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FRAMMØTE  SEPTEMBER  MÅNED:   66,4% 
 
100 %:  Arne                Roald 
              Reidar             Mads            
              Ragnar            Birger 
              Tor Erik                               

KJELLERPOSTEN 

MÅNEDSBREV  -  TVEDESTRAND ROTARYKLUBB 
SEPTEMBER  2002 

ROTARYS FORMÅL: 
Rotarys mål er å gagne andre  

ROTARYS MOTTO: 
Service above self 

PRESIDENTEN 
HAR ORDET 
 
Dette nummeret star-
ter jeg med et indisk 
tankespråk som jeg 
leste for noen uker 
siden i kjelleren. 
”Gårsdagen er alt en 

drøm,  morgendagen, vel levet, gjør hver 
gårsdag til en lykkedrøm og hver morgen-
dag til et håpets visjon” 
 
Til dette hører også en liten utdypning:  
Vakling mellom det forgagne og det  
kommende berøver oss fotfestet i nuet. 
Dette er den enkleste og viseste av alle le-
veregler: gjør ditt aller beste i dag, i dette 
øyeblikk. Nuet er det mektigste av alt -  
det utvisker gårsdagens misstak og bygger 
morgendagens lykke. 
 
RI har gjennom Polio Pluss- initiativet 
deltatt i historiens hittil største globale 
innsats på folkehelseområdet, men som 
verdenspresidenten sier, vil tyve års ar-
beid være bortkastet hvis vi ikke forsetter 
med uforminsket styrke. Sammen med 
våre partnere vil tusenvis av frivillige ro-
taryanere fortsatt delta i det krevende ar-
beidet med å bringe vaksine frem og sikre 
at vi når det endelige mål om en poliofri 
verden innen  2005. For Rotary som en av 
de betydningsfulle deltakerne i dette pro-
sjektet vil det være en viktig og stor mile-
pell i organisasjonens historie. I 2000 var 

det rapportert 2 979 tilfelle, mens det i 
2001 var redusert til kun 537. Man skulle 
tro at nå var oppgaven nesten ferdig.  
 
Problemet er at vi ikke har lykkes hvis det 
fortsatt skulle dukke opp tilfeller, og at det 
er enormt krevende og kostnadsdrivende å 
oppspore de siste smittekilder. Det skal 
vaksineres ca. 60 millioner barn i ti land i 
den nærmeste tid og alle rotaryanere i hele 
verden blir bedt om å yte sin skjerv til det-
te formålet. Jeg er sikker på at det greier 
vi  Tvedestrand Rotaryklubb også. 
Mads 

DISTRIKSSAMLING OG PETS 
21 – 22 mars 2003 skal Tvedestrand Rotary-
klubb stå som vertskap for PETS OG DIST-
RIKTSSAMLINGEN.  Det er tenkt at arrang-
ementet skal foregå på Lyngørporten, på Gje-
ving. 
President Mads er allerede i gang med plan-
legging av samlingene. 
Forrige gang Tvedestrand Rotaryklubb sto for 
arrangementet av Distriktssamling var 25. 
April 1992.  Den gang ble en vellykket sam-
ling arrangert på Risøya Folkehøgskole. 

 
Rotarymøte: 30.09.02 
Program:      Egoforedrag v\Reidar Kjeldstrup 
Gjest / prøvemedlem : Egil Watne 
Frammøte :  60 % 
Presidenten ønsket velkommen, og slo fast at nå var høsten kommet – han stilte nemlig i frakk- til 
tross for nærmest sommertemperatur. 
Birger Solfjeld hadde vært på Malta og besøkt den lokale Rotary klubb. Det hadde vært en språk-
lig opplevelse. Han overrakte presidenten Taormina Rotaryklubbs fane.  
(Finn) Reidar Emil Kjelstrup f. 19.11.38 i Oslo, vokst opp på Nordstrand.  Tippoldefar på morssi-
den bodde på Lyngør. Tok realskolen i 1956, ønsket å bli skogtekniker ( i Canada). Det ble det 
ikke noe av. Han jobbet med litt forskjellig bl.a. i kommunen, og har 8 mnd. fartstid på Christian 
Radich. Da han kom hjem ble han militærpoliti på Kjelsås.  Tok eksamen på politiskolen  i 1961. 
Giftet seg med Marie og de fikk to sønner og en datter. Han har i dag 4 barnebarn.  Etter poli-
tiskolen tjenestegjorde han i Vika, var en tur i FN bataljonen i Kongo .   1970 til 72 var han ved 
Moland lensmannskontor.  I juni 1972 kom han til Tvedestrand. Da Leif Svendsen gikk av med 
pensjon overtok han lensmannsjobben. Han beskriver seg selv som både korrekt og formell, men 
også diplomatisk. Dette er egenskaper det har vært godt å ha med seg i yrket som politi og lens-
mann. 
Han har alltid satt familien først. Av fritidssysler har det vært skog og stille vann med kano som 
har vært det han og familien har likt best. Han skal bli pensjonist om ca et år og gleder seg til det. 
Berit Nilsen 
 

