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ROTARYMØTE 31.08.  
Møteplass: Rotarykjelleren 
Kveldens møteleder: President Tore Leo 
Kveldens sang: ”Vem kan segla førutan vind ” 
Kveldens program: Mitt yrke del 2 v/Kjell 
Referat: 
Presidenten ønsket velkommen, og spesielt 
velkommen til vår tidligere utvekslingsstudent 
Benjamin, og til våre trofaste ”sommergjester” 
Finn og Odd. 
Presidenten refererte brev fra vår Guvernør, 
som hadde mange gode ord å si om klubben og 
driften av den. Vi takker guvernøren for besø-

ket.  
Benjamin har 
rukket å besøke 
Norge syv ganger 
allerede. Han er 
utdannet maskin-
ingeniør, med ho-
vedvekt på energi 
optimalisering. 
Han er nå med i 
et prosjekt som 

ser på utnyttelsen av kull i produksjon av 
strøm, og har ambisjoner om å ta en doktorgrad 
på dette feltet. Det var hyggelig å se Benjamin 
igjen. Presidenten ønsket han lykke til videre. 
 
Kveldens program, ”Mitt yrke”, del II v/
Kjell:  

Etter eksamen 
artium gikk 
Kjell på NTH, 
maskinteknikk. 
Så underviste 
han i faget en 
stund før han 
kom til Horten, 
der han startet 
på 
”tegnebrettet” 
Han kom så til 
Horten Motor-
fabrikk, der 
han etter hvert 
endte opp som 

sjef. Kjell fortalte mange historier fra den tiden 
han var i Horten, bl.a. den gangen en stor 
skipsmaskin løp løpsk under en test. Store de-
ler av motorfabrikken ble rasert, og maskinen 
var havarert. Men med liten tid til levering, ble 
løsningen allikevel å bygge opp igjen maski-
nen. På det meste så ble det bygget 8 enheter, 
på til sammen ca. 100.000 hk pr. år. 
Kjell avsluttet sitt yrkesaktive liv i 1990 og bor 
nå i sitt barndomshjem, på Sia - Borøya. 
Vi takker Kjell for et interessant foredrag, 
krydret med opplevelse og historier som kun 
Kjell kan gjøre. 
Presidenten minnet oss om distriktssamlingen 
5. september, og anmodet spesielt nye med-
lemmer til å melde seg på. 
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FRAMMØTE DENNE MÅNED:  75,2% 
 
100 %: Arne, Birger, Bård, Ellen Nora, 
Kjell, Olaf Jørg, Ole Joacim, Rolf, Tanja,  
 
Møtt i andre klubber:  
Ingen meldte. 
 

 
Karl R. Hafsten    17.08.26 
Line Abrahamsen 21.08.72 
Birger Solfjeld      22.08.28 
Svein Jordahl        28.08.46 
Rolf Andreassen   29.08.30 
Bjørn Walle          04.09.48 

PRESIDENTEN HAR ORDET 
Kjære Rotaryvenner! 
Så er en måned gått, og 
vi er alt i slutten av au-
gust. 
I juli var det mange fine 
foredrag, og Emil D. 
sviktet ikke.  
Det er utrolig hva han 
finner fram til. Vi håper 
og tror at han også til 
neste år kommer med et 
nytt, interessant fore-
drag. 

Jeg vil også takke turkomiteen for en fin og spe-
siell tur til Hillestad. De er ikke redde for å satse. 
Men det er ikke bare å ha hytte der. Det er sik-
kert værhardt på fjellet. 
Så vi kan bare glede oss til neste år, og hva tur-
komiteen finner på da. 
Takk også til Oddvar P. for en fin reportasje i 
Tvedestrandsposten om turen. Det betyr mye å få 
markert oss utad. 

 
Den 24. 
august var 
guvernø-
ren på sin 
årlige  
Inspek- 
sjonstur.”  
 

Guvernør  i Rotaryåret 2009-2010 er Fred Schwabe Hansen 
fra Risør R.K. Det  var meget interessant å høre hva han had-
de å si.. 
Denne gang hadde vi valgt å bryte gamle rutiner. Vi dro  fra 
”Kjelleren” og avsluttet  guvernørbesøket på ”Tollboden” 
med et godt måltid for en billig penge. 
Og snart er vi inne i høstmåneden  september.  
Vi ser fram til nye, gode foredrag og godt frammøte. 
Da begynner vi også med ” 3. minuttere”, og jeg har tenkt 
meg ca. 2 i måneden. Så får vi se hvordan det går. 
Så kjære Rotaryvenner, vel møtt til hyggelig samvær og godt 
frammøte også i denne måneden.  

Det har vært mange interessante programmer i 
august.  

Les på side 2 om hva  
Jarle Nakken  fortalte om  
 
”Hvordan TV Norge  
  jobber ”. 
 
 
 

 
Reidar foredro den 
10. august over emnet 
”Livstestamentet, er 
det nødvendig”.  
Det ga oss noe å 
tenke på. 
 
Men:  
Guvernørbesøket med etterfølgende velsma-
kende måltid på Tollboden var vel likevel top-
pen. 

