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ROTARYS FORMÅL: 
Rotarys mål er å gagne andre  

ROTARYS MOTTO: 
Service above self 

PRESIDENTEN 
HAR ORDET 
Jeg synes vår guvernør 
Anders fikk fremhevet  
vårt motto på en god 
måte i sist månedsbrev 
(september). Hans re-
sonnement på rotarys 
formål om å gagne 
andre og årets motto – 

menneskeheten – vårt anliggende.- er vir-
kelig noe å ta med seg .Så urolig som det 
er rundt oss, har Rotary en stor oppgave 
med å bygge ned skillene mellom de for-
skjellige kulturer. Leser også at Tvede-
strand Rotaryklubb har størst frammøte i  
distriktet. Også når det gjelder  gjennom-
snitte i dette rotaryåret. Det vil jeg takke 
medlemmene for.  
Men det virker som når vi er andre steder 
enn i kjelleren svikter frammøtet. Møte på 
Strannasenteret er et døme på det. Kanskje 
tilfeldig, men møteprosent på bare 46%. 
Når en ser hvor mange på Strannasenteret 
som kommer er det  moro å stelle til.. Takk 
til samfunnskomiteen og Tor Erik for vel 
gjennomført  arrangement. 
 
En som har vanskeligheter med å huske de 
nærmestes merkedager, er full av beund-
ring når en hører Kåre deklamere slik han 
gjorde på kameratskapsaftenen. 
 
Ungdommens muligheter for å utfolde seg 
har mange sider. I denne saken må alle 
gode krefter og ikke minst foreldrene ar-
beide sammen for å finne løsninger. Der-

som Rotary skal engasjere seg ber presi-
denten om mer tid. 
 
At det var så mye kjøtt på en griseknoke, 
var selv jeg ikke klar over. Godt var det 
sammen med ompamusikk, orientering om 
Bayern og god drikke var det en riktig 
hyggelig kveld. Takk til kjeller og fest. 
 
Sykdom hos våre foredragsholdere har vi 
vært forskånet for inntil Vidar Holm måtte 
bite i gresset. Takk til Berit og Ole Jacob 
som fortalte om sine opplevelser i Kina og 
reddet kvelden. 
 
Allerede nå  må jeg melde om en forand-
ring i programmet. Det gjelder julemøtet 
som i programmet skal foregå i Tvede-
strand kirke. Njål har spurt om vi ikke hel-
ler vil ta turen til Holt kirke med et besøk i 
prestegården etterpå. 
Det sier styret hjertelig takk til . Ragnar 

 
 

PROGRAMMENE FRAMOVER:                
05.11.: Kameratskapsaften.  
12.11.: Peismøter. 
19.11.: Teamtec AS v/adm. Dir. Stein Erik Bjørni. 
26.11.: Bedriftsbesøk på Colt AS. 
03.12.: Kameratskapsaften. 
           

 24.10.: Steinar Nilsen. 
30.10.: Ole Devold. 
01.11.: Trygve Eriksen 
15.11.: Karl A. Rødland 
18.11.: Bjarne Thorbjørnsen 

Gratulere
med

dagen!

Gratulere
med

dagen!

FRAMMØTE JULI:  70 % 
100 %: Birger, Bjarne, Gerd, Karl, Ole 
Jacob, Ragnar, Trygve og Tor Erik . 
Møtt i andre klubber: Roald i  
Stavanger St. Svithun R.K., mandag 19/11.  

I dette nummeret kan du bl. a. lese om: 
• Fest på Strannasenteret 

Her koser  
Peps Greaker 
og  
Edvard Holt 
seg med kake 
og kaffe. 
 
 

• Ungdommens situasjon i Tvedestrand. 
• Bayersk aften 
• Besøk i Kina 

Helge N. 
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Jacob programansvaret ved å fortelle om 
sine opplevelser fra sine reiser i Kina tidli-
gere i høst. (de reiste ikke sammen !).  
Berit fortalte levende om sine opplevelser 
om sine opplevelser fra Den Himmelske 
Freds Plass., fra Den Forbudte By og den 
kinesiske mur.  Alt sammen storslagent og 
gav masse inntrykk.  Ole Jacob supplerte 
med sine opplevelser og fortalte om det 
fantastiske inntrykk det var å oppleve både 
Den Forbudte By og Muren.  Den kinesis-
ke mur er over 4000 km lang og bygd av 
brennte stein.  Muren var plasserte på de 
høyeste toppen og strekte seg så langt øyet 
rakk.  Tenk for et arbeid dette har vært !  
Det var et underlig sted og faktisk vanske-
lig å fatte at dette imponerende byggverket 
var oppført for over tusen år siden.  
En av de store opplevelsene i Kina var å 
handle alle de billige varene, men en måtte 
først lære seg å prute.  Hadde en først lært 
seg den kunsten var det masse billige varer 
å få tak i.  Det var imidlertid ikke alt som i 
ettertid viste seg å være like nyttig.  Berit 

