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FRAMMØTE DENNE MÅNED: 
63,2% 

100 %: Kåre, Karl Ragnar, Tanja,  
    Reidar 
Møtt i andre klubber:  

KJELLERPOSTEN 

MÅNEDSBREV  -  TVEDESTRAND ROTARYKLUBB 
Juli 2007 

ROTARYS FORMÅL: 
Rotarys mål er å gagne andre  

ROTARYS MOTTO: 
Service above self 

PRESIDENTEN HAR ORDET 
HJULET HAR  
ATTER ROTERT. 
Atter en gang har  
Rotaryhjulet rotert.  
Mandag 26. Juni overtok 

jeg som president for andre gang i Tvedestrand 
Rotary Klubb. Jeg vil takke past president  
Reidar v for hans betydelig innsats som presi-
dent i for det rotary år vi nå har gått ut av. i. 
Det er med spenning og forventinger jeg går 
inn i mitt presidentembete, særlig med den ut-
fordring som ligger i endring av vår organisa-
sjonsplan. Imidlertid har Reidar og det foregå-
ende styret gjort en god jobb så dette bør fung-
ere svært bra for vår klubb. Alle komiteer og 
deres oppgaver er på plass samt at komiteene 
også har fått organisert seg. De gjenstår noe 
hva angår 3 års planen  hva angår noen av ko-
miteene, men jeg antar at de aktuelle komitéle-
dere sørger for at dette er på plass i nær frem-
tid.  
Videre har jeg fått med meg gode ressursper-
soner i styret; visepresident Bjørn, sekretær 
Egil, kasserer Anne Berit, styremedlem Tor 
Erik og sist men ikke minst; past president 
Reidar.  
Jeg føler derfor at jeg bør ha de beste forutset-
ninger for å komme meg igjennom året. Jeg 
viser her til at vår klubb er en veldrevet klubb 
med et uvanlig godt kameratskap. Spesielt po-
sitivt synes jeg det er med den hjelp og oppføl-
ging medlemmene viser.  
Vår nye guvernør har i sitt siste ukebrev bedt 
klubbene legge særlig vekt på seremonier og 
rammer rundt våre rotarymøter.  
Her føler jeg at vi i mange år har hatt alt på 
plass. Jeg viser her til våre vedtekter (art. 15) 
hvor dette er nøye spesifisert.  

Sommermånedene er  hektiske, men også hyg-
gelige, nettopp takket være våre hyggelige 
sommergjester og det bidrag de gir til vår 
klubb. Ofte er det vel slik i andre klubber at 
antall møtende synker i sommermånedene. 
Dette er ikke tilfelle i vår klubb hvor vi opple-
ver fulle hus hele sommeren, med gode fore-
drag fra  våre faste sommergjester. 
Som det fremgikk av min tiltredelsestale har 
jeg i mitt Rotary år valgt å legge vekt på flg.:  
1) Igangsetting av Matching Grant prosjekt   
2) Medlemsutvikling. Vi er i dag 31 medlem    
mer og jeg har som mål å øke dette til 34 med   
lemmer.  
3) Stryke kameratskapet og samholdet i klub-
ben. Dette er hos oss veldig bra, men det er 
alltid mulig å forbedre seg. Jeg tror her en 
igangsetting av et Matching Grant prosjekt vil 
styrke oss vesentlig, herunder interessen rundt 
vårt rotaryarbeid.  
Verdenspresidentens motto er ” Rotary sha-
res”. Vi deler av vår tid, ressurser, midler og 
omtanke som guvernøren skriver i sitt ukebrev 
nr. 1. La oss søke å vise dette i praksis med de 
mål som fremgår av mine satsingsområder i 
vår klubb (jfr. pkt 1-3 foran.). Ole  

Programmer framover: 
 
06.08  ”Fottur i Nepals distrikt - 
Mustang.” v/Jan Ivar Beisland. 
13.08 ”Miljøgate i Tvedestrand  

    sentrum”  v/Mads Oppegård. 
    20.08 ”Båtbransjen i dag” 
    v/Geir H. Søraker. 
    27.08  Foredrag av Tore Nedrebø,  
    Ambassadør i Nigeria. 
    02.09. Klubbaften - Klubbsaker  
    v/Presidenten. 

