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PRESIDENTEN HAR
ORDET
Kjæe rotaryvenner.
Selv om det har gått
noen tid siden nyttår og
vi har møttes i klubben
ønsker jeg likevel et
godt nytt år til alle Kjellerpostens venner.
På denne tid av året er det naturlig å stoppe
opp for både å skue tilbake og se litt fremover.
Halvparten av min tid som president er tilakelagt. Det har vært en fin periode og en glede for meg personlig. Jeg synes klubben har
hatt et program som har vært både svært interessant og varierende, og som har bidratt til
å gi klubben en fin profil. Det er nesten ikke
til å tro når jeg sitter med høstens program
foran meg og ser alt vi har gjort i første havlår. Vel blåst til alle rotarykamerater som har
bidratt. Også medlemsvervingen begynner å
gi forhåpningsfulle resultater.
Vårens program er ikke mindre fylt av interessante foredrag, og jeg tror vi går inn i en ny
fin periode.
Imidlertid er det en ting som bekymrer meg
noe. Vi hadde en periode for et par år siden
hvor vi av ulike naturlige årsaker mistet flere

medlemmer og noen fikk permisjon. Uheldigvis var flere styremdlemmer. Det har ført
til at den faste rotasjonen av verv som er Rotarys kjennemerke har kommet i utakt. Det
har falt seg slik at nye medlemmer har blitt
valgt inn i bl.a. styret på et svært tidlig tidspunkt. Dette har det også naturlig nok vært
noen forsiktige reaksjoner på. Det er vår politikk at nye medlemmer skal få tid til å bli
godt kjent med Rotarys mål og arbeidsmetoder før de velges til ledende verv. Situasjonen
har p.g.a. ovennevnte vært ekstraordinær i
noen tid, og det har nok blitt trukket litt
veksler på både nye og gamle medlemmer.
Vi vet ikke hvordan situasjonen blir for vår
innkommende president neste år heller. Einar
og undertegnede har sagt seg villig til å dekke opp for ham i den grad det blir nødvendig.
Vårt hovedproblem er å finne et medlem
som kan påta seg vervet som president
2004/2005. Jeg ber derfor våre medlemmer
om overbærenhet og forståelse for at alt ikke
er helt normalt i vår organisasjon med hensyn til valg og rotasjon, og ber om hjelp til
finne gode løsninger.
Ønsker dere alle en riktig fin, lærerik og givende vårsesong.
Mads

Fra Klubbens tidligere sekretær, Roald, som tilbringer en del av vinteren i
Spania, har Kjellerposten fått følgende hilsen (mrk hans elegante bruk av ø
og å):
” Hei!

En kort melding for aa fortelle at jeg i gaar kveld moette i Rotaryklubben her - uten aa forstaa saa mye av det som skjedde siden alt foregaar paa spansk! Det eneste som er lett aa skjoenne er presentasjon av
gjestene. Det var en fra Nord-Irland, en fra Sverige og to fra Norge. Ellers har vi et meget behagelig vaer - paa soendag var det straalende sol
og over 22 grader!
Beste hilsen til deg og klubben fra Roald”

En hilsen fra et sommerlige
Australia. Medlemmer fra
GSE-teamet som var i Tvedestrand i fjord poserer med bilder av elg - snudd opp ned.
Dette fordi de er på andre siden av kloden - down under.

Vi gratulerer:
4.2:
11.2:
24.2:
28.2:

Tore Gustavsen
Ole Jacob Thorsen
Arne Bjørnstad
Roald Olderbakk

TVEDESTRAND ROTARY KLUBB
PROGRAMMENE FREMOVER:
Februar 2003:
03 Kameratskapsaften, m/nytt fra mitt yrke
10 POSTEN - en fremtidstettet kommunikasjonsbedrift, v/ Øyvind Rossen
17 Bedriftsbesøk Lyngør Trikotage, v/ Anette Marstrander
24 Den norske Turistforening - Austheiene v/ Trine Tjøgersen

Møte: mandager kl 1845 i Rotarykjelleren
Hotellkleiva 2, 4900 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]

FRAMMØTE JANUAR MÅNED:

70%

Sekretær: Anette Marstrander, Sagesund, 4900
Tvedestrand. Tlf: 371 64317
e-post: ogunvald@online.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.n0 Tlf:: 371 61033

SPØRSMÅLSPRØVEN 1. Er det sannheten? 2. Er det rettferdig overfor alle som blir berørt?

Møte 06.01.03: Rotarykjelleren
Møteleder: Pres. Mads Oppegaard
Program: Presidentens aften.

