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Kjære rotaryvenner. 
Vi har nettopp avviklet honnørfesten i god stil, og alt er som før.  
Alle medlemmene stilte opp på hver sin måte og det bugnet av 
god mat og kaker. Kjellerkomiteen, samfunnskomiteen og alle 
andre dugnadsberette medlemmer sørger for at alt gikk knirkefritt. 
Der er ikke fritt for at presidenten er litt ekstra spent på denne sto-

re dagen. Desto hyggeligere er det å se at det er ingen grunn til bekymring og at 
tingene blir gjort med lyst og glede. Takk skal dere ha alle sammen. Litt lyst har 
jeg til å nevne de trofaste orgelbærere, Ole Jacob og Bjørn,  som både henter og 
bringer orgelet til Karl Ragnar og bærer det opp og ned til storsalen. 
  

Innslaget med Lillesøster som fortalte fra sin bok om Stranna i gamle dager 
vakte begeistring og gjenkjennelse. Mange var det som med henne levde seg inn 
i en svunden tid hvor bekvemmelighetene nok var litt annerledes enn i dag.. Litt 
rart er det for meg som er oppvokst i by under og  etter krigen å høre om dårlige 
sanitære forhold som varte ved til langt opp i femtiårene. Selv kan jeg huske fra 
krigens siste år hvor vi bodde Tønsberg og hadde vanlig vannklosett.  
Men fra min studietid i Oslo så jeg selv at dotømmerne var i aktivitet langt ut på 
sekstitallet, og det vil forundre meg om det ikke enda finnes utedoer i vår ho-
vedstad. 
 

Originalene var nok flere og mye mer fargerike den gangen enn i dag. Vår tids-
alder har nok en tendens til å uniformere samfunnet. Det er ikke rom for disse 
menneskene som hadde tid til en prat, som var seg selv og som levde litt på si-
den av det gjengse den gangen. Det er merkelig i vårt samfunn hvor vi etterspør 
nettopp originalitet, ekthet og spontanitet, at vårt krav  til konformitet og tilpassing 
økende. Dette gjenspeiles kanskje i den dalende interesse for utviklingen i lokalsamfun-
net. Kanskje er det en form for maktesløshet over et system hvor individuelle tanker og 
meninger  ikke så lett trenger  gjennom systemenes dampveivals av dokumentasjon, 
forskning og rikssysere.  
 

En trist nyhet nådde meg nylig. Et tidligere og mangeårig medlem av Tvede-
strand Rotaryklubb er gått  bort. Ragnvald Johansen, byens gullsmed og driv-
kraft i Tvedestrand Handelsstands Forening gjennom mange år måtte gi tapt for 
kreftsykdommen. Ragnvald var gjennom mange år aktiv i vår forening og bidro 
i høy grad til klubbens sosiale liv. Han vil bli husket for sin positive holdning 
og arbeid for utviklingen av Tvedestrand sentrum. 
Vi lyser fred over hans minne. 
Mads 
 

 

 

 

Fra gamle dager: 
Gerd og Tallak Ausland inviterte til Rotary-møte på hytta si  på 
Vegårshei hver vår.  Tallak hadde gjerne 4 faste poster: Natursti 
med oppgaver, litt arbeid som Tallak skulle ha utført på hytta, 
servering av medbrakt mat m/premieutdeling (dram) samt ba-
ding (frivillig). 
 
Ett år var ett at spørsmålene på naturstien: 
”Var kong Haakon høyere enn vårt medlem Asbjørn Bråtane?”  
Svaralternativene var ”ja”, ”nei” eller ”vet ikke”.  Riktig svar, 
iflg Tallak, var ”vet ikke”. 

 
 
GREIER DU DISSE? 
 
• Hvem grunnla Rotary? 
• Hvilket år ble Rotary grunnlagt? 
• Hva er Tvedestrand Rotayklubbs charterdato? 
• Hva heter nåværende RI president? 
• Hva er betegnelsen på distriktet Tvedestrand Rotary tilhører? 
• Hva heter innkomne RI president? 
• Hva heter vår distriktsguvernør? 



 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 07.04.03: Rotarykjelleren 
Møteleder:        President Mads Oppegaard 
Program:          Risøy folkehøyskole 
                       v/  Kjell Wedø 
Fremmøte:           68% 
 
 

Presidenten åpnet møtet og minnet 
om honnørfesten den 28. Han intro-
duserte kveldens foredragsholder; 
rektor Kjell Wedø ved Risøy folke-
høyskole, og gav ordet til ham. 
Wedø innledet med et historisk tilba-
keblikk på folkehøyskolene og deres 
opprinnelse i Danmark sent på 1800-
tallet. En skole for det helhetlige 
mennesket og uten sterke krav til 
pugging og karakterjag. Etter en grov 
oversikt over folkehøyskolesystemet 
i Norge gikk han over til Risøy fol-
kehøyskole, som nå ikke lenger er en 
ren skole for sjømenn hvor det før 
kun var linjer for dekk, maskin og 
bysse. Forøvrig en vel ansett skole 
hvor alle elevene fikk hyre etterpå. 
Nå er skolen en selveiende institu-
sjon med hele ni ulike linjer. Det ma-
ritime er ikke så  fremtredende, men 
den har fortsatt eksamensrett for 
kystskipper.  Ellers er det linjer for så 
ulike ting, som sosialfag, dykking, 
golf, friluft og idrett m.m. 
Skolen har i år rekord med 115 ele-
ver. Wedø priset det gode samhold 
mellom elevene, men han gav oss 
også innsyn ikke bare i ulike elevty-
per men også i menneskeskjebner. 
Til påske er det noen elever som har 

bedt om å få bli på skolen. De ønsker 
ikke å reise hjem...... 
 
Reidar Kjelstrup 
 
 

 
Møte 14.04.03: Rotarykjelleren 
Møteleder : President Mads Oppegaard 
Frammøte : 47 % 
Program :   Kameratskapsaften 
 

           
Igjen ble det en kameratskapsaften 
med Ingebjørgs deilige kaker og kaf-
fe. 
Det var en del klubbsaker  og de siste 
forberedelsene til honnørfesten ble 
gjort. 
Møtet var i lett og ledig form.  Stem-
ning og oppmøte bar preg av at pås-
keferien var begynt for noen. 
 
Svein Jordahl 

Møte 28.04.03: Rådhuset 
Honnørfest 
Den årlige og populære honnørfes-
ten ble avholdt på Tvedestrand råd-
hus. 
55 stilige og glade ”godt voksne” 
sørget for god stemning fra aller 
første stund. 
De ble ønsket velkommen av Rag-
nar Lofstad som i sin tur gang ordet 
til president Mads Oppegård. Han 
fortalte hva Rotary står for, hvilke 
oppgaver de er engasjert i og hva 
målet er med å være en rotarianer. 
Karl Ragnar Hafsten sørget for det 
musikalske under hele festen, så vel 
til taffelmusikken som til allsangen. 
Vi hadde besøk av en gitarist fra 
Terna viseklubb, som underholdt 
med kjente og kjære ”evergreen” 
melodier. 
Lillesøster Hansen fortalte lystige 
og minnerike historier fra sin barn-
dom i  Tvedestrand og mange nikket 
gjenkjennende til hennes beretning-
er. 
Konkurranse var det også og som 
seg hør og bør vanket det blomster 
til vinnerne og til bl.a. eldste mann 
og kvinne. 
Stemningen stod i taket da de av-
målte to timene var over, en garanti 
på nok en vellykket og et viktig bi-
drag fra Rotarys sosiale engasje-
ment.   
 
Tore Gustavsen 

 

 
 
 


