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Kjære Rotaryvenner! 
 

Som de fleste nå kjenner til er vår president Roald  i Oslo og har fått ny nyre. 
Han er på bedringens vei etter operasjon i slutten av april, og vi håper å se 
ham i Tvedestrand og i klubben om en stund!  Vi sender ham våre beste øns-
ker om en god bedring! 
 

Vi regner med at Roald vil være borte fra presidentvervet resten av dette rota-
ryåret.  Einar og Mads har sporty stilt opp og deler på oppgavene  frem til 

presidentskiftet den 28. juni.  Flott innsats! 
 

Neste års forberedelse er i gang.  Vi skal ha round-trip i slutten av juli og medlemmene blir 
oppfordret til å stille opp med husrom for ungdommene.  Programmet begynner å bli klart. 
Vi arbeider også med et prosjekt eller arrangement i forbindelse med Rotarys 100-års-
jubileum i februar neste år. 
Programmet for høsten  er lagt og oversikten er sendt til trykking.. 
 

Takk til alle som bidrar til at klubben går så godt! 
 

Hilsen 
Svein 
Red. 

PROGRAMMENE I MAI 2004: 
 

03 : Klubbaften, m/egoforedrag av Gunnar Hansen 
10 :”Syndefloden” , foredrag v/Mads Oppegaard   
17 : 17. mai - møtefri  
24 : Bedriftsbesøk Nordisk Terapi, Kilsund 

Vi gratulerer med dagen: 
 

17. Mai: Tor Erik Nævestad 
25. Mai: Tore Leo Dalen 

FREMMØTE I  april 04: 
Gjennomsnitt for april: 65 %.   
Antall møter: 3, ingen avlyst.  
34 medlemmer. 
 

100 % fremmøte i  april 04: 
Asbjørn, Karl Ragnar, Einar, Svein, Rei-
dar, Ragnar, Tor Erik, Oddvar,  
Bjarne, Ole Jacob, Bjørn. 

Roundtrip 
Klubben skal igjen ta imot ungdommer som er på ”roundtrip”, altså et sommeropp-
hold i Norge. 
Ungdommene skal først være noen dager hos Nedenes Rotaryklubb før de kommer til 
Tvedestrand den  29. juli.  De reiser den 3. august.     
Denne gang er det meningen ungdommene skal bo hjemme hos oss medlemmer, og vi 
trenger verter for de få dagene de skal være her. 
Det er Mads som koordinerer dette og vi ber om at du melder deg med tilbud  som vert 
til ham! 



TVEDESTRAND ROTARY KLUBB 
Møte: mandager kl 1845 i Rotarykjelleren 
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand. 

Styre og komiteer 2004—2005: 
 
 

 

             
 
 
  
      

            
                          

 
 
 
 

 
 

           
            

 
 
 
 
 

 
 
 

           
            

 
 

SAMFUNN 
Einar Johnsen 
Stein Bergsmark 
Kåre Arentsen 
Egil Vatne 
Siri Bertelsen 

Rotary Foundation: Ole Devold Ungdomsutveksling: Mads Oppegaard

KLUBB 
Ole Jacob Thorsen 
Arild Eriksen 
Atle Goutbeek 

INTERNASJONAL                                                                                                                       
Roald Olderbakk                                                                                                                 
Mads Oppegaard                                                                                                                      
Tore Planke               

YRKE                                                                                                                                                 
Bjørn Walle    
Atle Goutbeek 
Torill Skår 
Trygve Eriksen 

PROGRAM                                                                                      
Oddvar Pedersen 
Sven Inge Marcussen 
Bjarne Thorbjørnsen 
Torill Skår 

Past president Roald Olderbakk 
STYRET 
President           Svein Jordahl          
Visepresident    Ole Jacob Thorsen 
Sekretær            Berit Nilsen 
Kasserer            Reidar Kjelstrup 
Styremedlem     Egil Vatne 
                          Sven Inge Marcussen 

