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I en luke i VM-sendinger og sport  sitter jeg her ved maskinen for 
å forfatte noen ord for februar. 
Det som opptar meg mest nå naturligvis er å gjennomføre et godt 
arrangement 21 og 22 mars når vi er vertskap for store deler av 
distriktet med Pets og Distriktssamling. Forberedelsene har gått 
knirkefritt så langt og jeg regner med medlemmenes fulle innsats 
for å lykkes med dette arrangementet. Arbeidsgruppa består av 
Svein Jordahl, Tore Gustavsen, Helge Nilsen og undertegnede 

med god hjelp av Einar og Ragnar som  styrer finansene.  Helge har ansvaret for på-
meldingene og vil trenge hjelp til å purre opp de klubbene som ikke melder seg på i 
tide.  Innkommende guvernør Finn Otterstad melder at det går litt tregt å få folk med i 
Larvik som har samlingen 7 mars. Allerede nå vet jeg at det blir behov for hjelp tors-
dag før Pets til å legge dokumenter etc i mappene, og det vil også være en del andre 
gjøremål som skal utføres. Med den entusiasme og iver som alle spurte hittil har lagt 
for dagen frykter jeg ikke innspurten som  er like rundt hjørnet. Ikke minst må vi selv 
møte mannsterkt opp. Både sittende styre og de som er valgt for neste år må møte.  
Og selvfølgelig er alle andre også hjertelig velkommen til samlingen på lørdag. Det 
gir en bredere forståelse av hva Rotary er og hvilken virksomhet den driver. 
 

Leser bl.a. årsberetningen fra RF og blir mektig imponert over listen på  tiltak og pro-
sjekter  hvor Rotary engasjerer seg. Bare for å utrydde Polio har Rotary opp til nå bi-
dratt med til sammen ca. 500 millioner dollar. Rotarys klubber og medlemmer enga-
sjerer seg i humanitære prosjekter over alt hvor behovet for hjelp er til stede.  
Verdenspresidenten er i sitt Rotary World opptatt av at februar er måneden for inter-
nasjonal forståelse og peker på en av Rotarys siste nyskapninger, Rotarys Sentre for 
studier i fred, internasjonal forståelse og konfliktløsning. Rotarysentrene er et viktig 
supplement til våre mangfoldige programmer for utdanning og humanitær innsats. 
Disse programmene virker ikke bare for å utvikle internasjonal forståelse men hjelper 
rotaryanere til å utvikle vennskap og relasjoner med folk fra andre land,  slik vi selv 
opplevde det med GSE teamet på besøk hos oss en uke i fjor. 
 

Mads 
 
 
 
 
 

 PROGRAMMENE FREMOVER: 
 

Mars 2003: 
03.: Kameratskapsaften  
10.:  "Til Sydishavet med seilbåt", foredrag v/ Trygve Aanjesen   
17.:  Peismøte i Kjelleren   
24.:  "Vendsafe", v/ Tore Planke   
31.:  Utvikling i Telenor, v/ komm.sjef Per Aril Meling, Region Sør 

T vedestrand Rotaryklubb arrangerer PETS og Distriktssamling 
21. og 22. mars 2003 på Lyngøporten, Gjeving.  Larvik Rotary-
klubb har tilsvarende arrangementer tidligere i måneden.  Vi 
kan derfor regne med at ca halvparten av distriktets innkomne 

presidenter og andre styremedlemmer kommer til Tvedestrand.   PETS er 
forkortelse for President Elect Training Seminar, og skal gi de påtroppen-
de klubbpresidentene en innføring og forberede dem til sitt presidentår.    
Distriktssamlingen tilbyr en forberedelse for innkomne tillitsvalgte i klub-
bene. 
Tvedestrand Rotaryklubb er glad for å ha fått oppdraget, og ønsker gjeste-
ne velkommen til Gjeving.  Her er hovedpunktene i programmet: 

