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FRA PRESIDENTEN:
Kjære rotaryvenner!
Mitt år som president i Tvedestrand
rotaryklubb er tilbakelagt. Hvor fort dette året har gått kan
bare andre pastpresidenter vitne om.
Vår guvernør sier det
samme: Ikke før har det begynt, så er det
over. Akkurat slik føler jeg det også.
Det har vært et godt år for meg. Alle komiteer og utvalg har fungert godt og gjort sitt
til for at arbeidet skulle bli lett og lystbetont. Og det har det vært. Jeg har gledet
meg til hvert eneste møte med samling i
kjelleren, gode og interessante foredrag,
hyggelig samvær og masse god kake som
Ingebjørg har sørget for. Vi har gjennomført det oppsatte program til punkt og
prikke takket være en helhjertet innsats fra
klubbens medlemmer. Jeg never spesielt
sommerturen, festkvelden for de gamle på
Strannasenteret, innsatsen for å gjennomføre en vellykket Pets og distriktssamling
og Honnørfesten på Rådhuset. De store
tunge tingene som det er så viktig å få
gjennomført på en ordentlig og fin måte
har gått på skinner. Resultatet er at vi kan
sende vår skjerv til polio – pluss med et
godt bidrag fra klubbkassen takket være
medlemmenes innsats.
Når det er nevnt skal vi ikke glemme alle

de fine møtene vi har hatt i kjelleren.
Godt fremmøte, fine og interessante foredrag og hyggelige kameratskapsaftener.
Uten forkleinelse for noen går det en spesiell takk til programkomiteen og kjellerkomiteen.
En annen hyggelig ting er at medlemstallet
har steget fra 28 til 32 i løpet av året og det
er ikke slutt med dette. Flere prøvemedlemmer står for tur til å bli opptatt. Jeg har
en følelse av at klubben er i ferd med å snu
en trend med redusert medlemstall. Det er
uhyre viktig å arbeide for å øke medlemstallet i klubben ytterligere. Det er der
revitaliseringen ligger, nye medlemmer
med nye impulser og nye rotaryvenner.
Særlig glad er jeg for at unge mennesker
har funnet at Rotary kan by også dem interessante utfordringer og givende samvær. La oss arbeide også i de nærmeste år
med en viss fornyelse i vår klubb. Tradisjonene er gode å ha, men det er alltid interessant med mennesker som kanskje stiller
et og annet spørsmål med noe av det vi
gjør, og måten vi gjør det på.
Takk alle rotaryvenner for at dere har bidratt til at mitt rotaryår har blitt så bra, og
la oss legge oss i selen for at påtroppende
kan si det samme når han tropper av.
Lykke til Roald!!
Takk for meg!
Mads

PROGRAMMENE I JULI 03:
07 :
14 :
21 :
28 :

"Fra Tordenskjolds soldater til jakten på Najaden" - v/Knut Bjørnsen
"En spesiell skotte" - v/Emil Didrichsen
Sommerturen - går i år til Harstveit Gård i Gjøvdal
”Bokbyen ved Skagerak”, v/Peter Svalheim
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Møte 02.06.03: Rotarykjelleren
Møteleder:
President Mads Oppegaard
Program:
Kameratskapsaften

Presidenten ønsket velkommen til Kameratskapsaften som forløp slik en hyggelig, programløs rotarykveld gjerne skal. Med kaffe og
kaker, og med mindre innlegg delvis forberedt
og delvis tatt på sparket:
Gårbruker Ragnar snakket om våronn, vekst og
høsting. Allsanglederen Karl Ragnar om sang
og sangkomité, men også om spesialskoler. Fotoforhandler Tor Erik om fotografering og fotoapparater. Tursjef Ole Jacob om sommerturen
21. juli kl 1500 fra Rutebilstasjonen til Harstveit
gård i Jøvdal. Gjest Svein Eng om sitt forhold
til Sørlandet, til Kilsund og til Tvedestrand Roatyklubb.
En hyggelig kveld.
Svein Jordahl

Møte 16.06.03: Rotarykjelleren
Møteleder:
President Mads Oppegaard
Program:
”Telemarksbataljonen” v\ oberstlt
Rune Jacobsen
Fremmøte:
62%

