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Kjære Rotaryvenner! 
 

November er måneden for Rotary Foundation. Vi har betalt  vårt budsjetterte bidrag 
for året, og har fått  takk fra R.I. Zürich for det. 
I guvernørens månedsbrev for november har Rotary Foundation-komiteen i distriktet 
ved sin leder Christian Offenberg et innlegg hvor det fokuseres på det vi ønsker å 
oppnå av humanitære og fredsbevarende aktiviteter i verden: 

1.   Sluttføre utryddelsen av Polio. 
2.   Støtte president Jonathan Majiyagbes agenda i hans tema Lend a Hand til de 

fattigste av de fattige, de sultende, de syke og analfabeter. 
3.   Tenne alle rotarianere hvert år, t il å yte bidrag til The annual Fund for å kunne gjennomføre 

våre humanitære og utdannelsesmessige programmer til beste for verden. 
4.   Lære mer om Rotary Foundation. Jo mer rotarianere kjenner til alt det gode pengene brukes 

til, mer sannsynlig er det at vi støtter økonomisk. 
5.   Bruk Foundation alumni. Vi har investert  store beløp i ca. 85.000 studenter og Gse-team 

deltakere. Har vi glemt dem? La oss invitere dem som foredragsholdere og medlemmer. 
6.   Utvid hjelpen til barn. Dette er et meget personlig ønske, barn er samfunnets mest sårbare 

gruppe, i konstant behov for oppmerksomhet. Gjennom våre Foundation program kan vi 
bringe smil t il ulykkelige barns ansikt og håp til deres familier. 

I guvernørens månedsbrev er det også en kortfattet oversikt over formål som RF støtter. 
 

T il slutt  noen ord om våre vennskapsklubber: Lysekils R.K. har sendt oss brev der de forteller at de 
ikke ser seg i stand til å delta i vennskapsklubb-samarbeid p.g.a. problemer med klubbens drift  og 
eksistens. Vi må derfor betrakte denne kontakten som suspendert inntil videre. - På Hobro R.K.’s 
jubileumsfest 3. desember, som vi mottok invitasjon for seks personer til, vil Astrid og jeg delta. 
Dessverre hadde ingen andre anledning til å delta. Jeg har sjekket arkivet og funnet ut at  opptakten 
til kontakten med Hobro daterer seg tilbake til 1952. Jeg håper å kunne berette om besøket der i de-
sembernummeret. 
 

Roald 

PROGRAMMENE i DESEMBER  03: 
 

 1:   Kameratskapsaften  m/valg 
  8:  "Den nye politireformen" v/   politimester Bjørn Hareide   
15:   Julemøte i Holt Kirke   
22: Møtefri 
29: ”Tvedestrand Kommunes utfordringer i 2004” v/rådmann Jarle B.      
          Hanken 

 
TVEDESTRAND ROTARY KLUBB  
Møte: mandager kl 1845 i Rotarykjelleren  
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand. 
e-post: tvedestrand@rotary.no 
Internett: http://www.rotary.no/tvedestrand 
 
 

President 2003 - 2004: Roald Olderbakk  
Lyngmyrvn. 44 4900 Tvedestrand. 
Tlf: 371 63156  

 
IT– ansvarlig.: Helge Nilsen, Skipperheia,  
Sagesund, 4900 Tvedestrand 
e-post: admin@sentralvaskeri.no 
 
KJELLERPOSTEN, red.: 
Svein Jordahl, Skibheivn. 21, 4900 Tvedestrand. 
Tlf:: 371 61033         e-post: sjordahl@online.no   
 



Møte  03.11.03:   Rotarykjelleren 
Møteleder:           President Roald Olderbakk 
Program:             Kameratskapsaften 
Fremmøte:           70 % 
 

