
PROGRAMMENE FRAMOVER:                
05.08:  ”Tekniske prosesser innen jernverksindustrien” v/Hans Kr. Helseth 
12.08:    Guvernørbesøk 
19.08:  ”Med Tomra opp – og ned”  v/Tore Planke 
26.08:  ”Bokbyen ved Skagerak”  v/Solveig Røvik 

TVEDESTRAND ROTARY KLUBB 
Møte: mandager kl 1845 i Rotarykjelleren 
Postboks 81, 4901 Tvedestrand. 
e-post: tvedestrand@rotary.no 
Internett: http://www.rotary.no/tvedestrand/ 
 
President 2002 - 2003: Mads Oppegaard,  
Brunåsbakken 54,         4900 Tvedestrand. 
Tlf: 371 62739 
e-post: moppegaard@c2i.net 

Sekretær: Roald Olderbakk, Lyngmyrv. 44, 
4900 Tvedestrand. Tlf: 371 63156 
e-post: roaldold@start.no 
IT– ansvarlig.: Helge Nilsen, Skipperheia,  
Sagesund, 4900 Tvedestrand 
e-post: admin@sentralvaskeri.no 
 

KJELLERPOSTEN, red.: 
Svein Jordahl, Skibheiv. 21, 4900 Tvedestrand. 
e-post: sjordahl@online.no      Tlf:: 371 61033 

 
FRAMMØTE  JULI  02:   52% 
 
100 % frammøte hadde: 
 

Arne, Einar, Ragnar, Tor Erik, 
Oddvar, Birger, Bjarne.  
 

KJELLERPOSTEN 
MÅNEDSBREV  -  TVEDESTRAND ROTARYKLUBB 

JULI  2002 

ROTARYS FORMÅL: 
Rotarys mål er å gagne andre  

ROTARYS MOTTO: 
Service above self 

PRESIDENTEN 
HAR ORDET 
 
Jeg vil ønske klubb-
medlemmer og alle 
rotaryvenner velkom-
men til et nytt rota-
ryår.  Starten har vært 
svært  bra med interes-

sante foredrag og godt besøkte møter. Som-
mergjestene bidrar med foredrag og fremmøte 
på tradisjonelt vis. Selv har jeg feriert de førs-
te ukene av juli, men rakk å delta på sommer-
turen til Frolands Værk , som var svært inter-
essant og vellykket med hele 33 deltakere. 
 
Programkomiteen har gjort et en formidabel 
jobb, og programmet er trykket og ferdig helt 
frem til jul. Litt spesielt blir det i år med gu-
vernørbesøk allerede 12 august. 
 
Vår verdenspresident  setter fokus på hva en-
keltmennesket kan gjøre for fred og fordrage-
lighet i verden med sitt motto, Sow the Seeds 
of Love. Han sier blant annet at den enkelte 
kan bidra til å Sow the Seeds of Love i hjertet 
og hjernen til sine klubbmedlemmer for å 
fremme kameratskap og å øke medlemmstal-
let. Med andre ord setter han lyset på Rotarys 
mål som er å gagne andre. Det var på dette 
grunnlag jeg valgte mottoet, Vær Rotaryaner, 
og ønsker ved dette gjennom mitt rotaryår, i 
små doser å bidra til ettertanke omkring ver-
dier.  
 
Klubben bør ha et medlemstallet på ikke un-
der 35. Vår økonomi preges også av lavt 
medlemstall, og vi må bli en del flere hvis vi 
skal kunne fortsette med ungdomsutveksling-
en med passende mellomrom. Utfordringen 
for klubben i kommende år er derfor å fortset-

te medlemsvervingen og få i alle fall 5 nye 
medlemmer innen hjulet svinger videre. 
 
21 – 22 mars 2003 skal Tvedestrand Rotary-
klubb stå som vertskap for PETS OG DIST-
RIKTSSAMLINGEN. Regner med at det ar-
rangementet kan avvikles på Resort Lyngør-
porten. Jeg kommer derfor ganske snart til å 
sette ned en  arrangementskomitee for å fore-
stå planlegging og gjennomføring. Dette er et 
ganske stort foretak og alle klubbmedlemme-
ne kommer nok til å bli involvert i dette på en 
eller annen  måte. 
 
En tredje store utfordring til oss rotaryanere 
blir engangsinnbetalingen til  prosjektet Polio 
Pluss. Som de fleste vet arbeider Rotary Inter-
national via Rotary Foundation  sammen med 
Verdens helseorganisasjon med dette prosjek-
tet for å utrydde polio i verden. Vi er nå kom-
met så langt at man håper å nå målet i 2005, 
når også Rotary fyller 100 år. Dette vil jeg 
komme tilbake til ved seinere anledninger og 
ønsker alle fortsatt god sommer. 
 