fortalte at lommeboka gikk tom lenge før 
lysten til å handle avtok. 
Hun fortalte om opplevelsene på silkemar-
kedet og om besøket i Beijing opera, begge 
deler storslagent og over alle forventning.  
Ellers fortalte begge om opplevelsene sine 
med det kinesiske kjøkken.  Først av alt 
måtte en spise med pinner!  Maten i Kina 
er både spennende og svært velsmakende.  
En kan for øvrig også få servert spesielle 
retter av svært eksotisk karakter som skor-
pioner og slanger. Berit syntes ikke  
Pekingand var den beste retten, mens Ole 
Jacob sytes det var en fantastisk rett.   
Til slutt fortalte Berit om at hennes reise-
gruppe hadde besøkt et kinesisk hjem og 
fått sett hvordan en vanlig familie bodde i 
Kina. Det var ganske kummerlig med ste-
reo og fjernsyn, innlagt vann og strøm - 
men ikke toalett! 
 Berit og Ole Jacob 

Forts. fra side 3 

Når du drikker av et vannløp, så tenk på 
dets kilde.                      Kinesisk ordspråk 



 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 01.10.01 Rotarykjelleren 
Møteleder:      President Ragnar Lofstad 
Sang:               ”Brøyte seg rydning” 
Program:         Kameratskapsaften 
Fremmøte:      64 % 
Gjester:            Prøvemedlem Anne K.      
                          Funnemark 
Presidenten åpnet møtet og ønsket vel-
kommen. 
Ragnar Olderbakk refererte meget god til-
bakemelding etter klubbens flerkulturelle 
aften på rådhuset.  Kommunen dekker en 
større del av arrangementet og klubben 
sender kommunen et takkebrev. 
3 minutter v/Kåre som reflekterte over li-
vet som pensjonist:  mye å holde på med, 
setter stor pris på turer i skog og mark og 
fiske. Som vanlig krydret han innlegget 
med lyrikk og bla gav han til beste 
”Prestens tale ved graven” fra Peer Gynt. 
Forsamlingen satte meget stor pris på Kå-
res fremførelse. 
Svein hilste fra en av deltagerne i GSE-
team  og som var i klubben for 7-8 år si-
den. Han og hans kone var på Norgesbe-
søk og hadde besøkt Tvedestrand. Svein 
oppfordret til å ta vel imot GSE-teamet 
som kommer til Tvedestrand våren 2002. 
Det var hyggelig prat rundt bordene, som 
det skal være på kameratskapsaften.   
Takk til Presidenten som spanderte deilig 
rullekake med krem. 

Møte 08.10.01 Strannasenteret 
Møteleder:      Tor Erik Nævestad 
Program:        Fest for eldre 
Fremmøte:     46 % 
Gjester:           Eldre på Strannasenteret 
Presidenten åpnet møtet, ønsket velkom-

men og ga ordet til kveldens møteleder, 
Tor Erik. 
En stor forsamling av beboere (40-50) på 
Strannasenteret  møtte pyntet og forhåp-
ningsfulle til Rotarys tradisjonelle fest på 
senteret.  En rekke rotarymedlemmer møt-
te opplagte og feststemte og blandet seg 
med beboerne ved bordene.  Praten og lat-
teren kom fort i gang, og alle så ut til å 
hygge seg. 
Festen bød på  velkomst og orientering fra 
presidenten, allsang akkompagnert av Karl 
Ragnar på piano eller Birger på trekkspill, 
diktlesing av Kåre,  skrøner ved Svein  og 
utlodning ved Tor Erik.  Karl Ragnar had-
de med et barnebarn, Borgny Bjerke, som 
trakterte to-rader trekkspill på en meget 
overbevisende måte.  Kvikke og melodiø-
se melodier fylkte rommet med fine ryt-
mer og godt humør.  Hun høsten velfor-
tjent og lang applaus. 
Det ble en spennende ulodning, bl.a. av 
flotte bilder fra Tvedestrand havn gitt av 
Tor Erik. Kaffe og kaker av mange typer  
var en utmerket bevertning. 
Også årets fest var en stor suksess og be-
boerne ga uttrykk for glede over rotary-
klubbens initiativ. Karen Nævestad  takket 
på vegne av beboerne. 
 