REFERAT                                                                                  
Tore Leo Dalen 
Gunnar Hanssen 
Stein Bergsmark 
Ole Devold 
Reidar Kjelstrup 
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Svein Jordahl, Skibheivn. 21, 4900 

IT-ANSVARLIG 
Helge Nilsen 

KAMERATSKAP 
Bjarne Sundsdal 
Ragnar Lofstad 
Asbjørn Bråtane 
Rolf Andreassen 
Trygve Eriksen 

KATALOG 
Sven Inge Marcussen 
Arild Eriksen 
Egil Vatne 
Birger Solfjeld 
Mads Oppegaard 

MEDLEM 
Tor Erik Nævestad 
Rolf Andreassen 
Karl Ragnar Hafsten 
Berit Nilsen 

SOMMERTUR   
Tore Planke 
Kåre Arentsen 
Ole Jacob Thorsen    
Siri Bertelsen                                                                                           

OPPLYSNING  
Arne Bjørnstad 
Bjarne Thorbjørnsen                                              
Karl Ragnar Hafsten 
Kaare Selvig 

TELEFONKATALOGENE  
 

Også i år skal klubben dele ut tele-
fonkataloger.  Dette styrker klubbens 
økonomi betydelig og gir oss en stør-
re handlefrihet. 
Katalogene deles ut mellom 2. og 18. 
juni.  For øvrig er ordningen i år slik: 
 

*Til alle bedrifter er det adressert 
distribusjon, og antall kataloger 
til hver bedrift er oppgitt på lis-
ten.  
* Alle husstander, dvs alle post-
kasser, skal ha ett eksemplar.  
* Vi får tilsendt gatelister, der ga-
tens eller områdets navn er nevnt 
med antall kataloger som skal til 
gaten.  
* Hytter skal ikke ha katalog.  
 

Bjarne Thorbjørnsen har i flere år 
vært katalog-sjef, men har nå bedt 
om avløsing.  Vi takker Bjarne for 
stor innsats de siste årene med ledel-
sen av katalogtjenesten. 
Sven Inge Marcussen er ny katalog-
sjef.  Han overtar allerede nå, og sør-
ger for administrering av katalogtje-
nesten fra og med i sommer. 
 

Vi forventer at alle medlemmer 
gjør en innsats med katalogene. 
Arbeidet blir fordelt på alle, og det 
betyr en liten jobb på hver! Møte  05.04.04:   Rotarykjelleren 

Møteleder:          Roald 
Program:            Klubbaften 
En klubbaften i tradisjonell stil 
med servering. Spekemat med 
tilbehør denne gangen med Rag-
nar og hans Ingebjørg som vert-
skap.  Diskusjoner, innlegg og 
orientering om roud-trip og fore-
stående eldrefest. 

Møte  19.04.04:   Rotarykjelleren 
Møteleder:          President Roald  
Program:            Åpen post    
Rotary-stoff, orienteringer osv ble 
presentert.  Resultater fra disku-
sjonene under peismøtene tidlige-
re i vinter ble presentert. 

Møte  26. 04.04:   Rådhuset 
Møteleder:           Tor Erik  
Program:             Eldrefest     
Igjen arrangerte klubben eldrefest 
på rådhuset.  Ca 60 av byens pen-
sjonister benket seg sammen med 
klubbens medlemmer til en hygge-
lig kveld.   Det var vakkert unge frk 
Mørch og diktlesning ved Wenche 
Lund.  Dyvåg-presten, Misje var 
med .  Musikk, allsang og konkur-
ranser var populært.  Tilbringertje-
nesten fungerte godt. 

REFERATER: 

 

SPØRSMÅLSPRØVEN    
  1. Er det sannheten?         
 2. Er det rettferdig overfor alle     
      som blir berørt? 
 3. Vil det skape forståelse og  
      bedre vennskap?     
 4.Vil det være fordelaktige for       
     alle det  angår? 