Programmer framover: 

07.09.: Klubbaften. 
14.09.:  Fra mitt opphold i Bosnia  
               v/Bent Moland. 
21.09.: Peismøte. 
28.09.: Egoforedrag v/Line. 
05.10.: Klubbaften med ref. fra  
             Peismøte. 
12.10.: Glass som energikilde 
             v/Glenn Lindland. 
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Helge Nilsen 

Tore Leo 



ROTARYMØTE 03.08.  
Møteplass: Rotarykjelleren 
Kveldens møteleder: President Tore Leo 
Kveldens sang: "Tvedestrandssangen" 
Frammøte: 69 % 
Gjester: 5  
Referat: 
Presidenten ønsket velkommen, spesielt velkom-
men til vår foredragsholder Jarle Nakken fra TV 
Norge og til de øvrige 4 gjestene. 
Kjellerposten for juli var ferdig og ble utdelt. 
Presidenten minnet oss om distriktskonferansen 
som denne gangen holdes av Risør Rotary Klubb,  
4-6. september. Vi ble oppfordret til å delta så 
mange som mulig av de som har anledning. 
Kveldens program, Hvordan jobber  

TV Norge.  
Jarle Nakken er utdannet i USA, og er nå pro-
gramansvarlig for TV Norge. Han begynte i TV 
Norge i 1991, og har også vært innom program-
produksjonen. 
TV Norge er utelukket en reklamefinansiert ka-
nal, så de må alltid ta hensyn til de som ser på 
programmene. Det er viktig at annonsørene tref-
fer de rette seerne.  
En ideell seer er en lett påvirkelig seer mellom 
12-44 år. De har undersøkelser som viser at det er 
mer en 800.000 seere på enkelte av programmene 
deres. 
Da finansieringen av kanalen utelukket kommer 
fra reklame, er det viktig å sette annonsøren i fo-
kus, gi han trygghet i samarbeidet og få et posi-
tivt resultat. Det er mandagene og tirsdagene som 
er de viktige TV-dagene. 
Det er ca. 100 ansatte i TV Norge, og de kjøper 
inn 20 programserier pr. år, flesteparten er krim, 
underholdning, såpe og reality. 
Programmene blir ofte tilbudt bare som en ide fra 
en produsent. Noen ganger kjøpes bare ideen, den 
tilrettelegges for norske forhold, og produseres 
for TV Norge. Eller programmene kjøpes inn fer-
dige, direkte fra en produsent. Programmene må 
være tydelige, gi en klar melding om hva de 
handler om, de må gi en positiv opplevelse og de 
må ha en merkevare. 
Nye programmer vi kan vente oss utover høsten 
er bl.a. ”Middag hos meg” et program som tar for 
seg noen kjendiser som lager middag til hverand-
re, og gir hverandre poeng for det. ”Blanke Ark” 
det er 8 skoleelever som ligger flere trinn etter de 

øvrige i klassen, men som blir tatt hånd om av en 
entusiastisk og flink lærer som bringer de tilbake 
i systemet igjen og får de opp på et nivå med de 
øvrige på samme trinn. 
Det ble også vist noen programsnutter fra rekla-
meinnslag, krim, demonutdrivelse og reality-tv. 
Vi takker Jarle Nakken for et friskt og interessant 
foredrag. 
Presidenten minnet oss om Guvernørbesøket 24. 
august, der vi stiller i pent tøy, og avslutter kvel-
den på Tollboden, med en lett bespisning. 
 
ROTARYMØTE 10.08.  
Møteplass: Rotarykjelleren 
Kveldens møteleder: Ink. President,  Egil Vatne 
Kveldens sang: ”Sørland Sørland ” 
Frammøte: 82,8  % 
Referat: 
Ink. Presidenten ønsket velkommen, og spesielt 
velkommen til våre gjester. 

Ink. President minnet oss om Guvernørbesøket 
den 24 i d.m. Det ble tatt opp en fortegnelse på 
hvem som blir med ut og spiser på ”Tollboden” 
etter vårt møte med Guvernøren. 
Kveldens program, livstestamentet, er det nød-
vendig.  
Et livstestamente skal beskrive de ønskelige dis-
posisjoner for siste fase i et livsløp. Hvordan øns-
ker jeg selv å bli behandlet dersom jeg av for-
skjellige grunner ikke kan klare å gi uttrykk for 
dette selv. Det kan også sees på som sin egen vil-
lighetserklæring.  
Dette kan være aktuelt dersom en blir varig syk, 
varig og kraftig skadet, demens, osv. 
Hva kan bestemmes og beskrives i et livstesta-
ment? Dette er vanskelig, men noen retningslinjer 
finnes. 
•Lov om pasientrettigheter. 
•Retten til å medvirke. 
•Retten til å nekte. 
•Retten til en verdig død. 
Nasjonal veileder for livsforlengende behandling. 
Et livstestament settes opp som et ordinært testa-
mente, og med samme krav til bevitnelse som et 
ordinært testamente. Et livstestamente skal forny-
es hvert år. ?. 
Det ble en del diskusjon om det med fornyelse 
hvert år kunne være riktig.  

