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Kjære Rotaryvenner.  
Nå er sommeren på hell og vi har lagt bak oss nok en hyggelig sommer med besøkende sommer-
gjester og interessante foredrag.  Dette er en inspirasjon for klubben vår, og er med på å gi sommer-
møtene et løft som mange klubber kan misunne oss. 
Nå starter hverdagen hvor møtedeltagerne igjen vil vesentlig  bestå av egne medlemmer.  Dette er 
også hyggelig, og jeg håper at vi også i høst klarer å holde den gode frammøtestatistikken som vi 
har hatt tidligere.  Foredragene utover høsten er interessante og burde inspirere medlemmene til å 
møte fulltallig opp.  
Som de fleste vel har registrert, tok jeg en ukes ferien for å reise til Kreta nå i slutten av august.  Å 
ta fri en hel uke er bra for kropp og sjel, og gir ny inspirasjon til å ta fatt på en interessant og travel 
høst. Dessverre gikk jeg glipp av møtet med ordføreren hvor han la fram framtidsutsiktene for kom-
munen vår. I mitt fravær ble møtet som vanlig ledet på en utmerket måte av Reidar.  
Vi skal nå ta fatt på detaljplanleggingen av våre hovedaktiviteter for dette Rotaryåret med Klubb-
assembly i begynnelsen av neste måned.  Jeg ser fram til å få presentert detaljplanene fra hovedko-
miteene, og regner med at vi vil få et interessant år med planer som vil inspirere medlemmene. 
Jeg minner også om planene med å innføre en fem minutters innslag ut over høsten.  Er det noen 
som tar utfordringen slik at vi kommer i gang? 
Ha en fin september alle sammen!       Ole Jacob  
                                                                                                                  
 

 

100 % fremmøte i  AUGUST  05: 
Karl Ragnar Hafsten, Svein Jordal,  
Kjell Larsen, Anne Berit Nedrebø  

Frammøte i august var 55 % Vi gratulerer med dagen: 
 
Bjørn Walle  04.09 
Arild Eriksen  07.09 
Helge Nilsen 28.09 

PROGRAMMENE I SEPTEMBER 2005: 
05. Club Assembly 
12. Møtefri. Valgdag. 
19. Politireformen ved lensmann Bent Moland 
26. ”Ulsteinvik - et dynamisk samfunn” Hva kan    
      Tvedestrand lære av dem? Ved Brynjulv Mugaas.    

Styret for Rotaryåret 2004 - 2005       Programkomiteen 
 President:       Ole Jacob Thorsen        Oddvar Pedersen 
 Visepresident:    Reidar Kjelstrup        Bjørn Walle 
 Sekretær:            Berit Nilsen        Trygve Eriksen 
 Kasserer:               Atle Goutbeek        Torill Skår 
 Styremedlem:              Egil Vatne       Stein Bergsmark  

 
Møte: 25.07.05      Rotaykjelleren 
Møteleder:            Visepresident: Reidar Kjelstrup 
Program:               Med Tvedestrand kommune inn i fremtiden”, 
        ved ordfører Jan Dukene.       
 
