ROTARYMØTE 27.07.
Møteplass: Rotarykjelleren
Kveldens møteleder: President Tore Leo
Kveldens program: ”Siste kapittel med ny kone”
v/ Emil Didrichsen.
Frammøte: 82,8 %
Gjester: 12
Presidenten ønsket velkommen med et lite dikt til en
tallrik forsamling. Hele 12 gjester var protokollert
men med ca 40 tilstedeværende har nok noen få unnsluppet gjesteboken. Det er bare Emil som klarer å
trekke så mange, og enda flere ville ha vært der om
de hadde kunnet.
Emil sine historiske foredrag fremført med patos og
styrke, rike på historiske fakta, detaljer, intriger og
tragedier, blir åpenbart satt stor pris på. Det er sommerprogrammets ener for gjester og medlemmer, og
rotaryårets mareritt for referenten. Å fange tråden i
en tre kvarters ordflom med navn, årstall, slektskap,
politiske intriger og mye mer, er en utfordring for en
aldrende referent. Og når man noterer noen stikkord
går man samtidig glipp av andre poeng.
Men til fakta: Emil hadde denne gang fokusert på
Det hohenzollerske hus i perioden 1871 til 1918. En
urolig periode i det som med tiden ble dagens Tyskland, og hvor fyrst Otto von Bismarck den gang var
rikskansler. Det begynte (i denne sammenheng) med
Vilhelm I, som var konge av Preussen og keiser av
Tyskland. Han glimret ikke verken som menneske
eller politiker men ble velansett og avholdt. Han hadde pliktfølelse og holdt en moderat linje. Etter ham
kom sønnen Friedrich III med samme tittel som faren. Han ble gift med Victoria (Vici) datter av engelske dronning Victoria. Friedrich utmerket seg som
general. En velutdannet liberaler. Som keiser regjerte
han kun i 99 dager, hvoretter en strupekreft forårsaket hans død. Og så kommer vi etter en detaljert his-

er
ler
u
t
Gra med
en!
dag

Olaf Georg Hafredal
Bård Sterk Hansen
Ragnar Lofstad
Hilde Marie Nistov
Karl R. Hafsten
Line Abrahamsen
Birger Solfjeld
Svein Jordahl
Rolf Andreassen

09.07.48
13.07.74
25.07.58
31.07.58
17.08.26
21.08.72
22.08.28
28.08.46
30.08.30

TVEDESTRAND ROTARY KLUBB
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand.
e-post: tvedestrand@rotary.no
Internett: www.tvedestrand.rotary.no
President 2009 - 2010: Tore Leo Dalen,
Høyheiveien 6, 4900 Tvedestrand.
Telefon: 3716 2613 Mobil: 950 47 828
e-post: tore.l.dalen@kabeltv.as

