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Kjære Rotaryvenner! 
 
I det første månedsbrevet i 2004 er det naturlig å begynne med å ønske 
dere alt godt for det nye året! 
Denne gangen skriver jeg min hilsen fra Torrevieja. Solens land fornekter 
seg ikke, det har vært sol hver dag siden vi kom. 
Før årsskiftet var vi via TV vitne til en forferdelig katastrofe i Iran. Jeg 
syntes det var rart å tenke på dette mens vi feiret det nye året med å "sende 

penger opp i luften" i form av fyrverkeri. Kontrasten blir så stor. 
Nå går tiden fort fremover, og for klubben nærmer det seg tiden for to større arrangementer: 
Flerkulturell aften og eldrefesten. Samfunnskomiteen har hovedansvaret for begge arrange-
mentene, men det er rimelig at internasjonal komité bistår med det første arrangementet, i 
tillegg til vennskapskomiteen (VKF) i begge tilfelle. Kommunens flyktningkonsulent har be-
kreftet at han er i gang med å skaffe underholdningskrefter (for kommunenes regning) til den 
flerkulturelle aftenen 29 mars. 
For min egen del er jeg spent på hvor lenge helsesituasjonen min tillater at Astrid og jeg blir 
i Spania. Jeg skal til en norsk lege her og ta nye prøver, så får vi se. 
I mellomtiden vil jeg sende dere gode ønsker for den enkelte og livet i klubben fremover. 
Forhåpentligvis blir det til at jeg får med meg i hvert fall ett fremmøte i Torrevieja Rotary 
Klubb, selv om jeg ikke forstår så mye av det som foregår! 
 
Roald 
 
 

 
 

JANUAR  2004 

100 % fremmøte i JANUAR 2004:  
 

Arne, Asbjørn, Arild, Gunnar, Einar, Reidar, 
Ragnar, Berit, Tor Erik 
 
 

FREMMØTE I JANUAR 2004: 
 
Gjennomsnitt for måneden: 70 %.    
4 møter avholdt, ingen avlyst.  
 

Antall medlemmer: 32  



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      
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Sagesund, 4900 Tvedestrand 
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KJELLERPOSTEN, red.: 
Svein Jordahl, Skibheivn. 21, 4900 Tvedestrand. 
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Møte  05.01.04:   Rotarykjelleren 
Møteleder:         President Roald Olderbakk 
Program:           Klubbaften med opptak av 2 nye 
medlemmer.  
Fremmøte:       70 %  
 

Mads orienterte om roundtrip som vi er blitt tildelt 
allerede i 2004 da Risør ikke så seg i stand til dette.  
Deretter ble det opptak av de to nye medlemmene 
Torill Skår og Stein Bergsmark. Mads sa litt om det 
å være en rotarianer og litt om hva Rotary egentlig  
er. Kort presentasjon av de to medlemmene.   Etter  
opptaket koste vi oss med nydelige snitter.  
Helt på tampen fikk vi en liten, men veldig interes-
sant orientering om byggeplanene på Labakken av 
Atle Goutbeck.  Dette fenget medlemmene såpass 
mye at referenten ikke tror det gjorde noe at møtet 
sluttet først kl. 20.10  
 

Bjarne Sundsdal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møte  12.01.04:   Rotarykjelleren 
Møteleder:      Visepresident Einar Johnsen 
Program:      Tvedestrand Kommunes utfordringer 
i 2004 v/rådmann Jarle Bjørn Hanken 
Visepresidenten ønsket velkommen. 
Dagens tema ble deretter presentert av rådmannen i 
Tvedestrand, Jarle B. Hanken.  Hanken startet men 
en korts presentasjon av seg selv og sin yrkesmessi-
ge bakgrunn.  Vi ble deretter presentert kommu-
nens økonomi med tall innenfor forskjellige sekto-
rer i kommunebudsjettet.  Og hvordan kommunen 
planlegger sin drift de neste år med ettårsplaner og 
fireårsplaner. 
 

 
Historiske regnskapstall viste en negativ utvikling 
fra 1997 og fremover, og Hanken viste til enkelte 
faktorer som sterk økning i pensjonskostnader, statli-
ge reformer og pålegg og liten handlefrihet pga disse  
og andre kritiske faktorer for å få budsjettet i havn.  
Kommunens store investeringsobjekt for gjeldende 
plan er utbygging av Lyngmyr.  Det var et meget in-
teressant foredrag og det er ikke tvil om at rådman-
nen har mer en nok utfordringer for å få kommunens 
økonomi til å endre den kurs som har vært de senes-
te år.  
 

Arild Eriksen  
 
 
 
 
Møte 26.01.04: Rotarykjelleren  
Møteleder :Visepresident E. Johnsen  
Tema :  Mali, Kirkens nødhjelp—prosjekt vann. 
 

Visepresidenten ønsket velkommen og det ble opp-
lyst om forslag til nye prøvemedlemmer. 
Dagens tema ble deretter presentert av Gunnar Han-
sen.  Presentasjonen startet med litt informasjon om 
hvordan sammenhengen mellom innsamling av mid-
ler, tildeling av midler og kanalisering av disse mid-
lene til de endelige hjelpeprosjektene. Hvilken rolle 
Kirkens nødhjelp har og hvordan Kirkens nødhjelp 
samarbeider med UD og NORAD. 
Gunnar kom deretter nærmere inn på ”prosjekt 
vann” i Mali og hvordan dette prosjektet påvirker 
alle deler av samfunnet.  Helt fra den nødvendighe-
ten man har av rent vann for ikke å tørste i hjel til 
hvordan mennesker kan frigjøre sin tid til å ta utdan-
ning i stedet for å bruke flere timer hver dag for å 
hente vann. Innenfor disse ytterpunktene ligger kan-
skje det viktigste som er hygienen.  De bruker rent 
vann for å drikke., til matlaging og renhold av kop-
per og kar og til kroppshygiene for å unngå sykdom-
mer som forårsaker av forurenset vann.  Det som 
satte ekstra spiss på presentasjonen var hans egne 
erfaringer, historier og bilder fra sine opplevelser 
gjennom besøk i Mali via Kirkens nødhjelp. 
 

Arild Eriksen 