Vår ordfører takket for at han fikk komme å dele sine tanker med oss, og innledet med at 25 år i 
politiet, hadde lært ham å snakke sannferdig. 
Vi fikk først en innføring i Tvedestrand kommunes statistiske data og diverse paralleller med 
landet for øvrig. 
Bare  1/3 av kommunens innbyggere bor i Sentrum, og dette gir oss utfordringer i forhold til å 
skape et levende og sterkt sentrum. Dukene mener at det er nødvendig med flere sentrumsnære 
boliger, og ser for seg at den utviklingen som er i gang med Tvedestrand vekst og diverse andre 
utbyggere i kommunen, vil kunne gi oss 1000 flere innbyggere i kommunen de neste 10-15 åre-
ne. 
Meget positivt var det også å høre at Tvedestrand har langt flere industriarbeidsplasser en gjen-
nomsnittet ellers i landet. Vi er spesielt sterke innefor aluminium ! 
Allikevel jobber 46 % av kommunens innbyggere utenfor kommunen . 
Ordføreren vil jobbe for at vi skal være en god bokommune, og at Tvedestrand skal bestå som en 
egen kommune uten sammenslåing med en av nabokommunene. Men en del av Arendal området 
mot Kilsund,  ville han ønske velkommen hvis dette skulle bli aktuelt. 
Dukene mente at skal vi ha vekst i Tvedestrand, er vi avhenging av vekst i Arendal og Grimstad. 
Vi fikk være med på en reise til Tvedestrand kommune slik ordføreren ser den for seg om 10 til 
15 år med 4 felts veg på Bergsmyr, og kortere kjøretid til Arendal, Grimstad og flyplassene Kje-
vik og Torp. Dessuten ferdig utbygd  Gjeving , Nesverk og Bergsmyr,  samt miljøvei . 
Til slutt åpnet Dukene for spørsmål. Spørsmålene var mange og svarene var lange, så hadde ikke 
Reidar satt stopp, kunne vi sikkert sittet her til langt på kveld.                                 

Internasjonal tjeneste  Samfunnstjenesten  Referat / Kjellerpost 
Svein Jordal, Ole Devold Egil Vatne,Einar Johnsen Tore Leo Dalen, red. 
Mads Oppegaard  Siri Bertelsen, Tor Erik  Anne Berit Nedrebø,Einar Johnsen 
    Nævestad   Sven Inge Marcussen, Mads  
        Oppegaard 
Yrkestjenesten 
Bjarne Thorbjørnsen, Kjell Larsen  Past  president  It -ansvalig  
Stein Bergsmark, Egil Vatne           Svein Jordal  Helge Nilsen 

Økonomikomite   Sommertur 
Birger Solfjeld   Tore Planke 
Tore Planke            Bjarne Thorbjørnsen 
Rolf Andreassen   Ragnar Lofstad 
Sven Inge Marcussen   Kåre Arntsen 
Arild Eriksen 
Asbjørn Bråtane 

Kjeller/fest/kameratskap  Rotary opplysning  Medlem/klassifikasjon 
Svein Inge Marcussen  Arne Bjørnestad  Karl Ragnar Hafsten 
Torill Skår, Bjøen Walle  Karl Ragnar Hafsten  Rolf Andreassen 
Roald Olderbakk   Kaare Selvig   Tor Erik Nævestad 
Ragnar Lofstad                
Rotary Foundation: Ole Devold   Kontakt Ungdomsutveksling: Mads Oppegaard 
 



Møte: 15.08.05      Rotaykjelleren                                               
Møteleder:            President Ole Jacob Thorsen 
Program       Agder energi, ved Dag Runar Pedersen 
 
 

Birger Solfjeld overbrakte hilsen fra Alf Gjølme i Mandal. Presidenten orienterte om Club As-
sembly 5.september. Komitélederne må da legge frem planene sine. Videre ble det lagt frem en hil-
sen fra guvernøren om å jobbe med medlemsutvikling og spesielt prøve å få med nye, yngre med-
lemmer, fordi gjennomsnittsalderen i klubbene er høy. 
Og så var det Dag  R. Pedersen  fra Agder energi. 
Dag Runar Pedersen, som er kommunikasjonsdirektør i Agder Energi (AE), kunne fortelle at kon-
sernet er Sørlandets største med ca. 900 egne ansatte, og et av landets største energiselskap. De har 
30 heleide og 16 deleide kraftverk. I tillegg til å drive med salg av strøm og annen energi, driver de 
også rådgiving, entreprenørvirksomhet ( montasje og belysning), mobiltelefoni og bredbånd. AE ble 
dannet i år 2000 ved at Aust-Agder- , Vest-Agder- og Kristiansand Energiverk fusjonerte. Kommu-
nene eier 54,5% og Statkraft Holding resten. Konsernet har hatt formidabel vekst etter fusjonen. De 
driver utvikling i form av nye utbyggingsprosjekter, utnytting av vindkraft, alternativ energi, bio-
brensel og naturgass. LOS kjøper strøm fra Nor-Pool og selger den videre. AE har et nett med 
155.000 kunder. Årlig investeres 170- 200 mill kr. i nettet. Prisene på nettleie overvåkes nøye, og 
det er ikke opp til selskapet å fastsette prisen fritt. Kjerneverdiene er: Handlekraft, troverdighet og 
nyskaping.                      Anne Berit Nedrebø. 