torisk reise til kveldens tema, som er sønnen til Friedrich – nemlig Vilhelm II (forøvrig fetter til vår
dronning Maud), som arvet samme tittel som sine
forgjengere. Han var imidlertid av en helt annen
støpning med sterke konservative og autoritære tilbøyeligheter og tilhenger av Bismarck’s linje. Muligens en tanke paranoid? Han skiftet ofte ut sine rådgivere og ministre og avskjediget også Bismarck.
Han hadde store tanker for Tyskland og betegnet seg
som keiser av Guds nåde. Hans vesen gjorde inntrykk men i virkeligheten manglet han både dybde og
soliditet. Selv hans far anså ham for umoden og
uskikket. Han var gift med Augusta Victoria av Augustenborg og fikk seks sønner og en datter med henne. Hans egenrådighet gjorde ham etter hvert upopulær. Under første verdenskrig mistet han all autoritet,
og ved revolusjonen i 1918 måtte han flykte til Nederland hvor dronning Vilhelmina holdt en beskyttende hånd over ham. Tyskland ville ha ham utlevert,
men det ble avslått. Til slutt gikk han med på å abdisere og oppfordret til samhold i Tyskland.
Vilhelms kone døde i 1921 og ble begravet i Tyskland. I 1922 giftet han seg med prinsesse Hermine
av Reuss. Hun var bare 35 år og enke med fem barn.
Hun hadde selv foranlediget kontakt og var nok mer
ute etter posisjon og makt enn et familiært forhold.
Hun er betegnet som arrogant, beregnende, selvbevisst og ærekjær og drømte om Vilhelms gjeninnsettelse. Hun pleiet da også kontakter med både Hitler
og hans nærmeste, noe Vilhelm ikke var begeistret
for. Vilhelm døde etter en hjertefeil i 1941 og Hitler
besørget storstilet begravelse i Dorn i Nederland.
Hermine ble etter krigen arrestert av russerne og internert. Hun døde i 1947.
Dette ble et for langt referat, men det er bare et gløtt
inn i alt Emil fortalte. Vi ser med forventning frem til
neste sommer !
Reidar
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foredragsholdere og bedriftsbesøk. Dette må
dere gå med til formann i programkomiteen:
Kjære Rotaryvenner! Ole Jacob Thorsen. Jo bedre program, jo mer
Så er det nytt Rotaryår hyggelige møter.
– ny guvernør og ny
Jeg vil også videreføre 3-minutterne . Her
president. ”Hjulet”
kan en komme med det som opptar en, noe
har rotert rundt nok en en kan informere medlemmene om - eller
gang.
komme med artige, selvopplevde ting. Her
Som president vil jeg tror jeg alle har noe å bidra med.
forsøke å få til hyggeVi er i begynnelsen av juli, så jeg ser fram til
lige møter, slik at
å møte våre sommergjester, - Emil D. s foremedlemmene trives
drag og sommerturen til Hillestad. Det tror
og vi får et godt framjeg blir en lærerik og flott tur.
møte.
Så får vi forhåpentligvis håpe og tro på en
Derfor er det viktig å få innspill fra dere, og
fortsatt fin og behagelig sommer, slik at vi
gjerne direkte til meg. Så skal vi se hva vi
får ladet opp batteriene.
kan gjøre. Det gjelder også ideer og tips om
Tore Leo
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FRAMMØTE DENNE MÅNED: 65,5
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Jørg H., Reidar K., Ragnar L., Sven Inge M.,
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Møtt i andre klubber:
Ingen meldte.
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I dette nummeret kan du bl. a. lese om turen til
Hillestad og ” Siste kapittel med ny kone”

Programmer framover:

v/ Emil Didrichsen.

03.08.: Foredrag ved gjest.
10.08.: Livstestamente, er det nødvendig?
v/ Reidar Kjelstrup.

17.08.: Klubbaften/assembley.
24.08.: Guvernørbesøk.
31.08.: Mitt yrke, del 2
v/Kjell Larsen .
07.09.: Klubbaften.

derimot avanserte kameraer (speilrefleks) + ulike
linser. Alt i prisklasser en amatør holder seg langt
unna.
Som han forklarte så gjør et kompaktkamera med
automatikk hele jobben for fotografen. Bildet blir
da et gjennomsnitt av hva kameraet klarer. Selv
stiller han inn både lys, linseåpning, tid, og hva
nå kameraet for øvrig kan, og legger gjerne til lys
på ulike måter for å fremheve detaljer. Resultatet
Vår nye president ønsket velkommen og forklarte blir utrolig flotte og vakre bilder. Disse kan trykat dagens program var blitt utsatt grunnet datakes på spesiallerret og blir som fullverdige maleproblemer. I stedet hadde vårt tidligere medlem; rier – om ønsket. I tillegg kan han så med et PhoArkitekt og fotokunstner Atle stilt opp på meget toShop-program manipulere bildene ved å forkort varsel.
andre eller justere fargetoner og kontraster, eller
Våre gjester ble behørig ønsket velkommen –
ved å lime sammen ulike bilder, legge til eller
Emil Didrichsen for 43. gang ! På spørsmål an- fjerne detaljer, sette på kontrastbelysning – og
tok han at han nok hadde holdt 30 foredrag i vår mye mer. Så tar det da også lang tid å fremstille
klubb i løpet av disse årene.
et slikt bilde. Til gjengjeld blir de utrolig flotte !
Presidenten gjorde forøvrig oppmerksom på at
Atle kunne holdt på mye lenger, men presidenten
Helge nå har oppdatert klubbens hjemmeside. Ta måtte runde av og gav Atle en velfortjent vinflasdere tid til å klikke dere inn på
ke. Det ble en virkelig interessant kveld.
tvedestrand.rotary.no
Reidar
3-minutter: Tor Erik holdt et kort innlegg om ”En
ROTARYMØTE
13.07.09
av våre nye landsmenn” innvandret fra Grønland
og bosatt i vår vakre skjærgård: Han sendte rundt Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: President Tore Leo
et bilde av Kvitkinngåsen – en and på ca 60 cm
Program: Kunstforsikringsmarkedet
lengde, som liker seg best høyt oppe på øyene.