 

 

Mads 

I dette nummeret kan du bl. a. lese : 
• President Mads’s første leder 
• Referat fra møtene i juli 
• Programoversikten for august 
• Rotaryopplysning om distriktet  
• Presentasjon av verdenspresidenten 

ROTARY OPPLYSNING 
 

Tvedestrand Rotaryklubb tilhører Rotary international Distrikt 
2290.  Distrikt 2290 er ett av syv Rotarydistrikter i Norge, og 
omfatter 46 Rotaryklubber i fylkene Vestfold, Telemark, Aust-
Agder og Vest-Agder. Klubbene i distriktet har ca 2150 med-
lemmer av begge kjønn.  Jan M. Wesenberg fra Kristiansand 
Vest RK er distriktets guvernør i Rotaryåret 2002-2003.  
Vi ønsker guvernøren velkommen til Tvedestrand Rotaryklubb 
12. august. 

  
Vi gratulerer: 
 

 17.08:  K. Ragnar Hafsten  
 22.08:  Birger Solfjeld 
 28.08:  Svein Jordahl 
 29.08:  Rolf Andreassen 
 

SKJEMT                                                 
 To damer på gaten: 
- Hvordan går det med mannen din, han var jo så fæl til å drikke. 
- Han sluttet for tre år siden.  Men han må ha drukket meget i sin tid, for det lukter øl av ham      
  ennå. 

VERDENSPRESIDENTEN 
President i Rotary International 2002—2003 heter Bhichai  
Rattakul.  Han kommer fra en rotaryklubb i Bankok. 
President Rattakul har  vært medlem i Parlamentet i Thai-
land i 9 perioder. Han har vært leder i det Demokratiske 
parti og  har hatt flere viktige politiske verv i Thailand, bl.a. 
har han vært utenriksminister.   Han har ledet flere Thai-
landske delegasjoner til FN. 

Det er ennå ferietid 

Gratule
rer

med

dagen!

Gratule
rer

med

dagen!



 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? 

NORGES FØRSTE ROTARYKLUBB, KRISTIANIA ROTARYKLUBB, BLE CHARTRET   
1. JUNI 1922 

Møte 1.07.02: Rotarykjelleren. 
Møteleder:    Visepres.Roald Olderbakk 
Program:      Kåseri av Øyvind Thorsen 
Fremmøte:   63% 
Gjester:        12 
Visepresidenten Roald Olderbakk ønsket vel-
kommen til dette nye Rotary-året. Han fortalte 
om de nye klassifikasjonsreglene som er trådt i 
kraft. 
Oddvar Pedersen orienterte om noen endringer 
i programmet for august. 
Kveldens hovedgjest var kåsør Øyvind Thor-
sen. Han fortalte i humoristiske vendinger om 
sitt eget forfatterliv og om livets trivialiteter. 
Hans eminente fortellerevne frembrakte latte-
ren i oss stadig vekk. En fremragende 
”ordforbruker” med dobbeltbetydning av ut-
trykk som spesialfelt. En humørspreder av sjel-
den klasse; det er ”vitamin” i hver av hans set-
ninger. 
Som takk for kåseriet fikk han overrakt et bilde 
som er tatt av gamle Valle gård, der hans kones 
forfedre kom fra. 
Det var også anledning til å få kjøpt en signert 
bok av ham. 
Tore Gustavsen 
 
 

Møte 08.07.02: Rotarykjelleren 
Møteleder:     Visepres.Roald Olderbakk 
Program:       Rolf Marstrander:          
                ”Morgendagens miljøtenkning” 
Fremmøte:    57  % 
Gjester:           9 
 
Roald Olderbakk ønsket velkommen både gjes-
tene og medlemmene. 
Han takket Trygve Eriksen for hans innsats 
som redaktør av ”Kjellerposten” i mange år. 
Rolf Marstrander, professor og tidligere direk-
tør i Norsk Hydro,  begynte sitt foredrag om 
bedriftenes miljøansvar. Der pekte han spesielt 
på det ansvar vår kultur har overfor dette tema. 
Han gav oss en lærerik innføring i miljøproble-
matikkens historie både globalt og nasjonalt. 
Den teknologiske utfordring blir nå å forskyve 

resurssbruken fra ” ikke-fornybare” til 
”fornybare”  produkter. Likeledes er det meget 
viktig at produktene kan resirkuleres mest mu-
lig med minst energi. 
Han gav ellers uttrykk for at han var ikke like 
glad for Regjeringens ulike ”miljøflopp.” Som 
for eksempel innsamling av  papir der det ikke 
finnes mottakere 
som kan nyttiggjøre seg dette her i landet, men 
sendes til fjerntliggende land. 
Tore Gustavsen     

Morgenstemning over Cairo. 
Forurensningen ligger som en dis over byen. 
 