Rotarymøte  30.7.07. 
Møtested: Rotarykjelleren 
Møteleder: Presidenten 
Program:            Sjømannskirken "Bare vafler?"  
 v/Torvild Valle 
Sang: Hver dag en sjelden gave. 
Gjester: 6 
Gratulasjoner til Ragnar Lofstad og  
Hilde Marie Nistow. 
3-min. v/Tore Leo Dalen. 
Tore Leo ga oss en kort beskrivelse av sin tur til 
Østerrike i anledning Verdens Gymnostrada 
med 2000 deltagere. En mektig opplevelse som 
han gjerne tar opp som eget tema på et senere 
møte. 
Sammen med sin kone, hadde Torvild Valle sist 
vinter påtatt seg et frivillig engasjement ved 
sjømannskirken i Calahonda på Costa del Sol i 
Spania. Han ga oss et bilde av byer og omgivel-
ser fra oldtid til nåtid, og berettet om varige 
minner fra de eldste tider. Tjenesten til Torvild 
og hans kone var i hovedsak i kjøkkenregionen 
med vaffelsteking og kjøttkaker innimellom. I 
tillegg kunne han berette om stor sosial aktivitet 
i kirken som samlingssted i et område med 

mange norske pensjonister og tilreisende. Sjø-
mannskirke og diakonhjem drives sammen med 
fast ansatt sjømannsprest. Ut over de tradisjo-
nelle kirkelige tjenester som barnedåp, konfir-
masjon og vielser, kan kirken tilby klubbvirk-
somhet for unge og gamle. Likeså arrangeres 
forestillinger av underholdende art og synes 
meget populært. Kirken benyttes ofte som kurs-
sted. Som et eksempel benyttes stedet av kir-
kens arbeidsgiverorganisasjon til samlinger for 
sjømannskirkenes ansatte. Til kirkens faste 
dagsorden hører gudstjeneste hver søndag og 

onsdag. Noe feilaktig taler 
vi ennå om 
"Sjømannskirken" til tross 
for at det knapt finnes sjø-
folk igjen mens det offisielle 
navnet er "Den norske kirke 
i utlandet". Ca. 1/3 finansie-
res over statsbudsjettet, bl.a. 
prestens lønn, mens resten 

skaffes tilveie gjennom innsamlinger, basarer og 
milde gaver. Etter en spørsmålsrunde takket 
presidenten for foredraget og understreket tak-
ken med en eske sjokolade. 

 
Karl Ragnar Hafsten  17.08.26 
Birger Solfjeld           22.08.28 
Svein Jordahl             28.08.46 
Rolf Andreassen        29.08.30 
Bjørn Walle          04.09.48     
Arild Eriksen          07.09.62 

1. Trygve          1962 
2. Karl Ragnar  1964 
3. Kjell              1964 

4. Roald             1965 
5. Arne               1967 
6. Asbjørn          1967 

Medlemmer med lang ”fartstid” 

Kjell Larsen 

Vennskap 
En venn er en du kan gjøre ingenting 
sammen med og like det til tusen. 
En venn er en som kommer inn når alle 
andre går ut. 

Teknikk og data med tall og koder slåss om 
plassen i våre hoder. Men viktigere enn alt er 
det at hjertet alltid får følge med. 