ROTARYMØTE 06.07.
Møteplass: Rotarykjelleren
Kveldens møteleder: President Tore Leo
Kveldens sang: ” ”
Kveldens program: Digitale fotos v/ Atle
Goutbeek
Frammøte: 68,7 %
Gjester: 2

Og så var
det Atles
tur.
Som vi
vet er
han ikke
bare arkitekt men
også en
avansert
og kreativ fotokunstner.
Han takket for
invitasjonen og forklarte at han bare hadde hatt tid til å
improvisere et program ut fra hva han hadde liggende. For en fotoamatør som referenten ble det
mer fagprat enn jeg fikk med meg.
Atle viste oss et utvalg bilder – alt fra enkle komposisjoner til de mer avanserte og til dels manipulerte produkter. Han benytter ikke slike automatkameraer som vi amatører bruker til daglig, men

Oppmøte: 62,1 %
Gjester:
6
Vår nye president ønsket en tallrik forsamling
velkommen. Med flere medlemmer og mange
gjester begynner det å bli trangt i kjelleren.
Presidenten gav ordet til Reidar, som pleier å
skrive ut medlemskortene. Siden det åpenbart er
et flertall som aldri benytter seg av disse spurte
Reidar om hvem som ønsker å få dette – med den
tanke at de øvrige da ikke behøver å få de hvert
år. Han innrømmet at det også ligger litt makelighetshensyn bak. Hvis det blir noen som ikke får
medlemskort men ønsker dette, så gi Reidar beskjed ! Alle som reiser litt bør ha dette, slik at de
kan besøke andre klubber når det passer.
Deretter var det Arne som informerte om detaljer
vedrørende sommerturen.
Og så var det kveldens program som var oppført
som ”Foredrag ved gjest”, og gjesten Sven Inge
hadde skaffet er ingen ringere enn Harald Woxmyhr, som kunne fortelle at han nå er blitt fastboende her i Tvedestrand. Harald har i alle år arbeidet innen forsikring, men ble for en del år siden
headhunted til Axa Art Insurance Limited i London som deres representant i Norge.

Med kontor i Tvedestrand fungerer han nå som
forsikringsmegler i Skandinavia men lønnes fra
London.
Axa Art er et nisjeselskap med kunstforsikring
som spesiale. Selskapet har 150 ansatte rundt omkring i mange land. 30 av disse er i London.
Blant de ansatte er det 50 kunsthistorikere som
bl.a. har det internasjonale kunstmarkedet som
sitt interesseområde. Selskapet forsikrer alt innen
kunst som kan selges på en kunstauksjon. Det kan
være private samlinger, kunstutstillinger, museer,
gallerier og mye mer, men også oppbevaring,
transport og skade dekkes. 60 – 70% av kundene
er private samlere, som det finnes forbausende
mange av.
De forsikrer for beløp fra 1,5 mill.og oppover.
Snittverdi på forsikringsobjektene ligger rundt 50
mill. Nkr. Maksimal forsikringskapasitet for en
samling ligger på 200 mill. Euro. Kundene er seriøse identifiserbare personer/firmaer og ditto
gjenstander. Andre takker man nei til. Det betyr
at Rotarianere kan få forsikring hos Harald, så de
av dere som har arvesølv, kunst og antikviteter
for mer en 1,5 mill. kan kontakte ham. For resten
av oss kan det være lurt å være oppmerksom på at
hvis man har en spesielt verdifull enkeltgjenstand
så bør den anføres særskilt på forsikringspolisen.