Møte 15.10.01 Rotarykjelleren 
Møteleder:      President Ragnar Lofstad 
Sang:              ”Kunnskap skal styra” 
Program:       Ungdommens situasjon i  
                         Tvedestrand 
Fremmøte:     93 %   
Gjester:         Anna Kathrine P, Solfjeld,  
             Jan Kløvstad, Charlotte Henriksen  
             og  Guro V. Kristensen. 

Presidenten åpnet møtet og ønsket vel-
kommen. Han takket samfunnskomiteen 
for avvikling av et vellykket møte\fest på 
Strannasenteret den 8.10.   
Rolf orienterte om ny katalogutsendelse. 
Charlotte Henriksen og Guro V. Kristen-
sen, som  er elever på ungdomsskolen, 
snakket om ungdommens ønsker for fri-
tidstilbud i Tvedestrand.  De hadde spurt 
en del av sine medelever hva de savnet 
blant tilbudene  i Tvedestrand.  Kino, ung-
domskafé, helsestudio og diskotek var det 
størst ønske om å få til byen. For ungdom 
som ikke var med organiserte aktiviteter 
kunne det bli kjedelige dager og helger. 
Anna Kathrine P. Solfjeld fortalte om nat-
teravnene i Tvedestrand.  Hun var en av 
initiativtagerne til natteravner i byen, og  
hadde hittil bare positive erfaringer med 
aktiviteten.  Natteravnene gikk på byen 
(enkelte) lørdager helt til kl 2 og 3, snak-
ket med ungdommer, viste seg i nattebil-
det og sørget for at det var voksne tilstede 
utover kveld og natt. Jan Kløvstad fortalte 
om kommunens oppgave og oppsummerte 
tilbudene i Tvedestrand: Internettkafé, ak-
tiv håndball– og fotballgruppe, tilbud om 
dans osv.  Kommunen har også en ung-
domsklubb og bruker en del penger på 
den, men oppmøtet er dårlig.   
Det ble en god debatt om tilbudet til ung-
dom. 
 
Møte 22.10.01 Klubblokalet til A&O        
                         Golfklubb 
Møteleder:       Ole Jacob Thorsen 
Sang:                ”Mange fine” 
Program:        Bayersk aften                      
Fremmøte:      70 % 
Gjester:  

Vi kom til et hyggelig pyntet festlokale i 
Nes-Verk golfpark. Etter at vi hadde satt 
oss til bords, ønsket Ole Jakob velkom-
men og vi sang en festlig sang akkompag-
nert av duoen Solfjeld/Nævestad. Menyen 
besto av svineknoker, poteter, melboller,
surkål, grønnsaker og saus. I tillegg fikk vi 
”servert” en bordkonkurranse på 20 spørs-
mål om Bayeren. Etter å ha fått drikke, ble 
maten servert, og alle syns dette var spen-
nende og  veldig smakfullt. Etterpå ble det 
servert varm eplekake m/krem og kaffe. 
Det ble sunget flere sanger med tysk opp-
rinnelse.  
Anna Katrine P Solfjeld holdt et interes-
sant og opplysende foredrag om Bayeren, 
noe som gjorde at endel av oss fikk hjelp 
til spørsmålene i konkurransen.  
Steinar Nilsen fikk blomster og hilsen i 
forbindelse med at han fyller 50 år 24.10.  
Da vi fikk løsningene på konkurransen og 
talt opp poengene, var det Einar Johnsen 
som hadde flest rette. Han ble belønnet 
med sjokolade.  
Presidenten avsluttet kvelden og takket 
kjellerkomiteen, foredragsholder og musi-
kere for vel utført jobb, og konkluderte 
ned at det hadde vært en hyggelig og artig 
kveld som sporet til gjentagelse. 
 
Møte 2910.01 Rotarykjelleren 
Møteleder:    President Ragnar Lofstad 
Sang:             ”” 
Program:      ”Besøk i Kina”                     
Fremmøte:   79 % 
Gjester:  
På grunn av at det planlagte programmet 
med Vidar Holm var utsatt grunnet syk-
dom, overtok Berit og  

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. 

Svein 

Gerd S. 
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Svein 

Svein 