Rotarymøte  2.7.07. 
Møtested:    Rotarykjelleren 
Møteleder:   Visepresidenten 
Program:     "Barn og utdannelse i Det sydlige 
Afrika" v/Tore Planke 
Sang:         Steinrøysa neri bakken 
Gjester:      5. 
Presidenten har i år satset på et 3-min. på hvert 
møte med bidragsytere i alfabetisk orden. Først 
ute var Rolf Andreassen som ga et par bilder 
av naturopplevelser fra Gudbrandsdalen.  
Tore Planke fokuserte i sitt foredrag på forhol-
dene i Sør-Afrika (S-A) og Mozambique (M) 
når det gjaldt barns og ungdoms muligheter for 
utdannelse, først og fremst å lære å lese og 
skrive. Hva kan vi, som Rotaryklubb, gjøre for 
å gi en hjelpende hånd? Forholdene i S-A lig-
ger utvilsomt bedre til rette for å lykkes med et 
prosjekt enn i nabolandet M hvor samfunns-
strukturen vanskelig kan gi noen garantier for 
at eventuelle midler kommer formålet til gode. 
Språkproblemene forsterker i høy grad vanske-
lighetene. Innenfor et Matching Grant-prosjekt 
forutsettes dessuten at det etableres et samar-
beid med en lokal Rotaryklubb som det kan 
være vanskelig å finne i M. I S-A derimot er 
det mange klubber og dermed langt større mu-
ligheter. Et felles problem er at en forutsetning 
for skolegang er at eleven skaffer seg skoleuni-
form. Uten en slik er mulighetene stengt.  
Sett fra vårt ståsted kan dette synes som en ba-
gatell, men for den det gjelder er det et stort 
problem, og virkelig en sak å gripe tak i for 
Rotary. Tores forslag er derfor å søke kontakt 
med en naboklubb, f.eks. Risør R.K., med sikte 
på sammen å etablere et Maching Grant-
prosjekt rettet mot å skaffe til veie uniformer til 
en eller flere skoler i S-A. I samarbeid mellom 
flere klubber vil innsatsen kunne bli meget 
overkommelig med stor sannsynlighet for å bli 
vellykket. Komiteen vil arbeide videre med 
saken og legge frem et forslag på et senere 
klubbmøte. En rekke innlegg fra salen ga støtte 
til et slikt prosjekt. 

Rotarymøte  9.7.07 
Møtested:    Rotarykjelleren 
Møteleder:   Presidenten 
Program:     Tvedestrandsposten  
         v/Marianne Drivdal 
Sang:          Visa hennes Staslin 

Gjester:       11 
I sitt 3-min. leste Kåre Arentsen dikt på sin 
sedvanlige imponerende måte (det er utrolig 
hva den fyren husker). 

Marianne Drivdal er disponent og ansvarlig 
redaktør i lokalavisen som eies av A-pressen 
(størst) og Fædrelandsvennen og dekker Tve-
destrand, Vegårshei og Flosta.  
Avisen kommer ut tre ganger per uke, har ca. 
3500 faste abonnenter og regner med ca. 12000 
lesere. Dette skulle tilsi at avisen når frem til 
langt flere lesere enn de fastboende.  
Til tross for at folketallet har vært for nedadgå-
ende, har utviklingen i abonnement vært god 
og det er sjelden man opplever oppsigelser. En 
finner bl.a. flere og flere helårsabbonnenter 
blant feriefolk. Inntektene for deler seg stort 
sett 50/50 på abonnement og annonser.  
Avisen har 5 medarbeidere i redaksjonen hvor-
av et par på deltid, så det er ikke mangel på 
arbeidsoppgaver for den enkelte. Distriktet er 
stort og det er uoverkommelig å ha folk tilstede 
ved enhver anledning. Leserinnlegg og innspill 
fra allmennheten utgjør derfor kjærkomne bi-
drag til redaksjonens arbeid. Større saker, som 
f.eks. bopliktdebatten, har gitt avisen et opp-
sving med leserinnlegg både fra øst og vest.  
Kontakten med både kommune og foreningsliv 
er meget god.  
Redaktøren ser et stort potensial i videreutvik-
ling av avisens nettutgave, men det krever selv-
sagt en betydelig innsats. Det registreres øken-
de trafikk på nettet og antall "treff" per uke 
øker stadig. Redaktøren ga et levende inntrykk 
fra jakten på bilder og stoff fra dronningbesø-
ket i Arendal og i særdeleshet på "vår"  
Ingeborgs rolle. 

Rotarymøte   16.7.07 
Møtested:      Rotarykjelleren 
Møteleder:     Visepresidenten 
Program:       Den røde erkehertuginnen v/Emil 
          Didrichsen 
Sang:            Jeg blir så glad når solen skinner 
Gjester:         13 
Gratulasjon til Kaare Selvig med 89 år den 17. 

I sitt 3-min. ga Arne Bjørnstad 
til beste noen morsomme 
"fantehistorier" fra barndom-
men da hans far var fattigfors-
tander og besøk av fanter hørte 
til dagens orden. 