sakte arbeidet seg opp langs en fem kilometer
lang imponerende nyanlagt fjellveg, som hva
gjelder utførelse og utsikt kan måle seg med
Trollstigen, fortalte Barbro om hvordan foreldrene Borghild og Eivind Hillestad startet galleriet
og begynte med produksjon av plast-kanoer og
kajakker. I forbindelse med prosjektet ”Snu
Åmli” kom så planene om turistanlegg og hytteutbygging opp. Alle detaljene om dette er det
umulig å få med i dette referatet - men ganske
kort:
Planstart 2004. Veibygging 2005 – opp til Hillestadheia i 600 meters høyde med enorm utsikt,
fisk, snø, turstier og skiløyper, og ubegrenset med
frisk luft, er det lagt ut 3000 mål. 130 tomter er
klargjort og 60 hytter er oppført på tomter på
ca1,5 mål. Årlige fellesutgifter til vei,vann, kloakk, brøyting, bredbånd er på ca 10.000 pr tomt
(selveier). Brønnvann fra 150 meters dyp. Fullverdig renseanlegg. Hele anlegget har en kostnadsramme på 38 millioner. Et imponerende og
usedvanlig flott anlegg, som blir utbygget i flere
faser/områder. For den interesserte: Kfr.
www.hillestad.no
Så bar det ned til lavlandet igjen og vi inntok galleriet, som har en fortid som laftet driftsbygning
fra 1805. Smakfullt og enkelt innredet hadde det
en trivelig og nesten intim atmosfære. Her ble vi
Reidar
servert stedet spesialitet; Elgkarbonader med tilROTARYMØTE 20.07.09
behør og egnet drikke + kaffe og stedets berømte
Møtested: Hillestadheia
kringle. Vi spiste visst opp alt de hadde. Det var
Turledere: Line, Arne, Ole Jacob
nemlig godt! Etterpå beså vi kunstutstillingen,
Program: Sommertur
beundret Hillestad-smykkene og handlet flittig.
Oppmøte: 43,8 %
Vis a vis galleriet ligger den lokale kirken – en
Gjester:
26
”mini-kirke” bygget i solid tømmer i 1920. Vi
Rotary i Tvedestrand må ha en høy stjerne hos
fikk låne nøkkelen og en del av oss rakk også å
”De høyere makter”, for mens Kajakk-løpet
bese dette særegne og nesten intime gudshuset,
”Vanvittig” i Kilsund gikk i styrtregn og lørdasom har den klausul på Hillestad-gården at presgens båtrace i Arendal måtte avlyses, så smilte
solen til oss på sommerens mest populære møte- ten skal disponere et rom for klesskift der.
dag. Riktignok var det bare 14 klubbmedlemmer Det ble et langt ”møte” og vi kom sent hjem med
som møtte opp på Rutebilstasjonen, men til gjen- enda flere historier underveis. Konklusjonen må
gjeld stilte 26 gjester, så det var en fullastet buss bli at dette var en særdeles flott sommertur.
Tur-komiteen fortjener stor honnør for et grunsom la i veg mot de indre bygder med Hillestadheia og galleriet som mål. Turkomiteen ser- dig forarbeid med bl.a. informative brosjyrer.
verte både øl og brus underveis. Ved Simonstad Takk til dem!
Reidar
hadde komiteen lagt inn en interessant avstikker
inn til det store anlegget til Bergene-Holm, som
Og her har president
vi kjørte gjennom. Ferden gikk videre mot HilTore Leo overrakt
lestad gjennom skog og langs flomdigre elver,
blomster til den ypmens Arne sørget for aktuell informasjon og små
perlige vertinnen,
historier underveis. Ved Hillestadgalleriet kom
Barbro Hillestad.
turens lokal-guide: Barbro, ombord. Mens bussen