Det kan være grunner som taler for det og det kan 
være grunner som taler mot det. Reidar var for 
øvrig av den oppfatning at det sannsynligvis ikke 
trengtes å fornyes hvert år.  
Dette var et tema som engasjerte en del av klub-
bens medlemmer, det ble mange betraktninger 
rundt dette med livstestament. 
Vi takker Reidar for et interessant foredrag. 
 
ROTARYMØTE 17.08.  
Møteplass: Rotarykjelleren 
Kveldens møteleder: Past President Bjørn W. 
Kveldens sang: ” ” 
Kveldens program:  
Frammøte: % 
I presidentens fravær ledet past president kvel-
dens møte.  Han innledet med å gratulere vår ka-
pellmester Karl Ragnar med 83-årsdagen i dag. 
Ikke uventet hadde bursdags-”barnet” selv valgt 
sang og forsamlingen sang stående gratulasjons-
sangen.  
Ole Jacob fortalte at han atter igjen må reise litt 
til Kina for å følge opp bedriften der. Foreløpig 
blir han borte de fire neste ukene, men skal også 
senere reise dit noen ganger. 
Bård fortalte om en søndagstur med barna, som 
ikke gikk helt som planlagt. De skulle til Fagerhei 
og de to eldste jentene gikk i forveien. Men akk – 
de kom ikke dit og var i mange timer sporløst 
forsvunnet. Det endte opp med omfattende leting 
som fikk sin lykkelige avslutning da jentene langt 
om lenge fant tilbake til sivilisasjonen. Det ble en 
lærepenge for noen og hver! 
 Så fikk Bjørn sporet forsamlingen inn på kvel-
dens tema. Komiteene samlet seg som best de 
kunne og gjennomgikk status for sine ansvarsom-
råder. Det hele ble litt improvisert da en komité-
leder hadde forfall og to andre heller ikke møtte. 
Dermed savnet man både leder og møteprotokoll. 
En oppsummering ble det og styret er dermed 
forberedt til guvernørens besøk. Det er grunn til å 
minne om klubbens tre-års plan og bl.a. de møter 
som der er anbefalt. 
 Det er vanskelig å avholde slike møter når med-
lemmene er fordelt på flere komiteer. Håndboken 
sier da også at Club Assembly er et drøftingsmøte 
for klubbens ledere og komiteformenn – og altså 
ikke for samtlige medlemmer. Hvis komiteene 
avholder sine interne møter før Club Assembly 
vil det bli vesentlig enklere for de valgte ledere 
og holde et særskilt drøftingsmøte før guvernør-

besøket. Noe å tenke på ?? 
 For øvrig ble også det kommende 60-års jubi-
leum berørt, og det ble nevnt at det for sommertu-
renes vedkommende var det 25. Kan det bli jubi-
leumstur også?  
 
ROTARYMØTE 24.08.  
Møteplass: Rotarykjelleren/Tollboden 
Kveldens møteleder: President Tore Leo 
Kveldens sang: ”Dei Gamle fjell... ” 
Kveldens program: Guvernørbesøk 
Frammøte: 79,3 % 
Presidenten ønsket velkommen, og spesielt vel-
kommen til våre kjære Guvernør Fred Schwabe-
Hansen. Birger og Line ble gratulert med vel 
overstått 
Presidenten minnet oss om neste møte 31/8, 
”Mitt yrke, del 2. v/Kjell Larsen”.  
Kveldens program, Guvernør Fred:  
Guvernørens hovedoppgave er å besøke alle dist-
rikters klubber. Der skal han ha møter med klub-
bens tillitsvalgte og komitéformenn, for å få en 
oversikt over klubbenes indre liv, samt klubbens 
planer for inneværende Rotaryår. Så skal han 
også holde et inspirerende foredrag om Rotary og 
Rotary sitt virke, både lokalt og internasjonalt. 
Klubben fikk mye skryt for både aktiviteter og 
miljø, og spesielt for den store økningen av nye 
medlemmer. 
Det er de internasjonale dimensjonene som gjør 
Rotary til den organisasjonen som Rotary er. 
Som årets internasjonale President John Kenny 
sier det, ”doing good in the world”   
Videre så fikk vi siste nytt for distriktets store 
internasjonale prosjekt i Litauen. Og om andre 
store internasjonale prosjekter, og om ”end polio 
now”. Med den siste avsluttende innsatsen mot 
polio, som det skal avsettes store summer til, og 
som det nå ser ut til at vi nærmer oss målflagget 
til. 
Årets mål for bidrag fra hvert enkelt Rotary med-
lem er i år satt til 35 $. 
Guvernøren avsluttet med å overrekke en vimpel 
med årets tema til vår President. Presidenten og 
forsamlingen takket vår Guvernør Fred for et in-
spirerende og informativt foredrag. 
Vi avsluttet møtet, for å rusle ned til en felles be-
spisning på ”Tollboden” 

Helge 

Reidar 

Reidar 

Helge 