 
Program 
( Hovedpunkter på PETS fredag): 
 
Rotaryåret 2003- 2004 
Klubbpresidentens ansvar og oppgaver 
Planprosessen 
Distrikt 2290 
Rotarys organisasjon 
New Leadership Plan (NLP) 
Assisterende Guvernør 
Oppsummering og opplegg for lørdagen 
Middag 

Program  
(Hovedpunkter Distriktssamlingen lør-
dag): 
 
Åpning og orientering 
Kunstnerisk innslag 
Gruppemøter for innkomne tillitsvalgte 
Plenumsmøte 
Oppsummering fra grupper - diskusjon 
The Rotary Foundation Eradicate Polio 
Ungdomsutveksling 

FRAMMØTE  FEBRUAR  2003:   
 

                 66,5 % 
 

100 % oppmøte i februar: 
Asbjørn Bråtane         Ragnar Lofstad 
Tore Leo Dalen          Helge Nilsen 
Mads Oppegaard        Thor Erik Nævestad 
Oddvar Pedersen        Reidar Kjelstrup 
 



 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 03.02.03: Rotarykjelleren 
Møteleder:        Pres. Mads Oppegaard 
Program: Kameratskapsaften og opptak 
 

Presidenten innledet møtet med litt generell 
informasjon.  
Deretter kalte han frem Egil Vatne, som har 
gjestet oss en del ganger, og hans fadder; 
Arne Bjørnstad.   Arne presenterte Egil for 
oss,  hvoretter presidenten høytidelig innsat-
te ham som vårt nye medlem og ønsket ham 
velkommen i klubben. 
 

Deretter kom kveldens kulinariske høyde-
punkt, da Ragnar (atter igjen) satte frem 
Ingebjørg’s kaker med krem til.  Det var så 
godt at vi gikk tom for kaffe, og praten gikk 
meget livlig rundt bordene. (Mon tro om 
vedtektene har rom for et ”kulinarisk æres-
medlemskap”??) 
 

Forøvrig minnet presidenten om Bjarnes tra-
fikale konvolutter med tanker om trafikksik-
kerhet.  Han bad om kreative tanker og gode 
innspill i saken når dette skal tas opp i mars. 
 

Foranlediget av utskiftninger i styret referer-
te presidenten til medlemmenes orientering 
et brev fra Einar, som redegjorde for situa-
sjonen og hvordan styret med litt improvisa-
sjon kan fungere i kommende periode. 
Etter det fikk vi lov til å gå hjem. 
 

Reidar Kjelstrup 
 

 
 
 
Møte 10.02.03.: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Mads Oppegaard 
Program: Posten – en fremtidsrettet kom-
munikasjonsbedrift v/Eivind Rossen, Posten 
Norge A/S. 
 

Vårt gamle ”Postverket” eksisterer ikke 
lenger, og for de som ligger i samme alders-
gruppe som referenten (og der omkring) så 
er det bare å glemme den gamle oppfatning-
en om at posten drev med brev og pakker. 
Rossen gav oss raskt et bilde av en helt an-
nen og modernisert bedrift.  Pr 1.7.02 ble 
Posten Norge et statlig AS med det klare mål 
å tjene penger !  
Opprinnelig var det danskekongen som fikk 
i gang et postvesen ut fra behov for kommu-
nikasjon og skatteinnkreving. Dette er like 
relevant i dag.  
Postmengden doblet seg fra 70-tallet til 90-
tallet for deretter å synke betraktelig. Da bu-
tikkene innførte betalingsterminaler for kort 
sank antall henvendelser til postkontorene 
med 25 %. Butikker som har fått ”Post i bu-
tikk” har i snitt økt sin omsetning med 10%.  
 