 
Vi gratulerer:  
 

  24.10.: Steinar Nilsen   
  30.10.:  Ole Devold  
 
 

PROGRAMMENE FREMOVER: 

Oktober 2002  
07.09: Kameratskapsaften   
14.09: "Kriminalitet i vår region - trekk og utvikling" - v/p.inspektør Jon Hermansen  
21.09: Peismøte i Rotary-kjelleren, "en ny vri"   
28.09: "Idretten i dag - organisering og aktivitet" - v/Ole Goderstad Aust-Agder    
              Idretts krets  

Hørt: 
Hadde han levet i dag, ville 
han ha snudd seg i sin grav. 



 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? 

Møte  02.09.02:   Rotarykjelleren           
Program:          Besøk på Aust-Agder Syhehus             
Fremmøte:          50% 
Vi var en delegasjon på ca 25 personer som tok 
turen til ASA denne mandagskvelden. Gledelig 
var det at mange av våre "bedre halvdeler"  var 
med.  
Direktør Bjørn Engum fortalte at ASA - og hel-
sevesenet generelt- har i 2001 vært preget av 
arbeidet med statlig overtagelse av de offentli-
ge sykehusene. Mot slutten av året ble vårt nye 
foretak etablert, kunne han fortelle, og det fikk 
navnet Aust-Agder sykehus HF, med virkning 
og ikrafttredelse fra årsskiftet.  
Han kom videre inn på sykehuset styrker - og 
dets utfordringer. Litt økonomi ble det også 
plass til opp i det hele, og selvsagt den store 
utbyggingen som nå nesten var ferdig til bruk - 
og som vi var så heldige å få omvisning i.  
Omvisningen i det nye bygget - som virkelig 
var flott - ble ledet av bruker-koordinator Inger 
Wenche fra Farsund. Hun kunne sin "lekse" 
meget bra.  
Nybygget er på vel 13.500 m2. Bygget innehol-
der bl.a 9 nye operasjonsstuer, intensiv og opp-
våkningsenheter. Sistnevnte er så absolutt en 
flaskehals idag.   Det nye akuttmottaket der og 
Legevakten blir flyttet dit fra lokalene de nå 
har på Harebakken.  
Ny øyeavdeling blir etablert, den flyttes opp fra 
Tyholmen. I 6. etasje var den nye barneavde-
lingen.  
I sykehusets strategi ble det lagt opp til at ut-
byggingen skulle gi en kapasitets- og kvali-
tetsøkning innenfor kirurgiske tjenester som 
hele helseregionen skulle ha nytte av.  
Avslutningsvis takket president Mads begge 
"aktørene" fra sykehuset og i god rotaryånd 
fikk de begge hver sin flaske vin. Engum invi-
terte oss også tilbake om ett år eller to - så kun-
ne han fortelle mer om hvordan bruken av ny-
bygget hadde fungert - og vi kommer gjerne 
tilbake. Det er jo godt så lenge vi kan reise dit 
frivillig.......  
Oddvar Pedersen 
 
 
 
 

Møte  09.09.02:   Rotarykjelleren 
Møteleder:    President Mads Oppegaard        
Program:      Egoforedrag v\Tore Gustavsen                  
Fremmøte:    71,5 % 
Gjester:           2   
 

Presidenten ønsket velkommen og leste hilse-
ner fra vennskapsklubbene i Hobro og Lysekil. 
Gerd Svarva har flyttet og det ble valgt nytt 
styremedlem : Berit Nilsen. 
Budsjett : Kontingenten økes med kr. 200 pr år. 
Birger Solfjeld 3 min. : Bedriftskatalogene kan 
hentes på Colt industrier, må leveres innen ut-

gangen av september. 
Svein Jordahl hilste fra 
Australia og overrakte fint 
bilde som skal henge i 
klubben. 
Ego foredrag ved Tore 
Gustavsen : Tore ble 
født på fødehjemmet i 
Tvedestrand i 1954. 
Han vokste opp i Lille-
gate. Barneskole, ung-
domsskole og gymnas 
ble gjennomført  i Tve                                 