Enda en gang fikk vi så opple-
ve Emil på sitt beste. Vi ble tatt 
med sydøstover denne gangen, 
til Donaubekkenet, hvor Habs-
burgdynastiet hadde regjert i 
8 0 å r U n d e r  e n 
"samarbeidsavtale" mellom 
Østerrike og Ungarn regjerte 
Franz Josef som keiser av Østerrike og konge 
av Ungarn og som overhode for 50-60 millio-
ner mennesker av mange slag og med forskjel-
lige språk. En gang i 1859 
tilkjennega 104 kanonskudd at keiseren hadde 
fått en sønn, kronprins Rudolf. Denne fant 
tronfølgeroppgaven svært lite interessant. Han 
var en meget begavet mann, særdeles språk-
mektig, vitenskapelig interessert (ornitologi), 
skrev fagbøker og utviklet seg til å bli en me-
get liberal demokrat. Han giftet seg med prin-
sesse Stephanie og ble far til Elizabeth, kalt 
Erzi, som etter hvert ble Emils hovedperson, 
"Den røde erkehertuginne". Rudolf gikk bort i 
tidlig alder, fremdeles stilles det spørsmål ved 
hvordan han endte sine dage, mens Erzi, uten 
arverett, kom til å leve et meget urolig liv med 
ektemenn/samboere som falt fra i tur og orden 
(her føler referenten å måtte innrømme at 
tempo og navn gikk noe ut hans oppfattelses-
evne). Erzi var en meget bestemt og begavet 
dame som visste å takle enhver situasjon så 
også alle de utfordringer som møtte henne 
under de mange politiske omveltninger som 
skjedde i første halvdel av forrige århundre. 
Hun vek ikke tilbake for å gjøre bruk av sin 
keiserlige byrd (barnebarn av sin bestefar, kei-
seren) som innfallsport til de varierende politis-

ke kretser, til og med Gestapo og russerne. Hun 
bosatte seg i Villa Hüttendorf hvor hun også 
endte sitt liv og ble gravlagt på Hüttendorf 
Friedhof. Typisk for erkehertuginnen var hen-
nes beslutning om at intet på kirkegården skul-
le gi ettertiden noen form for informasjon om 
hennes navn eller herkomst. Således må Emil 
ha nedlagt en respektabel porsjon forskning for 
å kunne trollbinde forsamlingen slik han gjor-
de. 
Rotarymøte 23.7.07. 
Program: Sommertur 
Sommerturen 07 gikk til Næs Jernverksmuseum 
med 38 deltagere 
hvorav 22 gjester 
og blant disse 
hele 15 damer, 
imponerende. 
Samlet i Snekker-
bua, ønsket Odd-
var Pedersen vel-
kommen og orienterte om kveldens videre pro-
gram. Vi ble presentert for kveldens guide, 
Alice Noddeland, en kunnskapsrik og talentfull 
ung dame på sommerjobb. Innledningsvis fikk 
vi se en film om jernverk i Norge, noe som ga 
oss en god bakgrunn for det vi senere skulle få 
se. Man kan godt si at verket ble opprettet så 
tidlig som i 1665 og var i sammenhengende 
drift til 1959. Museet, som i dag rommer alle 
hovedkomponentene i jenverksvirksomheten 
(pluss litt til), er blitt til etter en imponerende 
innsats. Det vil føre for langt å gi en detaljert 
beskrivelse av vårt besøk, men den som måtte 
være spesielt interessert anbefales å skaffe seg 
boken Fortuna utgitt av Næs Jernverksmuseum 
2003. Etter omvisningen gikk turen gjennom 
Lunden, en idyllisk park, til golfklubben hvor vi 
ble servert grillmat av ypperste klasse og i rike-
lige mengder med jordbær og fløte til avslut-
ning. En kulinarisk opplevelse. Emil Didrichsen 

takket på vegne av gjeste-
ne for den mottagelse man 
alltid får i Tvedestrand 
R.K. og i særdeleshet for 
den anledning man var 
gitt til å ta del i sommer-
turen som også ble omtalt 
i rosende vendinger. Pre-

sidenten avrundet måltidet og rettet en spesiell 
takk til arrangementskomiteen. 

Kjell Larsen 
Kjell Larsen 

Kjell Larsen 

Kjell Larsen 

Alise Noddeland 

Grunnlagt av Arne Garborg 1872 

Ingeborg (Misje) vant Kvitt 
eller dobbelt med kongelig 
tema. Her er hun fotografert 
som ”blomsterpike” like før 
hun møter de kongelige ansikt 
til ansikt i Arendal 6.juli i år. 