Presidenten ønsket velkommen til kveldens møte og 
nevnte de seneste fødselsdager. Deretter ledet presiden-
ten det høytidelige opptak av nok et medlem: Gunnar 
Hanssen, som ble ønsket velkommen i klubben. Som 
nytt medlem ble også Siri K Bertelsen ønsket velkom-
men etter at hennes medlemskap i Skaugum Rotary nå 
er overført t il vår klubb. 
Presidenten fremla det t idligere utsendte forslag til re-
viderte klubbvedtekter. Kaare Selvig hadde fremmet 
forslag til en mindre endring.. Denne ble drøftet og 
med en mindre justering ble forslaget t il vedtekter god-
tatt  av møtet. 
Deretter var det referat fra peismøtene hvor forslag til 
aktiviteter og løsning på styresituasjonen ble belyst. 
Det var i kveldens møte stor enighet om at toppvervene 
i styret må bekles av folk med tilstrekkelig ”fartstid” i 
Rotary.  Selve nominasjonssekvensen ble utsatt. Styret 
vil t il møtet den 1. desember fremlegge et nomina-
sjonsforslag til behandling. 
T il slutt  ble det også referert  en invitasjon fra Hobro 
Rotary hvor tre av våre medlemmer med partnere ble 
invitert  t il å avlegge klubben besøk. Deretter var det 
servering av deilig spekemat med tilbehør. Det ble et 
langt  og godt møte ! 
 

Reidar Kjelstrup 
 
 
 
 
Møte  10.11.03:   Rotarykjelleren 
Møteleder:           President Roald Olderbakk 
Program:      1 år i sjefsstolen v/ Tvedestrandspostens   
                       redaktør Marianne Drivdal 
Fremmøte:           67 % 
 

Presidenten ønsket velkommen til kveldens møte. Han 
innledet med å referere skriv fra vår vennskapsklubb; 
Lysekil Rotaryklubb. De sliter for t iden med å fungere 
og ser seg foreløpig ikke i stand til virke som venn-
skapsklubb. Ordet ble deretter gitt  t il kveldens fore-
dragsholder (og gjest); 
Marianne Drivdal, som nå snart har sittet ett  år i sjefs-
stolen. Hun har arbeidet i redaksjonen siden i –94 og 
da hun overtok etter Guttorm Nilsen var det t il en nyor-
ganisert stilling som både disponent og redaktør. Nye 
lokaler, nytt  trykkeri, og nytt  dataprogram hvor journa-
listene skriver direkte inn på forhåndsredigerte sider, 
har endre mye på produksjonen. Hele avisens utfor-
ming er gjennomgått og revidert for å skape en  
”luftigere”, mykere, mer  lesevennlig og variert  avis. 
Gode tilbakemeldinger forteller at de har lykkes. Det er 
mindre frafall av abonnenter og økt løssalg. De har ca 
3.400 abonnenter – hvorav 300 i Oslo.  Grunnet varslet 
portoøkning til neste år gjør man seg tanker om å bli en 
morgenavis.  Avisen eies 70 % av A-pressen og 30 % 
av Fædrelandsvennen. Avisen har en sunn økonomi.  

 

Møte  17.11.03:   Rotarykjelleren 
Møteleder:           President Roald Olderbakk 
Program:             Egoforedrag v/ Bjarne Sundsdal 
Fremmøte:           68 % 
Gjest:                    1 
 

Presidenten ønsket velkommen til kveldens møte og 
nevnte de seneste merkedager. Han meddelte at Anette 
ser seg nødt til å søke permisjon. Presidenten med frue 
reiser t il vår vennskapsklubb Hobro’s jubileum.. Deret-
ter gav han ordet t il kveldens foredragsholder; Bjarne 
Sundsdal, som fortalte levende om utdannelse, opp-
vekst, arbeid og familie. Vi fikk bilde av en innfødt 
Sundsdals-patriot, som har arbeidet både innen trefor-
edling, i Statkraft, og hos svigerfar Ole Jensen med bå-
tutstyr. I senere tid var han med på å starte opp Ertec 
på Nesverk. Ellers var det to store interesseområder 
han trakk frem; Båt og båtrace – jakt og atter jakt - hele 
høsten til endes. Barn har han også rukket å få. 
Deretter gjennomgikk Oddvar neste halvårsprogram, 
som hørtes interessant ut. Presidenten nevnte at vi er 
minnet om at vi bør legge opp til å ha utvekslingsstu-
dent ca hvert tredje år. Det kan bli aktuelt  i 2005/06. 
Vår håndbok sier litt om dette på side 69-70. 
 