Presidenten ønsket gjester og medlemmer velkommen.
Klubben har betalt sitt bidrag til Polio pluss, og
hvert medlem faktureres kr. 250. Klubben betaler
et tilsvarende beløp.
Medlemstallet er nå 33 personer
Sommerturen 21 juli : Påmelding innen 14 juli
Oberstløytnant Rune Jacobsen holdt et interessant
og opplysende fordrag om telemarksbataljonen
som spiller en viktig rolle i fredens tjeneste. Her
får vi høre at Nato er Norges garantist for sikkerhet og at det er viktig å pleie forholdet til USA så
lenge vi står utenfor EU.
Det nye er en styrke som opprettholder fred med
makt, dette krever robusthet, fleksibilitet og reaksjonsevne samt disiplin. Disse soldater må kunne
reise ut på befaling og sette egen tro og overbevisning til side.
Den nye bataljonen er trent til Nasjonal og internasjonal krisehåndtering. De skal bistå sivile i krisesituasjon, gi humanitær bistand, være fredsopprettende og om nødvendig ” operasjon artikkel H”
som er krig. Videre mente han at ved å ha stamkvarter på Rena vil det skaffe bygda 300 arbeidsplasser med mulig økning senere. Det jobbes mye
med holdninger og familiepolitikk.
Sterkt ble det når det blir sagt at det ikke lenger er
det viktigste å få alle hjem – men å få løst
Berit Nilsen

Møte 23.06.03: Rotarykjelleren
Møteleder:
President Mads Oppegaard\Roald
Olderbakk
Program:
Presidentskifte

Preident Mads Oppegaard takket av etter sitt år
som president i Tvedestrand Rotaryklubb. Han
gikk gjennom aktivitetene i 2002-2003 og kunne si seg tilfreds med klubbens innsats på
mange områder. Det vises for øvrig til lederen i
denne utgaven av Kjellerpostenf or hans betraktninger.
Roald Olderbakk, klubbens nye president, fikk
overlevert kjede og klubbe.
Han ønsket at kontingenten neste år skulle være
uforandret, bedre kontakt med naboklubbene, ta
initiativ overfor vennskapsklubber i Danmark
og Sverige, samt fortsette klubbens deltagelse i
Rotay Foundation. Roald ønsket at medlemstallet etter hvert kunne nærme seg 40.
Svein Jordahl

FREMMØTE:
Fremmøte i juni var 60%
Nytt medlem: Kaare Selvig er nytt medlem i
vår klubb. Han har tidligere vært medlem i
Sandvika TK. Vi ønsker ham velkommen til
Tvedestrand.

Husket du dette?:
• Rotary er grunnlagt av Paul Percy Harris
• Rotary ble stiftet 23.februar 1905
• Tvedestrand Rotaryklubb ble chartret 31.
Juli 1950
• RI-president 2003 --2004 er J. Majiyagbe
• Tvedestrand Rotaryklubb tilhører distrikt
2290
• Distriktsguvernør 2003-2004 er Finn Otterstad, Stavern Rotaryklubb
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TVEDESTRAND ROTARYKLUBB
STYRE OG KOMITEER 2003 - 2004
STYRET
President
Visepresident
Sekretær
Kasserer
Styremedlem

Roald Olderbakk
Einar Johnsen
Anette Marstrander
Reidar Kjelstrup
Berit Nilsen
Tore Gustavsen

INTERNASJONAL TJENESTE
Mads Oppegaard
Oddvar Pedersen
Tore Leo Dalen
Ole Devold

Past president Mads Oppegaard

SAMFUNNSTJENESTEN
Tore Gustavsen
Asbjørn Bråtane
Birger Solfjeld
Tor Erik Nævestad
Karl Ragnar Hafsten

YRKESTJENESTEN
Bjørn Walle
Tore Planke
Kåre Arentsen
Steinar Nilsen

KLUBBTJENESTEN:
Einar Johnsen
IT-ANSVARLIG:
Helge Nilsen

PROGRAM
Oddvar Pedersen
Trygve Eriksen
Bjarne Sundsdal
Egil Vatne

KJELLER/FEST/KAMERATSKAP
Ragnar Lofstad
Tor Erik Nævestad
Asbjørn Bråtane
Rolf Andreasssen

REFERAT/KJELLERPOSTEN
Svein Jordahl
Arild Eriksen
Reidar Kjelstrup
Bjarne Sundsdal

MEDLEM/KLASSIFIKASJON
Berit Nilsen
Arne Bjørnstad
Tore Leo Dalen
Anette Marstrander

ROTARY OPPLYSNING
Arne Bjørnstad
Einar Johnsen

KATALOGDISTRIBUSJON
Bjarne Thorbjørnsen
Karl Ragnar Hafsten
Birger Solfjeld
Rolf Andreassen

SOMMERTUR
Ole Jacob Thorsen
Tore Planke
Bjarne Thorbjørnsen
Kåre Arentsen
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
e-post: roald.olderbakk@c2i.net

Kontakt ungdomsutvekseling: Mads Oppegaard
Kontakt Rotary Foundation:
Bjørn Walle

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
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