Utenlandske postoperatører kommer nå inn 
på markedet og Posten Norge må konkurrere 
for å beholde sitt marked. Det krever en be-
tydelig omstilling og satsing på andre tjenes-
ter, som sikker elektronisk kommunikasjon, 
dør til dør pakketjeneste, hurtig postgang og 
mye mer. Posten møter i dag konkurranse på 
70 % av sitt virkeområde, og dette vil øke.  
 

Satsing på sikker Internett-handel, Smartkort 
med mikrochips som kan anvendes til et 
utall av formål, er eksempler på dagens ut-
fordringer. Posten Norge kan ikke bli størst i 
Europa, men vil forsøke å stille med de 
smarteste løsningene. 
Reidar Kjelstrup 

Møte  17.02.03:   Rotarykjelleren 
Møteleder:        President Mads Oppegaard 
Program:          Bedriftsbesøk hos Lyngør 
Trikotasje 
 

Presidenten ønsket velkommen og Anette 
Marstrander overtok deretter og gav oss en 
interessant innføring i bedriftens liv og lev-
net, godt assistert av ektefelle og kompan-
jong Øyvind Gunvaldsen. 
 

Bedriften startet opp på Lindesnes i 1989 
og har siden hatt tilhold på flere  steder inn-
til den nå nylig overtok bygget etter Nupen, 
hvor de har fått greie og passelige lokaler.  
Da de kom til Tvedestrand falt det naturlig 
å skifte til et lokalt preget navn og valget 
falt på Lyngør som et kjent sted. Foruten 
ekteparet er det ansatt en syerske.   
 

Det er betydelig konkurranse i dette marke-
det, og en utfordring er å kunne lage spesi-
elle produkter etter bestilling. Det kan f.eks. 
være gensere med firmanavn, Hurtigruten 
(suvenirer selger godt), eller en begivenhet. 
Plagg med bilder, emblem og lignende. 
Selv om det går mest i gensere, så er luer, 
skjerf, pledd, votter og vanter aktuelle ting. 
Bedriften leverer bl.a. til Forsvaret.   
 

Vi fikk også innsyn i de elektronisk styrte 
strikkemaskinene og fikk se hvordan de ar-
beidet, og vi fikk forklart hvordan man med 
dataprogrammer kunne bygge opp ulike 
mønstre eller kopiere fra bilder, som så 
kunne overføres til maskinene. Alt i alt et 
interessant besøk i en bedriftstype man van-
ligvis ikke vet noe om. 
Reidar Kjelstrup 
 
 
 
 
 
 
 

Møtet 24.02.03:    Rotarykjelleren. 
Møteleder:    President Mads Oppegård 
Program:      Den norske Turistforening v/         
Trine Tjøgersen 
 

Presidenten ønsket velkommen til kveldens 
møte og refererte hilsninger fra flere av 
våre medlemmer som befinner seg i litt lu-
nere deler av Europa.   

Han  gav deretter ordet til daglig leder for 
Arendal og Oppland Turistforening; Trine 
Tjøgersen, som presenterte seg selv.  Hun 
fortalte at turistforeningen  nå er 150 år, og 
at vår lokale forening dekker Aust-Agder 
fylke, hvor hun spesielt omtalte Aust- og 
Vestheiene. 
Hun refererte ganske raskt  tanker om fjel-
lets gode innvirkning på både kropp og sjel, 
og gikk deretter over til å fortelle om alle de 
mange tilbud som turistforeningen har med 
merkede ruter, hytter med overnattingsmu-
ligheter, ulike tur- og aktivitetstilbud. Det 
ble deretter vist en lysbildeserie fra en av 
flere fellesturer i heiområdene, hvor vi ikke 
minst fikk se hvilken flott natur som finnes 
i vårt fylke. 
Det så fristende ut og kan på det beste anbe-
fales til alle, selv om nok enkelte ruter så ut 
vil å være ganske kuperte.  
 

Møtet sluttet med at presidenten overrakte 
hjemvendte Tore Planke hans 60-års gave. 
 

Reidar Kjelstrup 
  


