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Kjære Rotaryvenner! 
 

Så er vi nådd frem til nytt Rotaryår, og tiden er kommet for igjen å overlate roret til 
nye krefter. 
Som jeg har nevnt før, ble presidentåret mitt noe amputert p.g.a. nyretransplantasjo-
nen, noe som imidlertid var forutsett. Men jeg har fått anledning til å forfatte en må-
nedlig hilsen i Kjellerposten med unntak for april, da jeg fikk beskjed om å møte på 
Rikshospitalet natten til den 21. 
For øvrig har vel rotaryåret forløpt omtrent som planlagt og forutsatt. Vi har fått av-
klart forholdet til vennskapsklubber og kan konstatere at vi inntil videre står tilbake 

med èn, nemlig Hobro R.K., mens Lysekil R.K. har en usikker fremtid og har bedt om å bli sett bort 
fra som vennskapsklubb inntil klubbens situasjon avtegner seg. 
Det er ikke blitt noe særskilt møte med vår fadderklubb Risør R.K. Derimot ble det holdt et Intercity-
møte i regi av Nedenes R.K. 
Jeg vil takke for fint samarbeid i styret, og for godt arbeid i komiteene. Spesielt vil jeg takke Einar og 
Mads som beredvillig har stilt opp i presidentrollen både under mitt 6-ukers Spania-opphold i vinter 
og under oppholdet på Rikshospitalet. La meg også benytte anledningen til å takke klubben for den 
fine bokgaven jeg fikk under sykehusoppholdet. En spesiell takk til Einar som hadde forfattet et lime-
rick som fulgte gaven! 
Jeg er glad for at klubben lyktes med å få til ”gjenbruk” av tidligere presidenter for kommende og nes-
te år, og ønsker Svein og hans styre og komiteer lykke til i året 2004-2005! 
Takk for meg!          
 

Roald 

PROGRAMMENE I JULI 2004: 
 

 05 .:  ”Lokal forvaltning av torskestammen i Tvedestrands  
             fjorden” v/ Asbjørn Aanonsen  
 12.:   ”Moral og etikk i næringslivet”, v/ Kåre Valebrokk  
 19.:   Sommerturen til Lerestveit Gruver  
 28.:   ”Blod og forbannelse” v/Emil Didrichsen 

Vi gratulerer med dagen: 
 

17. Juli:  Kaare Selvig 
25. Juli:  Ragnar Lofstad 

FREMMØTE: 
 

Antall møter i juni:  4  
Fremmøte i juni: 75 % Sommerturen: 

 

Meld deg på sommerturen!  Du 
finner påmeldingsliste i Kjelleren.  
Leder i sommerturkomiteen er 
Tore Planke. 

Deltager på ROUND-TRIP til Tvede-
strand 29. Juli —3. August: 
 
 

Navn                        Land        Født       Kjønn 
 

Andrea Gutilla             Italia           1983          M 
Maria  Freiburghaus   Sveits         1983          K 
Heleen  Manschot       Nederland  1986          K 
Anne-Sophie Leger     Frankrike   1985          K 
Lies de Grave              Belgia        1985          K 
Tomas Szabo              Tsjekkia     1984          M 
Zsuzsa Pàk                 Ungarn       1983          K 
Carlos Neidl                Østerrike    1983          M 
Carina Kainz               Østerrike    1984          K 
Helena Pancirov          Croatia       1982          K 

Dag Round-Trip   Aktivitet 

29.07 torsdag Gjestene ankommer Rotarykjelleren. Bespisning. Deretter til 
vertsfamiliene. 

30.07 fredag Nes Jernverkverk. Golfbanen. Om kvelden: fest hos Svein for 
gjester, rotarymedlemmer, ledsagere. 

31.07 lørdag Båttur med lunsj under vegs. Olsok på Lyngør.   
Seilforeningen transporterer. Rotary henter. 

01.08  søndag Beversafari i Storelva. Lunsj i det fri. Gjeddefiske. Kano-
padling. 

02.08 mandag Programfritt.  Deltagelse på Rotarymøte 

03.08 tirsdag Samling i Rotarykjelleren. Enkel bespisning. Avreise til  
Stokke. 
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Møte 07.06.04:      Rotarykjelleren  
Møteleder:            Mads Oppegaard 
Program:  Klubbaften m/ egoforedrag av Siri Bertelsen 
 

