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PROGRAMMENE i mai   2006: 
01. Møtefri 
08. Tvedestrand  Sjørøverforrening og  Solfjeldparken,    
       ved Tor Granerud.          
15.  En advokats hverdag ved Ole Devold 
22.  Bygging av ny kirke i kamerun ved Torvild Valle.  
29.   Isaac  Newton: ” Vitenskapsmann, mystiker og mynt-
mester”, ved Stein Bergsmark. 

Frammøte i april:  55 % 

Presidenten har ordet: 

 

 

APRIL   2006 

IT - ansvarlig: Helge Nilsen, Skipperheia, 
Sagesund, 4900 Tvedestrand 
E - post: admin@sentralvaskeri.no 

 Vi gratulerer med  dagen     
    
17.05.  Tor Erik Nævestad 
 25.05.  Tore Leo Dalen 
     

100 % frammøte i april: 
Rolf Andreassen, Kåre Arentsen, 
Ragnar Lofstad, Mads Oppegård, 
Birger Solfjeld,  Ole J. Thorsen 

Kjære Rotaryvenner! 
 
Igjen har det gått en måned.  Tiden flyr så alt for fort av gårde.  Nå har vi allerede lagt 
påsken bak oss selv om vi ikke fikk det fine været vi hadde ønskes oss.  Snøen smeltet 
imidlertid betraktelig slik at de store snømengden har forsvunnet. Det er deilig igjen å se 
at snø og is har forsvunnet.  
April startet med vår årlige Honnørfest på Rådhuset mandag den 3. april.  Det ble et flott 
arrangement i litt nye omgivelser.  Å være nede i Lillesal gav imidlertid en intim og hyg-
gelig ramme rundt festen.  Jeg må takke samfunnskomiteen for en godt planlagt fest for 
våre pensjonister.  
Mandag den 10, hadde vi klubbaften hvor det var greit å ta opp diverse klubbsaker.  Det 
er imidlertid en stor ting som opptar meg som president.  Det er nye medlemmer.  Det 
hadde vært veldig bra om vi så snart som mulig kunne fått invitert de personene som vi 
har klarert i våre komiteer.  Fadderne oppfordres herved til å ta kontakt med ”sin” per-
son! 
Etter påske hadde vi foredraget ved Tore Moen om planter og hagestell.  Det var interes-
sant å få en ekspert til å fortelle om planter og om hvordan frukttrærne skal beskjæres. 
Ha en fortsatt god vår!                                                                                       Ole Jacob 
 

Møte 24.04.06 
Møteleder:  Presidenten 
Program: ”Hagen om våren”, ved Tore Moen 
Sang:   ”Kom mai du skjønne milde.” 
 
President Ole Jacob Thorsen ønsket alle velkommen 
til kveldens Rotarymøte. Presidenten refererte fra brev fra Guvernøren om  
at private gaver kunne bli gitt i tillegg når det gjaldt Rotary Foundation. 
 
Så var det kveldens foredrag, og det var om et sikkert vårtegn, nemlig ”Hagen 
vår ” ved gartner Tore moen.  
Han har vært gartner fra 19 års alderen. Nå er han vaktmester/gartner på Hare-
bakken, ved innkjørselen til Arendal. Der har han blant annet 25 mål park å ta 
seg av. Han er også sekretær i Hageselskapet i Fylket. 
Våren kommer etter påske. 
Løkene må bli sådd først. Så er det beskjæring av busker og roser. Saksa må 
brukes. Jo mer en klipper, jo mer vokser det. Det er her en bør ha litt erfaring, 
og den kommer med årene.  
Eplene kommer alltid i ytterkransene. Befruktning ved blomster, bier, vind og 
ved dyr. Moen viste oss også flere måter å beskjære busker og trær på. 
Merk at Rhondodendrun kan beskjæres helt ned til rota. 
Ved nyplanting av roser, er det viktig å få tilført ny jord. 
Naturgjødsel er best. Gartner Moen anbefalte også kugjødselkompost og kom-
post fra egen hage. 
Du får mye god jord ved å lage en egen binge i hagen, hvor du legger alt 
avfallet. Hagearbeid gir også mye fin mosjon, kreativ tankegang og frisk 
luft. 
                 Birger Solfjeld/ Tore Leo D. 

 

MAI 
Kom mai, du søte milde, gjør skogen atter grønn,      
og la ved bekk og kilde fiolen blomstre skjønn. 
Hvor ville jeg dog gjerne at jeg igjen deg så! 
Akk, kjære mai, hvor gjerne jeg i marken gå. - 
 
Om vint`ren kan man have vel mangt et tidsfor-
driv; 
Man kan i sneen trave - å ja, et lystig liv! 
Men når seg lerker svinge mot sky med liflig slag, 
på engen om å springe - det er en annen sak!! 
                                     D. Jæger 

SKJEMT 
En Sørlandsbonde kom en gang på besøk 
til en av pasientene ved Eg Sinnssykehus, 
men i gården treffer han en mann som 
vinker han hen til seg, og hvisker ham 
følgende i øret: 
 - ” Dø, ser  æ gal ut .” 
Bonden vet ikke riktig hvordan han skal få 
vridd seg ut av situasjonen, men det kom-
mer ubetenksomt, tregt og koselig: 
 ” Æ du galen.” 