Reidar Kjelstrup                   

 
Møte  24.11.03:   Rotarykjelleren 
Møteleder:           President Roald Olderbakk 
Program:             Julemiddag 
Fremmøte:           17 medlemmer 
Gjest:                    6 
 

Presidenten ønsket velkommen til et festpyntet lo-
kale hvor Karl Ragnar sørget for hyggelig musikk 
både før og under middagen.  Kveldens fungeren-
de hovmester; Ragnar, fikk deretter ordet til en ku-
linarisk orientering hvoretter tradisjonell og vel-
smakende julemiddag fra Idar’s kjøkken ble ser-
vert. Riskremen og kransekake kom fra Ragnar’s 
kjøkken. Stemningen var upåklagelig, praten gikk 
livlig og alle hygget seg. Karl Ragnar sørget inni-
mellom for kjente toner og vi andre var ganske 
flinke til å synge. Ragnar og hans kone, og Mads, 
fikk en fortjent honnør for kveldens  trivelige til-
stelning. Dette er det verdt å prøve om igjen. 
Reidar Kjelstrup 

      Siri K. Bertelsen                        Gunnar S. Hansen 



 

Klarte du disse? : 
Forrige måned hadde vi noen spørsmål i 
Kjellerposten. Her er både spørsmålene og 
svarene: 
 

1. Hva heter RIs president? 
     Svar: Jonathan Majiyagbe 
2.   Hvor kommer RIs president fra? 
     Svar: Kano Rotaryclub, Nigeria 
3. Når ble Tvedestrand Rotaryklubb    
     chartret? 
     Svar: 31.07.1950 
4.   Hva het klubbens første president? 
     Svar: E. Smith Christensen 
5.   Hvilket distrikt tilhører vi? 
     Svar: Rotary International Distrikt 2290 
6.   Hva heter sittende Guvernør? 
     Svar: Finn Otterstad fra Stavern RK 
7.   Blir sommeren 2004 like varm som sommeren       
     2003? 
      Svar:  Vet ikke 
 
 

Fødselsdager i desember: 
 

10   Oddvar Pedersen                    
12   Berit  Nilsen            
16   Einar  Johnsen          
30   Asbjørn  Bråtane          

Rotarys Formål: 
Rotarys formål er å gagne andre.  Dette målet søker vi å nå gjennom: 
 

1. Å lære våre medmennesker å kjenne 
2. Å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og å vise re-

spekt og forståelse for alt nyttig arbeid 
3. Å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som 

samfunnsborgere. 
4. Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over 

landegrenser mellom mennesker fra alle yrker. 

ROTARYS JUBILEUM 
23. Februar 1905 ble Rotary stiftet av Paul  
Harris. 
I forbindelse med Rotarys 100-års jubileum 
skal alle klubber ha et jubileumsprosjekt. I vår 
klubb er det etablert en prosjektgruppe bestå-
ende av Mads, Bjørn, Tor Erik og Einar som 
nå har utarbeidet et utkast, et forslag til pro-
sjekt.   Forslaget blir lagt frem for klubbens 
medlemmer og diskutert. 

Forkortelser 
I Rotary, som ellers i samfunnet, møter  vi av 
forkortelser.  Her er en liten hjelp med noen 
av betegnelsene: 
 

RI:       Rotary International 
GSE:    Group Study Exchange (gruppeutveksling) 
TRF:    Rotary Foundation 
PETS:  Presidents-Elect Training Seminar        
         (treningsseminar for innkomne presidenter) 