Innledningsvis orienterte Svein om katalogdistribusjonen. 
Deretter redegjorde Mads for gave til Litauen. Forsamling-
en samtykket i at neste møtes lotteriinntekt går til dette for-
mål. Tor Erik tilbød noen kongeskip (bilder!) som gevins-
ter.  
Mads orienterte om Round Trip Han fremla et godt pro-
gram. 
Kveldens foredragsholder; Siri,  holdt et interessant egofo-
redrag med variert innhold. Hun er oppvokst på Sandøya, 
utdannet seg som sekretær og giftet seg likegodt med en av 
lærerne. Senere ble hun også aromaterapeut mens hun bod-
de over fem år i England hvor mannen arbeidet. I Røde 
Kors gjorde hun da også en innsats, og hun fikk det æreful-
le verv å være gudmor for et nytt ”Golar-skip”. Tilbake i 
Norge ble det bosetting i Asker hvor politikken grep fatt i 
henne. Leder av kulturstyret og etter hvert også leder av 
Asker høyre. Ved Næringsakademiet i Tønsberg  har hun 
også plusset på sine kunnskaper. Familie, tre døtre og etter 
hvert barnebarn har gitt hverdagen mye innhold. Den følel-
sesmessige forankring på Sørlandet har aldri helt sluppet 
taket, og hun og mannen har derfor flyttet tilbake til Sand-
øya. Det tok ikke lang tid før hun ble bedt med på høyres 
liste i Tvedestrand og plutselig var hun varaordfører. Kvel-
den ble avsluttet med at Roald fortalte litt om den store 
operasjonen han har vært gjennom, og om hvordan det nå 
går med ham.  
Reidar 
 
Møte: 140604  
Møteleder: Einar Johnsen  
Program: "Finnmarkspresten" v/ Bent-Inge Misje  
 

Før kveldens hovedtema ble det informert litt om Rotary 
100 års jubileum, en 3 min om den forestående Round Trip 
og en rask gjennomgang av høstens program.  
Deretter ble ordet gitt til kveldens foredragsholder Bengt-
Inge Misje med tema "finnmarkspresten".  
Foredragets innhold gikk mye på forskjeller mellom be-
folkningsgrupper basert på skikker, tradisjoner og mentali-
teter avhengig av befolkningens geografisk beliggenhet 
som for eksempel om man er bosatt i Nord Norge eller Syd 
Norge. Og også på hvilken måte de forskjellige befolk-
ningsgruppene som samer, nordlendinger og sørlendinger 
skiller seg fra hverandre på grunn av sine historiske røtter 
med tilknytning mot finsk, norsk eller samiske kulturer.  
Det var også meget interessant å høre hvordan man ved 
symboler klarte å overholde eller markere landegrenser for 
eksempel ved å bygge en kirke og dermed synliggjøre de 
forskjellige territorium med bakgrunn i religion for å skille 
territorier som ikke alltid like naturlige skiller seg geogra-
fisk. Spesielt i et område med en befolkning som flytter 
mye på seg mer med tanke på det praktiske ting som beite 

for reinsdyr enn de eksisterende landegrenser.  
Misje som har bodd en tid i Nord Norge kom også med 
noen forklaringer på hvorfor man i nord ikke alltid er be-
geistret for søringer som kommer oppover. Da de mener 
søringene kun kommer for en kortere periode og ikke tilfø-
rer varige verdier. Det ble også med et lite smil fortalt at 
utrykket søring ikke er spesielt positivt ladet.  
Kveldens foredrag ble avsluttet med en joik kalt "myggens 
joik" en mulig slager i disse sommertider.  
Arild  
 
Møte 21.06.04:    Rotarykjelleren 
Møteleder:           Roald Olderbakk 
Program:    ”Retten er satt” v/Ole Devold 
 

Etter sang, innledning og en del klubbstoff ble ordet gitt til 
kveldens foredragsholder, vårt medlem Ole Devold.  Ole 
har vært forsvarer for en av de tiltalte i den store 
”Sykehussaken” .  En far som var innlagt på sykehuset ble 
en natt stukket til døde av nære familiemedlemmer.   Ole 
refererte fra saken og fortalte om bakgrunnen, om famili-
ens forhold i det tidligere Jugoslavia, og redsel, frykt og 
misbruk.  Han fortalte videre om selve rettssaken, og helt 
og delvis frifinnelse, om anke og nye rettsmøter og om for-
tvilelsen til tiltalte. 
Det var et gripende program som ga oss et lite innblikk i 
en familie som i mange år har hatt problemer og der det til 
slutt endte med drap. 
  
 
Møte 280604 : Rotarykjelleren 
Møteleder:  Roald Olderbakk \ Svein Jordahl 
Program:    Presidentskifte 
 

Roald Olderbakk oppsummerte sitt president-år.  Konsta-
terte at året forløp omtrent som planlagt og forutsatt.  Tak-
ket spesielt Mads og Einar som stilte opp da presidenten 
var langtidsferierende i Syden og da han var innlagt Riks-
hospitalet. 
Svein overtok kjedet, takket for tilliten og orienterte kort 
om planene for det kommende året.  Godt oppmøte, mange 
yrkesrelaterte program, synlighet i lokalsamfunnet og sta-
bilt medlemstall er strategien for året.  Møtet ble avsluttet 
med kaffe og kringle. 
  

Nye navn: 
RI president:  Glenn E. Estess, Alabama, USA 
 

Distriktsguvernør i distrikt 2290: Nils-Petter 
Svanholm, Gimsøy RK (Skien) 
 

President i Tvedestrand RK: Svein Jordahl 

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