 

Rotarymøte 10.04.06  
Møteleder:  Presidenten 
Program:  Klubbaften 
  
Ole Jacob ønsket vel møtt til en noe påske- 
redusert klubb. Han tok for seg forskjellig  
rotarystoff, og han takket for innsatsen under  
Honnørfesten. Det var flere av medlemmene som hadde fått positiv tilbakemel-
ding fra gjestene. Flere syntes det var svært greit å være i første etasje – og 
slippe trappen. 
 
Roald var hjemkommet frisk og opplagt hjem fra sitt vinteropphold i Spania. 
Han rundet 70 mens han var der, og takket for flotte blomster i den anledning-
en. Presidenten hadde besørget dette straks han var kommet hjem.  
 
Presidenten refererte også til brev fra Kjell Larsen, som i vinter har slitt mer 
enn godt er med å komme frem og tilbake mellom byen og Borøy i årets  hefti-
ge snøvinter. Han har følt at han ikke maktet å følge opp i klubben og derfor 
burde trekke seg. Både Arne og Ole Jacob har pratet med ham, og løsningen 
finner vi i Rotary’s lov.  – artikkel 8, seksjon 3b. Presidenten tok en rask og 
uformell saksbehandling i møtet, og Kjell kan møte slik det passer ham.  
 
Presidenten frisket også opp arbeidet med nye medlemmer og ber fadderne ak-
tivere dette. Vi har nå fått flere invitasjonsfoldere til nye medlemmer, som fad-
derne kan benytte.  
Reidar bad om innspill til en kort skriftlig informasjon til vedlegg i folderen ut 
fra innspill han fikk på PETS. Denne blir revidert og lagt i folderne.  For øvrig 
fortalte Reidar kort om informasjonen på PETS, og om den kommende endring 
i Rotary’s ledelesstruktur, som han kommer tilbake på senere. 
Ole Jacob avsluttet møtet med å ønske alle en god påske.       Reidar K. 
 

Rotarymøte          03.04.06: 
MØTESTED:       TVEDESTRAND RÅDHUS 
Møteleder:          President Ole Jacob Thorsen 
Program:            Honnørfest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Som så ofte ellers er det flere som fortjener takk. Flittige Rotary-koner som hadde bakt og 
smurt, og ikke minst fruene Lofstad og Solfjeld, som nesten usynlige, men høyst effektivt, 
sørget for at kjøkkentjenesten gikk som den skulle. De fikk god hjelp av klubbens medlem-
mer til rydding og oppvask.  Og dermed var nok en vellykket Honnørfest over for denne 
gang.                      Ref.  Reidar Kjelstrup/ foto Tore L. Dalen 

 

Vår årvisse og stadig like populære honnørfest for alderspensjo-
nistene, fant i år sted i den grønne salen i første etasje, da det 
”bare” var påmeldt noen og tretti gjester.  Til gjengjeld virket 
det som de var vel fornøyde med å være i første etasje. Karl 
Ragnar sørget for den musikalske bakgrunn, mens de siste for-
beredelser gikk sin gang, og de første gjestene ankom. Da alle 
var benket, ønsket vår president Ole Jacob velkommen, og over-
lot deretter ledelsen til honnørfestenes ”krumtapp” gjennom 
mange år; Tor Erik Nævestad, som sammen med den øvrige 
samfunnskomite, ledet oss gjennom festen. Masse god mat og 
kaffe, allsang, tippekonkurranse.  

”Gjerstadskroller” ble i år fremført av Torstein 
Skaali.  
Årets blomster gikk i år til først påmeldte; Tora 
Valle, og til eldste herre; Gisle Noddeland med 
sine 91 år, mens damene gikk av med aldersseieren 
- med Sigrid Skaar sine 95 år !  
 
Vår ”Gjerstadskrållers” sjåfør; Erling Baltsersen 
vant tippekonkurransen. Og med det ble festen 
avsluttet. Presidenten takket for kvelden og ikke 
minst samfunnskomiteen for arrangementet. En av 
gjestene takket på pensjonistenes vegne for festen, 
som de setter stor pris på.   

Presidenten ønsker 
alle velkommen til 

festen. 

Det var til  tider ganske intens 
konversasjon rundt bordene. Det 
var hørbart at gjestene koset seg 
og befant seg vel.  

Seks veier til  et godt liv. 
 
1.   Å høre det positive - framfor det negative. 
2.   Å legge merke til det som blir gjort -  
      i stedet for det som ikke gjøres. 
3.   Å huske de gode stundene - ikke lagre de onde. 
4.   Å gi omsorg - ikke bare vente å få. 
5.   Å le av bagateller - ikke bare gremmes over  dem. 
6.   Å fremelske det beste i hverandre.  
 Livet er kort, la oss ta vare på hverandre. 
 NYT LIVET! 

Skjemt: 
Der var en gang før i tida, at 
en  snekker gikk rundt å gjor-
de småjobber for folk. 
En gang reparerte han et 
hustak, og regningen som han 
sendte lød: 
Til N.N: 
An jort på take           kr. 15,00 
An vont å komme te`  ”    3,00 
             Til sammen  kr.18,00         

Ærbødigst  