 
 

Møte 22.08.05:      Rotarykjelleren  
Møteleder:          President Ole Jacob Thorsen                                         
Program:       ”Moderne og bærekraftig skogsdrift 
         i vårt distrikt” 
Sang:            ” Dei gamle fjell i syningom” 
Gratulasjoner til: Karl Ragnar med den 17.08, og Birger  Solfjeld med 22.08. Begge ble behørig 
appleudert for.    Det oppsatte programmet med Adolf Aadnesen  "Gruvedrift på Østerå " gikk ut, 
og ble glimrende erstattet av Stein Bergsmark fra egen klubb, som på kort varsel steppet inn med: 
”Moderne og bærekraftig skogsdrift i vårt distrikt ". Dette var en lysbilde sekvens fra skogsdrift i 
Krokvåg anno 2005. Den var virkelig MODERNE og BÆREKRAFTIG som vi så tydelig fikk se. 
Fra disse skoger ble det tatt ut 3000 kubikkm. tømmer, største uttak noensinne. Det ble vist og for-
klart rasjonell drift, med innleide svære maskiner. Prosjektet omfattet også utbygging av skogsbil-
veier, samt gjenoppbygging / restaurering av flere stemmer i vassdraget.  Snittpris salg 
pr.kubikkm.tømmer, var 300kr., mens kostnad til hogst og kjøring pr. kubikk , var 170kr. + moms. 
Det ble stilt en hel rekke spørsmål fra den lydhøre forsamling, - så det hersket liten tvil om at dette 
var et interessant tema.  Vel blåst Stein !           Einar J. 

  Møte  01.08.05 
Møteleder:            President Ole Jacob Thorsen 
Program:              Reisebrev fra Cape Town, Sør-Afrika, 
       ved Tore Planke 
Sang:                     Nr. 239. ”Til Østerland vil vi fare.” 
Gjester:                9 stk. 
 
Sør-Afrika er et behagelig land å reise til. Det er bare 1 time tidsforskill i forhold til oss. Det har 45 mill. 
innbyggere, hvor der er 79 % sorte. 
Der er også 6 mill. som har eids, og av disse dør 350 000 hvert år. Der er fremdeles venstrekjøring, 

og infrastrukturen er førsteklasses. Den sydligste delen  er et flott område å reise i, og  
er et  grønt område med et rikt plante - og dyreliv. 
Det var Nederland, ved Det Øst – Indiske handelskompaniet, som først etablerte seg 
 i  Cape Town  p.g.a. naturlig stopp på vei til Østen. 

      Flagget   Grunn til at Tore Planke med frue, var i Syd-Afrika, var en invitasjon fra gode venner. 
Cape Town er en pen by med 50 / 50 svarte / hvite. Der er billig å leve. For eksempel koster en halvliter 
øl på det dyreste stedet ca. 18 kroner. Der er også mye salg av suvenir, og de bruker fargerike, vakre   
farger. 
Tore følte seg også rimelig trygg i gatene etter hvert som de var ute. Kjøpekraften er stor for de hvite, og 
biler er så å si avgiftsfrie. ”Town-skip”, som er de fattiges boligkvarter, - der har regjeringen satt i gang 
et stort boligbygge -program.  
Der er også stor fattigdom. Et eksempel: Det var bygget en flunkende ny skole til 400 elever. Den skulle 
åpnes på en mandag. Da de kom på mandagen, var skolen borte. De hadde plyndret og tatt med seg alt i 
løpet av helga. Dette for å få penger til mat, dop, sprit m.m. 
De produserer  også god vin. De har store vinmerker, og de beste druene vokser mot høydene. 
Der er også mye planter, ca. 3-400 arter i Cap-området, som ikke finnes andre plasser. Der finnes bl.a. 

