KJELLERPOSTEN
MÅNEDSBREV - TVEDESTRAND ROTARYKLUBB

AUGUST 2003
Kjære Rotaryvenner!
Høsten er her, og det er tid for å intensivere klubbens virksomhet på de ulike områdene.
Gjennom Club assembly har vi tatt opp det vi kan kalle klubbens virksomhetsplan for året, og som vi skal legge frem for guvernøren ved hans besøk 22. september. Lederne for de forskjellige hovedkomiteene møter og formidler komiteenes tanker og
planer overfor guvernøren i formøte før selve klubbmøtet. Jeg ser frem til
mønstringen av ideer og samlingen om dem i møte med guvernøren og senere i
klubbens arbeid.
Når dette leses, har jeg deltatt på årets Distriktskonferanse, som denne gangen
ble holdt som ”internatsamling” dels på fergen ”Peter Wessel” og dels på Scandic Hotel i Frederikshavn. Mens vi tidligere har deltatt med flere medlemmer
men bare overvært èn dag, var opplegget denne gangen slik at en var henvist til
å være med fra begynnelse til slutt. Det har både fordeler og ulemper. Fordelen
er selvfølgelig at det gir bedre anledning til å følge hele arrangementet og med
de kontaktmuligheter det gir. Ulempen er at det koster mer og tar mer tid, slik
at deltakelsen av medlemmer blir begrenset for en liten klubb som vår.
Jeg håper imidlertid at deltakelsen skal gi noen positive impulser som kan komme til nytte i klubbens arbeid. Konferansens tema var Humor og Humør, med
foredragsholdere og kåsører som Rolv Wesenlund, Torkjell Berulfsen og Jon
Lange. Jeg skal ved en passende anledning forsøke å formidle til klubben de
inntrykk jeg sitter igjen med.
Roald

PROGRAMMENE i september 03:
01.: Kameratskapsaften + Club Assembly
08.: Et besøk på Lingaards skuteminne, Gjeving
15.: ”Mitt første inntrykk—og kommende utfordringer” v/
helse– og omsorgssjef Torill Skår
22.: Guvernørbesøk
29.: Fest for eldre ved Stranna-senteret v/Samfunnskomiteen
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Møte 04.08.03: Rotarykjelleren
Møteleder: Visepres. Einar Johnsen
Program: Bokbyen v/ Arne-Ivar Kjerland
Fremmøte:
56 %
Gjester:
10
I presidentens feriefravær ønsket visepresident
Einar Johnsen velkommen til 29 medlemmer,
gjester og foredragsholder. Einar gratulerte
Ragnar med vel overstått 60-års dag og overrakte klubbens gave til ham.
Deretter gav han ordet til kveldens foredragsholder som innledet med å si litt om sin egen
bakgrunn. Kjerland sitter i styret for Bokbyen i
Fjærland, som ble startet opp i 1969, og han
driver nå antikvariatet i Tvedestrand. Vi fikk en
levende og fengslende innføring i hva antikvariat egentlig er for noe. Det står for kvalitet,
mangfold, seriøsitet og kunnskap innen en
bransje det ikke finnes skoleutdannelse for.
Han viste bøker i ulik forfatning, innbinding,
m.m. og forklarte litt rundt hva som gjør en
bok interessant for et antikvariat. Samtidig
minnet han om at det var fullt mulig å få en ellers hel bok innbundet hos bokbinder, slik at
den nærmest ble som ny igjen Han fortalte at
det finnes 15 – 20 bokbyer i verden, hvorav vi
har to i Norge. Etter innledende skepsis har han
nå troen på Tvedestrand som bokby, men påpekte at den må utvikles i årene som kommer
og bør ha et mål på henimot 30 ulike forretninger. Det er meningen at disse skal samarbeide til beste for hverandre og kundene. Selv vil
han legge ut alle sine bøker på Internett.
Reidar Kjelstrup

Møte 11.08.03: Rotarykjelleren
Møteleder:
Pres. Roald Olderbakk
Program:
Holt kirke i jubileumsåret v/
Øyvind Bjorvatn
Fremmøte:
62 %
Gjester:
6
Presidenten ønsket velkommen til møte og gav
ordet til kveldens foredragsholder, Øyvind
Bjorvatn.
Han stilte (som vanlig?) uten manuskript og
med hodet fullt av kunnskap. I år feires Holt
kirkes 850 års jubileum. Kirken er så gammel
at det ikke er mulig å fastslå helt eksakt når den
ble bygget, men ut fra undersøkelser i og under
kirken, byggestil, m.m. synes det svært sikkert
at den gamle stenkirken ble bygget en gang
midt på 1100 tallet. Den står på et svært sent-

ralt og gammelt kultsted. Korskirken ble bygget for 250 år siden og i 1953 var det en storstilet restaurering av denne flotte kirken, som i
sin opprinnelse er en av ti gamle stenkirker på
Agder. Kirkesognet var i sin tid meget stort og
omfattet bl.a. også Tromøy og Stokken. Bjorvatn fortalte levende om aldersfastsettingen, utbygging, utsmykking og om skikk og bruk
rundt bruken av kirken. Det er ikke mulig å
gjengi det vell av informasjon som Bjorvatn
gav – f.eks. om hvor strengt man overholdt at
menn skulle sitte på høyre side og kvinnene på
venstre. Det var gjevt å sitte langt fremme og
pengesterke bønder kunne kjøpe seg betydningsfulle plasser. De midler som menigheten
skaffet kirken har betydd mye. Albretsenorgelet er i dag en kulturhistorisk godbit i så
måte.
Reidar Kjelstrup

