi gikk ut i etterpå med våre
følelser og tanker.
Gerd S.

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