Presidenten åpnet og ledet hele kvelden.
Det ble overbrakt hilsninger fra medlemmer og gjester. Informative og fornøyelige var også ”tre-minuttene” som klubben er flinke til å ha. Arne Bjørnstad orienterte om fremdriften med å etablere
Marthas danseinstitutt, som er planlagt å
starte opp i september.
Bjarne Thorbjørnsen fortalte kort om utviklingen av trafikkulykkene og delte ut
noen egne uttalelser og meninger som
han vil kommentere ved senere anledning.
Mads gav oss en interessant innføring i
hans daglige virke som
”næringskonsulent” i kommunen. Blant
annet er kommunen medeier i svært
mange bygg og prosjekter. Det nevnes :
interkommunalt samarbeid i østregionene, regionale utviklingsprogram, samarbeid med SND, internasjonalisering med
østblokklandene, prosjekt ”Oppdrift”,
infosør, sentrumsforeningen, Lyngør
båtselskap +++
Det er også flere spennende virksomheter som er i ”startgropen” og som vi kan
vente å se ”konturene” av etter en tid.
Mads er også engasjert i å hjelpe bedrifter i å søke om midler og stønader fra
ulike finansinstitusjoner.
Tore Gustavsen

3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 4.Vil det være fordelaktige for alle det angår?
Møtet 27.01.03: Rotarykjelleren.
Han gav også skryt til
President Mads Oppegård
”Fellesfløteforeningen” for godt kultur- Møteleder:
Program:
”House of Santon” v/Claus
arbeid.
Santon

Møte 13.01.03: Rotarykjelleren.
Møteleder: President Mads Oppegaard
Program: Tømmerfløting i Skjerkavassdraget v/Øyvind Bjorvatn

President Mads ønsket velkommen og
overbrakte hilsninger.
Bjarne Thorbjørnsen gav oss brev nr. 2
angående sine tanker om trafikkopplæringen.
Kveldens foredragsholder var Øyvind
Bjorvatn med tema: ”Tømmerfløting i
Skjerkavassdraget”.
Navnet ”Skjerka” betyr ståk, larm,vill.
Og noen av elvas partier kan ha gitt opphav til navnet. Bjorvatn gav oss en forklaring på stedsnavn utfra gitt geografiske endringer ved at havnivået lå opptil
flere meter høyere for noen tusen år siden enn hva det gjør i dag.
Vi fikk en orientering om betydningen
av vannveiene, gamle ferdselsårer i skogen,boplasser,broer, dammer og sager.
Godt ”krydret” med sagn knyttet til elva.
Historien viser at det ble begynt med industriell virksomhet lenge før Nes Verk
kom i gang.
Det viser seg også at mye av tømmeret
som ble fløtet i Skjerka havnet i mange
europeiske land. Fremdeles har elva og
dens nærhet mange historiske tegn å vise
fram og de er vel å få med seg og Bjorvatn kunne anbefale en tur langs dette
viktige vassdraget.

Einar Johnsen orienterte tilslutt om de
nye styret og dens komiteer for 20032004.
Tore Gustavsen

Møte 20.01.03:
Møteleder:
Program:
Fremmøte:

Rotarykjelleren
President Mads Oppegaard
Egoforedrag v/Arild Eriksen
56%

Fremmøte:

67%

President Mads ønsket velkommen med
et par hilsninger fra medlemmer som ikke
kunne være tilstede i kveld.
Tema denne kvelden var ”House of Santon”.
Hotellets vertskap med Claus Santon er
grunnleggeren av et prosjekt som han kaller ”House of Santon”. Det er flytende
hus og landsby. Ideen ble unnfanget etter
at han og kona besøkte London og ønsket
å kjøpe seg et hus der. Men prisen satte
en stopper for videre planer, men de stoppet ikke hans tankeplaner: hvorfor ikke
bruke vannet som hustomt!
Mange nye og banebrytende ideer måtte
klekkes ut: hvordan løse tilførsel av vann,
telefon, strøm, hvordan få ut kloakk ? Og
tusen andre praktiske ting.
Etter mange års jobbing og etter hvert
god kontakt med arkitekt A. Goutbek, tok
planene endelig form.
Tvedestrand vil få den første prototypen
på vannet en gang mellom 15. –22.mars i
år. Flere storbyer har vist interesse. Santon gir ros til kommunen for velvillighet
og lokale håndverkere for utvist interesse.
Husene er testet og skal ligge stabilt under alle værtyper og klimatiske forandringer. Vi fikk også se en videoanimasjon av prosjektet.

President Mads Oppegård ønsket velkommen og orienterte litt om Pets og
Distriktssamlingen som skal være på
Lyngørporten 21. –22.mars.
Kveldens team var egoforedraget av
Arild Eriksen.
Han knyttet forbindelser til mange av
klubbens medlemmer og hva de har betydd for ham på ulike felter. Arild er
født og oppvokst på Fiansvingen og så
vidt passert 40 år. Ungdomsårene var
preget av varierte idrettsgrener.
Etter militær-og Fntjeneste, teknisk –
økonomisk - og administrativ utdannelse endte det på Ertec, Nesgrenda, i 1989
(nesten mot hans ønske….) Men han
har ikke angret og vært innom mange
arbeidsprosesser innen bedriften.
Ertec har vært gjennom turbulente år,
men har etter hvert blitt en ”sunn bedrift”
Et interessant og godt historisk levende
tilbakeblikk ispedd humoristiske under- Brev nr. 3 i Bjarnes trafikkopplæringsteori ble delt ut. Kommentarer ønskes.
toner.
Tore Gustavsen

Tore Gustavsen