20 forskjellige av planten PROTEA. Den er eksklusiv, ca. 3m høy og brukes 
til dekorasjoner her hjemme. 
GERANIUM finnes også her . Den finnes også her hjemme i vinduskarmen 
og i hagen.. Den tåler mye tørke. Nasjonalfuglen er en hønserase, og heter 
”Burdy”. Overalt i Sør-Afrika, er det strutsefarmer som gir god inntekt.  
Det sørligste punktet heter Kap Gode Håp som mange sjøfolk kjenner til. Der 
er også glimrende forhold for golfspillere, da det er mange baner. Derfor ble 

det også god tid til golf , mens de var der. 
Tore og kona var der fire uker. De reiste også mye rundt på sydspissen, og fikk                                                       
mange fine opplevelser og bilder.  75% snakker afrikansk språk, og resten av innbyggerne engelsk. 
De innfødte har en kortsiktig tankegang. Det gjelder å overleve fra dag til dag, og de stjeler som ravner. 
Men det ”putrer” under overflata p.g.a. all fattigdommen. 
Foredraget ble også ledsaget av flotte bilder, som gjorde ”reisen” til Sør-Afrika til et interessant og 
fengslende foredrag.                        Tore Leo                                                                                                    

 

                  Historisk har Portugal vært spes. tilknyttet England og Frankrike bl.a. gjennom felles forsvarspakt. 
Landet hadde sin storhetstid i kolonitiden. De var ekspansive med sine oppdagelsesreiser, portugi-
serne var de første på Japan. Av kolonier nevnes Brasil, Mosambique, Angola. Men det var den 
gang!  Landet mistet sine kolonier i den såkalte ” nellik-revolusjonen ”. 
Landet var i union med Spania fra 1580 – 1640. Det var kongedømme til 1910, deretter republikk. 
Men Portugal ble beskrevet som en fattig nasjon som landet bærer preg av, med gammel bebyggel-
se.  EU ble landets redning, og dette har bidratt til landets gradvise oppbygging.  
Styresettet på 60 – 70 tallet var kommunistpreget og ” Portugal gikk fra vondt til verre ”. 
Siste 20 års sosialdemokrati har resultert i gradvise forbedringer. 
Jordbruk, korkproduksjon ( 60 % av prod. av korker på verdensbasis ) og vinproduksjon, er blant de 
næringsmessige forhold Portugal er kjent for. 
Portugiserne er uten tvil et hyggelig og positivt folk !  Og landet er så visst vel verdt et besøk ! 
             Einar Johnsen 

 
Møte 08.08.05:      Rotarykjelleren  
Møteleder:          President Ole Jacob Thorsen 
Program:       ”Portugal -kultur og historie” ved Caro Normann 
Sang:            ” Svarta Rudolf” 
 
Av Rotarystoff, ble kjellerposten for juli delt ut, og det ble referert fra Guvernørens ukesbrev med hoved-
budskap å øke medlemstallet i klubbene. Det ble opplyst at Club Assembly blir den 05.09.05, Matrikke-
len var ankommet klubben for utdeling, samt at presidenten minnet om kontingenten. 
Kveldens foredrag var ved Cato Normann, Nedenes,  og emnet var ” Portugal, kultur og historie ” 
Han guidet oss gjennom sitt tema med lysbildepresentasjon, idet han tok for seg landets geografi, historie, 
kultur, økonomi og diverse i korte og meget interessante sekvenser. 
 

       Geranium 