                destrand.           Han ble 
tidlig interessert i dyrelivet rundt Tv.str., særlig 
fugler. Han fartet mye rundt i skauen og ble 
kjent med andre fugle- og dyreinteresserte, som 
han lærte mye av.  I 1971 (17 år gammel) star-
tet han og noen til Ornitologisk forening.  I dag 
heter den AA ornitologiske forening og er en 
av de mest aktive i Norge. 
Mens han gikk på gymnaset skrev han for avi-
sen Sørlandske Tidene. 
I 1977 giftet han seg med Bente. De bygde hus 
på Bergsmyr. Tore og Bente har to barn. 
Tore er an aktiv mann med mange interesser, 
bl.a. Elvis og 1975 var han i USA og fikk se 
stjernen i ca 10 sekunder. 
Av andre ting han er engasjert i kan nevnes : 
forskjellige festkomiteer, friidrettsforeningen, 
Foreningen for synshemmede barn, Bergsmyr 
vel. 
Han har jobb i posten og har kjørt landpostbud 
i 18 år. Her ble han etter hvert kjent med 
mange forskjellige mennesker som hadde mye 
å fortelle. Dette ser han på som en givende og 
lærerik tid, som har fått han til å bli opptatt av å 

bevare/ registrere  gamle boplasser og steds-
navn.  Han er nå verneombud for postens ansat-
te i Aust Agder og halve Vest Agder. 
Berit Nilsen    
 
 
 
Møte  16.09.02:   Rotarykjelleren 
Møteleder:          President Mads Oppegaard 
Program:                         
Fremmøte:          68% 
 

Presidenten ønsket velkommen.  Han hadde 
vært på distriktskonferanse og  refererte. Særlig 
trakk han fram Kåre Willoc`s innlegg om 
”Etikk og moral”. 
Det ble oppfordret til å være med på en ekstra 
utlodning på møte 07.10.02. Premien var en 
linduk kjøpt i Litauen og pengene som kom inn 
skulle gå til transport av forskjellig nyttige ting 
til et barnehjem i Litauen. 
Ragnar Loftstad fortalte om regler og doku-
mentasjonsplikt for gjødselspredning.  
Tore Planke informerte om hummeren. Den er 
kannibal de tre første år og har da bare vokst 
noen få centimeter. Den bruker 8 år på å kom-
me opp i en vekt på ca. ½ kg. Kanskje den bur-
de fredes i noen år, slik at bestanden kunne 
komme opp igjen.  Tor Erik kunne opplyse at 
livet i havet endrer seg, også albuskjell er sjel-
den eller helt borte. Det samme gjelder Aurora 
sommerfuglen. 
Tore Gustavsen hadde tre min. om da han som 
gutt måtte hjelpe sin far med ved. Konklusjo-
nen var at da var det til og med bedre å gjøre 
lekser. 
Det ble en hyggelig kveld med gode historier, 
selv om Evind Rossen som skulle snakke om  
” Posten – fremtidsrettet kommunikasjonsbe-
drift”, var forhindret fra å komme. 
Berit Nilsen 
 
 

 
 
 

Møte  23.09.02:  Rotarykjelleren 
Møteleder:          President Mads Oppegaard 
Program:            Tore Gustavsen: 
 Trekkfuglene om høsten 
Fremmøte:          78,5 % 
Gjester:                 1 
 

  Presidenten ønsket velkommen og gav ordet 
til kveldens foredragsholder Tore Gustavsen,  
 Han redegjorde i grove trekk for de tre hoved-
gruppene som våre fugler inndeles i: Stamfug-
lene, som er hos oss hele året. Streiffugler, som 
forflytter seg alt etter hvor det er best om mat,  
Trekkfuglene, som det er en mengde av og med 
høyst ulike trekkmønstre.  I forlengst svundne 
tider knyttet det seg atskillig overto til trekk-
fuglene, da folk ikke forsto hvor de ble av  for 
siden plutselig å dukke opp igjen. Moderne 
forskning og ringmerking har gitt oss svaret på 
dette. Vi vet nå at noen trekker halve jorden 
rundt, mens andre kanskje bare tar turen til 
Danmark eller England.  Mildere klima er i 
ferd med å endre enkelte trekkmønstre. Det er 
ellers mattilgangen på ulike steder i verden som 
har skapt behovet for å trekke. Samme behov 
har også ført til at de fleste trekkfugler er mer 
strømlinjeformet enn de stedegne. Slik sparer 
de energi under en ellers meget strabasiøs reise, 
hvor mange omkommer. De minste kan endog 
lett bli tatt av vinden og ført på avveie. For å 
klare slike strabaser spiser fuglene mest mulig 
før trekk. Dermed befrir de oss for uante meng-
der med insekter, så det er lurt å stelle pent med 
småfuglene! 
  Reidar Kjelstrup 

 

        Fra et septembermøte 2002 

Tore Gustavsen 