Møte 18.08.03: Rotarykjelleren
Møteleder:
Pres. Roald Olderbakk
Program:
”Kanal 4” v/ Stein GAuslå
Fremmøte:
65 %
Gjester:
5

Presidenten ønsket velkommen til kveldens
møte og gav ordet til foredragsholderen, redaktør Stein Gauslå i Agderposten. Han gav oss et
verbalt innsyn i hvordan avisene har utviklet seg
fra den enkle avis til dagens forretningskonsept
hvor man opererer ”på nettet”, samarbeider med
lokalradio, fjernsyn og andre avisgrupperinger
gjennom en multimedieredaksjon med det klare
formål å tjene penger.
Det er intensjonen at ”Kanal 4” skal være operativ 01.01.04. Det var seks søkere til konsesjonen, og det ble Agderpostens eiergruppe som
fikk tildelingen. En prosjektgruppe med Gauslå
som leder har arbeidet intenst i lang tid med forberedelser. Det er en uendelighet av detaljer,
tillatelser, avtaler og anskaffelser, m.m. som
skal på plass før start. Det snakkes om investeringer på 160 mill. – og en del til. Formålet er å
skape et landsdekkende medium som gjennom
sine programmer trekker til seg kunder, som
igjen får seg presentert den reklamen som skal
gi de nødvendige inntekter. Det vil bli hard
kamp radiokanalene imellom om både lyttere og
reklamekronene. Agderpostens syv eierbedrifter
disponerer ca 700 journalister som også kan sies
å ”stå bak” Kanal 4.
Reidar Kjelstrup

KJELLERPOSTEN

2

Møte 25.08.03: Rotarykjelleren
Møteleder:
Pres. Roald Olderbakk
Program:
”Tvedestrand for den som
ikkje vet det” v/Torbjørg Hansen

Presidenten åpnet møtet og ønsket velkommen, både medlemmer og mange gjester.
Birger Solfjeld fylte 75 år den 22. August og ble overrakt en blomsteroppsats.
Ordet gikk til kveldens foredragsholder, Torbjørg Hansen, som fortalte fra sin bok ”Tvedestrand for den som ikkje
vet det”. Hun fortalte mange pussige historier fra Tvedestrand i gamle dager og berettet i detalj om mange av den tidens kjente borgere. På en humoristisk måte malte hun en tidskoloritt fra Tvedestrand for 40—50 år siden.

DISTRIKTSKONFERANSEN
President Roald deltok på distriktskonferansen som denne gangen foregikk på båten fra Larvik til Fredrikshavn og på Hotell Scandic i Fredrikshavn. Det var Starvern Rotaryklubb og guvernør Finn Ottersland som
stod for arrangementet. Turen gikk fra Larvik på fredag den 29. august med retur på søndag den 31.
Foredragsholder var bl.a. Rolv Wesenlund som kåserte om ”Humør og humor”. Wesenlund måtte reise
hjem på lørdag for å motta Komikerprisen (Hedersprisen) i Oslo.
Distriktskonferansen innehold for øvrig generalforsamling der bl.a. forrige guvernør, Jan M. Wesenberg la
frem sine resultater.
Innkomne guvernør, Nils-Petter Svanholm fra Gimsøy, Skien, ble også presentert.
Alle klubbene i distriktet var representert.

Fødselsdager i september:
Bjørn Walle: 4.
Arild Eriksen: 7.
Anette Marstrander: 11.
Helge Nilsen: 28.

FREMMØTE:
Gjennomsnitt for AUGUST måned: 63%

TVEDESTRAND ROTARY KLUBB
Møte: mandager kl 1845 i Rotarykjelleren

Følgende har 100% fremmøte i august:
Trygve, Berit, Tor Erik, Mads, Birger, Bjarne.

Anette Marstrander, Sagesund, 4900 Tvedestrand. Tlf:
371 64317
e-post: ogunvald@online.no

Sekretær:

Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand.
e-post: tvedestrand@rotary.no
Internett: http://www.rotary.no/tvedestrand/

IT– ansvarlig.: Helge Nilsen, Skipperheia,

President 2003 - 2004: Roald Olderbakk

Sagesund, 4900 Tvedestrand
e-post: admin@sentralvaskeri.no

Lyngmyrvn. 44 4900 Tvedestrand.
Tlf: 371 63156
e-post: roald.olderbakk@c2i.net

KJELLERPOSTEN, red.:
Svein Jordahl, Skibheivn. 21, 4900 Tvedestrand.

KJELLERPOSTEN

3

