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Vi skriver alt april og våren er tydelig i anmarsj. Det merkes både  
på mennesker og dyr. Sommertiden markerer igjen at nå er det ly-
sets tid. Det er grotid for bonde og hagebruker,  og for oss som har 
båt er det en milepæl at fjordisen har gått og at blåskjellene igjen 
kan spises. Prøvde noen østers og blåskjell forleden og det smakte 
godt. Fulle av mat er de også.  
I klubben venter vi på at  de første trekkfuglene skal dukke opp. 
Det er tid for det når det lakker mot påske. 

 

Klubben avviklet Pets og distriktssamlingen 21 og 22 mars på Lyngørporten. I presi-
dentens fravær tok klubben et kollektivt ansvar og gjennomførte arrangementet til alles 
tilfredshet, etter rapportene å dømme. Jeg vil takke klubben og  alle som gjorde sitt til 
for at dette skulle gå knirkefritt. Som president merket jeg at nettverket vårt virket og at 
rotarymedlemmer er ja- mennesker. Igjen takk til dere alle for innsatsen. Dog må det  
være lov å nevne noen spesielt og det er Svein, Tore Gustavsen, Helge, Ragnar og Ei-
nar med flere. Vi  fikk vist klubben og Tvedestrand kommune frem på en fordelaktig 
måte. 
 

Ett stort arrangement gjenstår for klubben før  vi kan hvile litt på årene, og det er Hon-
nørfesten som er den 28 april. Mandagen før er det 2. pinsedag og møtefri  så alle for-
beredelser må gjøres nå før påske. Her trenger vi hver en hjelpende hånd, og jeg vil 
oppfordre medlemmene til ikke å  legge andre aktiviteter til den dagen. Prøv om du kan 
få  frigjort deg til felles innsats. Det tar seg alltid godt ut at klubbens medlemmer stiller 
mannsterkt opp, og vi blir flere til å dele arbeidet. Dette er jo Tvedestrand rotarys 
”flaggprosjekt” og mange av våre pensjonister har store forventninger i den anledning. 
Jeg er sikker på at dette går   på skinner som vanlig. 
 

På  peismøtet sist hvor dessverre noen hadde lånt veden til Einar slik at vi ikke fikk fyrt 
på peisen, så det også ut til at spørsmålet om president 2004/2005 ser ut til å løse seg. 
To personer skal tenke seg om hvilket jo betyr at saken går i orden. Med det skulle 
også rotasjonen være i gjenge igjen, og hjulet vil dreie ufortrødent videre. 
 
Mads 

 
 
 
 

 PROGRAMMENE FREMOVER: 
 

April 2003: 
 

07:  Risøy Folkehøyskole, v/ Kjell Wedø   
14:  Kameratskapsaften, m/nytt fra mitt yrke  
21:  2. påskedag - møtefri  
28:  Honnørfest Tvedestrand Rådhus 

 

FRAMMØTE  MARS  03:   
 

                 65 % 
 

100 % oppmøte i mars: 
Asbjørn Bråtane         Ragnar Lofstad 
Arne Bjørnstad          Birger Soløfjell 
Thor Erik Nævestad    Svein Jordahl

T vedestrand Rotaryklubb stod som teknisk arrangør av  PETS 
og Distriktssamling 21. og 22. mars 2003 på Lyngøporten, 
Gjeving.  Påtroppende guvernør, Finn Otterstad hadde regien, 
og med sittende guvernør og en rekke tillitskvinner– og menn 

fra distriktet ble det to fine og nyttige dager.   
Påtroppende prsidenter møtte på fredagen til PETS, og på lørdag kom 
det andre påtroppende styremedlemmer til Distriktssamlingen. 
Varaordfører Jan dukene ønsket velkommen til Tvedestrand på vegne av  
kommunen på lørdag.  ”Fire Ville” hadde et kunstnerisk innslag med 
sang og vakte stor begeistring. 
Programmet som påtroppende guvernør hadde lagt opp til var interessant 
og nyttig for de kommende medlemmer i styrene.  Et tredvetall deltagere 
var til stede på fredag og 50—60 på lørdag. 
Lyngørporten viste seg som et utmerket arrangements-sted.  Innsatsen 
fra Tvedestrand Rotaryklubb var god og arrangementet ble prikkfritt 
gjennomført. 

1.juli går en ny Rotaianer på som  verdens-
president.  Det er Jonathan B. Majiyagbe. 
Hans motto er Lend a Hand 



 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 03.03.03: Rotarykjelleren 
Møteleder:        Pres. Mads Oppegaard 
Program: Kameratskapsaften  
 

Presidenten ønsket velkommen og innle-
det med informasjon om bl.a. At Rotary 
skal ha stand på Lyngmyr skole torsdag. 
Halvårsregnskapet viste et overskudd på 
ca 26.000. 
Kveldens tema var ”trafikksikkerhet”.  
Dette hadde Bjarne forberedt godt med 
tre brev som medlemmene hadde fått an-
ledning til å lese og gjøre seg opp me-
ninger om.  I tillegg holdt han en innled-
ning med skremmende tall over trafikk-
ofre. 
Det ble en svært interessant debatt hvor 
forskjellige trafikkfarer og forslag til 
forbedringer kom gram.  Kvelden gikk 
fort og mange syes dette var verd å ta 
opp igjen på et senere møte. 
Berit Nilsen 
 
Møte 10.03.03: Rotarykjelleren 
Møteleder: Ragnar Loftstad 
Frammøte 85 % ?? 
Program : Til sydishavet m/ seilbåt v/ Tryg-
ve Aanjesen 
 

Ragnar ønsket velkommen og minnet om 
PETS på Lyngørporten 21 og 22 mars 
 

Oddvar informerte om Rotary`s stad på 
Lyngmyr. Det hadde vært en viss interesse 
for ungdomsutvekslingen 
 

Så tok Trygve  Aanjesen oss med på en fan-
tastisk seiltur til sydishavet. Det hadde be-
gynt som en guttedrøm. En sen kveld i hyg-
gelig selskap begynte planleggingen. 
Det var mye å sette seg inn i. Vind, strøm og 
tidevann var viktig å vite noe om. Hvor langt 
var det? Hvor mange døgn kunne de risikere 
å få uten å komme til land ? Osv  osv. 