 
Møte 15.07.02: Rotarykjelleren 
Møteleder:     Visepres. Roald Olderbakk  
Program:       Emil Didrichsen:         
                       ”Skyggekongen” 
Fremmøte:      48 % 
Gjester:          17 
 
Det var fullt i kjelleren , tross det fine været.  
Roald Olderbakk ønsket foreleser og gjester 
velkommen. Brev fra Hobro RK i Danmark ble 
referert. 
 
Emil Didrichsen holdt også denne sommeren et 
interessant kåseri med tema fra historien. 
Historien om skyggekongen begynte med Max-
millian av Bayern og hans Prøyssiske kone Ma-
rie. De fikk to barn, Ludvig 2. f 1845 og Otto 1. 
f 1848. Ludvig var pen, innesluttet og pompøs. 
En drømmer, han likte kunst, vakker natur, mu-
sikk og poesi. Han ble derfor senere kalt Even-
tyrkongen.  Otto var kjærlig men mer jordnær.  

23. FEBRUAR 1905 BLE ROTARY GRUNNLAGT AV PAUL HARRIS.   

Han ble av Ludvig, som alltid hadde  
visst at han skulle bli konge, kalt ”min vasall”. 
Av folket ble han etter hvert kalt 
”skyggekongen”.  
Maxmillian dør og Ludvig 2. overtar den Bay-
erske tronen. Rundt 1886 begynner Otto å for-
andre personlighet. Han blir hissig, ser og hø-
rer ting, men kan i lange perioder virke helt 
normal. 
Ludvig 2. døde i 1886, erklært sinnssyk, 
umyndiggjort og innestengt. Han og hans lege 
ble funnet druknet i elven. Da blir Otto 1. ut-
ropt til monark , men p.g.a. hans helse blir on-
kel Leopold innsatt som prinsregent. Da gjør 
bøndene opprør, men de blir holdt nede av 
hæren. Leopold regjerte, Otto satt innesperret, 
men han ble av folket kalt Majestet.  
Berit Nilsen 
 
 
 
Rotary sommertur, mandag 22.7. til 
Froland Verk/ Abel. 
Total deltakere:  33 
Medlemmer:       10 
Fremmøte:          45 % 
 
Avreisen  gikk med buss kl. 16.00. Bjarne 
Thorbjørnsen ønsket velkommen og  orienter-
te om turen. Det ble servert forfriskninger un-
derveis. 
Første stopp var Froland Kirke der Nils Hen-
rik Abel er gravlagt. Her gav Odd Austarheim 
en orientering om  matematikkgeniet.                  
Turen gikk videre til Frolands Verk. Austar-
heim  fortalte og viste rundt i 
”Kontorbygningen”, ”Husværet” og 
”Bukkerommet”.  Abel skrev en av sine av-
handlinger her og  her døde han i 1829 bare 
26 år gammel.  I ”Stallen” var det utstil-
ling og utsalg og her var det servering.   
En takk til guiden Austarheim og K.R. 
Hafsten for flott underholdning på bussen.  

Nok en flott sommertur,   en honnør  til turko-
miteen. President Mads Oppegaard takket for 
turen som var slutt               
Kl. 21.00. 
Tore Gustavsen \ Einar J ohnsen   

 
 
 

Møte 29.02.02: Rotarykjelleren 
Møteleder:     Pres.  Mads Oppegaard  
Program:        Kaare Selvig  ”St. Patrick-  
Hvordan Irene reddet vår sivilisasjon”  
Fremmøte:      48 % 
Gjester:           11 
 
Presidenten orienterte om guvenørbesøket 
som er fastsatt til 12. august. 
R. Lofstad gav en kort  innføring om allergi-
kerens verste fiende: buroten. 
 
Foredragsholderen, Kaare Selvig,  er en hel-
frelst Irlandperson og har fått interessen for St. 
Patrick – Irlands apostel og hans betydning for 
en del av verdenshistorien. 
St. Patrick var antagelilg født i Kill Patrick i 
387 e.Kr.  (Kill = ”kirke” på gelisk).  Han 
ville fjerne de relgiøse symbolene som dati-
dens druide-yppersteprester hadde reist. Han 
ble ordinært  til prest i  Frankrike og dro tilba-
ke for omvende sitt eget folk Mange konger 
og høvdinger gikk over til hans nye tro. 
I samme tidsrom begynte Romerriket å briste 
sakte men sikkert. Barbarere og andre folke-
slag hadde ”spedd ut” 
Romerbefolkningen og de hadde ikke samme 
interesse av å ta vare på den enorme kulturen  
som dette landet hadde 
bygd opp.  Mye  gikk tapt, men heldigvis had-
de mange disipler av  St. Patrick tatt vare på 
kulturskatter på sine reiser til  
Romeriket. 
Tore Gustavsen 