 

I juli 1998 gikk turen til Hellas hvor båten 
på 22 tonn ble kjøpt.  God båt måtte til på en 
tur som var på ca 18 000 nautiske mil – til-
svarende 180 døgn i sjøen. 
Proviant måtte beregnes til 5 mann i 40 
døgn.  
Det var mange fine bilder og vi fikk være 
med på en tur med solskinn og stille, storm/
orkan med drivanker, isfjell i drift, frosne 
fjorder, landskap i hvitt, og ikke minst min-
nerikt møte med russere som hadde overtatt 
en engelsk forskningsstasjon. Her ble det 
barbesøk og smak på lokal eliksir. Diesel på 
svartebørs kom og godt med. Takk til Tryg-
ve for en fantastisk reise. 
Og til slutt – nå vet vi alle at SKUA er en 
fugl som hekker i snøen og som ikke finnes 
andre steder. 
Berit Nilsen 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møte 17.03.03: Rotarykjelleren 
Møteleder : Mads Oppegaard 
Frammøte : 67 % 
Program : Vendsafe v/ Tore Planke 
 

Presidenten ønsket velkommen, minnet igjen 
om PETS 21 og 22 mars o3 
Ragnar hadde 2 min. om 14 dagers føre i 
mars. 

Tore Planke overtok ordet: 
Tanken ble født i 1993. Arbeidet med Tom-
ra hadde gitt en inngående kjennskap til 
dagligvarebutikkene. Butikkenes svinn og 
fortjeneste. 1994 ble det tatt patent i USA 
I år 2000 var 0 serien klar. 
Vendsafe er altså en automat som står i bu-
tikken, men som kunden benytter etter at de 
har vært i kassa  og betalt. 
I automaten er de varene som butikken fin-
ner mest utsatt for svinn. Ute i butikken er 
det kort med bilde/beskrivelse av varen.  
 

Markedet til nå har vært mest supermarke-
der, men barer, kiosker og bensinstasjoner 
står for tur. 
Slagord : Et sikkert kort for alle  
Slagord : Kort vei til bedre butikk 
 

Andre aktuelle varer enn sigaretter: Tele-
kort, batterier, barberblader, film, frimerker, 
klokker, kondomer, kjøleautomat for snus, 
etc. etc. 
17000 supermarkeder i Skandinavia har 
installert en Vendsafe. I Norge har vi over 
200. 
Berit Nilsen 
 
Møte 24.03.03: Rotarykjelleren 
Møteleder : Mads Oppegaard 
Frammøte : 57 % 
Tema : Peisaften\Egypt v/ Svein Jordahl 
 

Presidenten ønsket velkommen og takket 
alle som hadde vært med og bidra til en vel-
lykket PETS samling 
 

Einar hadde hilsen fra distriktssamlingen v/ 
Finn Otterstad som var svært fornøyd med 
arrangementet. 
Videre oppfordret han klubben til å støtte 
”Ung i Europa” et prosjekt som administre-
res av barne og familiedept. Han var villig 
til å være klubbens kontaktperson. Medlem-
mene var enig i å ta dette som en prøveord-

ning. 
Spørsmål om hvem kan være president 04 / 
05  Det ble foreslått at Bjørn og Birger de-
ler på det (før og etter jul). 
 

Så tok Svein oss med på tur til Egypt. Her 
fikk vi høre om pyramider som var 5000 år 
gamle. Om kameldrivere og trafikken i stor-
byen Kairo.                                                                                                                                                                                   

 Vi fikk se bilder av sfinks som var hugget 
ut i et stykke av et fjell / berg. Vi fikk histo-
rien om gravkammerne som hadde blitt rø-
vet for både mumier og gull.  På en privat 
badestrand fikk vi se kontrastene mellom 
muslimer og turistene. Turistene badet og 
solte seg i nesten ingen klær, mens musli-
mene badet og til og med snorklet fullt på-
kledd og tildekket. 
Berit Nilsen 
 
Møte 31.03.03: Rotarykjelleren 
Møteleder : Mads Oppegaard 
Tema : Komm.sjef i Telenor, region Sør, 
Per Aril Meling 
 

Presidenten åpnet møtet og ga ordet til Per 
A.Meling som presenterte et konsern i sta-
dig utvikling og endring.  Utvikling og ut-
bygging av nettet, bredbånd, ISDN og en 
rekke forkortelser ble forklart. Vi beveget 
oss i et landskap med vanskelige tekniske 
begreper og uoversiktlige organisatoriske 
forhold, i hverfall for utenforstående. En 
tålmodig Meling innviet oss inn i forholde-
ne bak en telefon som fungerer. Endringer 
og faren for oppsidgelser og overtallighet, 
den teknologiske fremtid og utbyggingen av 
teletjenester i Tvedstrandsdistriktet ble dis-
kutert etter foredraget.   
Svein Jordahl 
 
 
 


