ROTARYMØTE 25.05.
Møteplass: Rotarykjelleren
Kveldens møteleder: President Bjørn.
Sang: ”Løft ditt hode du raske gutt ...”
Program: Egoforedrag v/Tor Olav Hagestad.
Møtet den 15.06. «Ut i det blå» går til Ole Jacob i
Sagesund, brygge og parkeringsmuligheter bør
ikke forhindre et godt oppmøte.
På møtet den 22.06. blir det opptak av nytt medlem.
Sven Inge er innlagt på sykehus. Hilsen via Arne.
Vår trofaste sommergjest, Kjartan Velde er gått
bort.. Minneord v/Birger. ½ min stillhet.
Så til Tor Olav:
Han kom til verden i 1973 og betegner sin oppvekst som trygg og god. Friluftsliv med turer i
skog og mark, for ikke å snakke om båtliv, kom
til å prege gutteårene. Hytta i Gjøvdal står også
sentralt i minneboka. Tor Olav var en driftig kar
med stor interesse for mekking slik han selv sier
det. At det var en noe spesiell «drive» i karen anses bevist da han brukte konfirmasjonspengene til
dykkerkurs og dykkersertifikat. Etter å ha gjort
seg ferdig med barneskolen i 1989 med påfølgende gymnas og eksamen artium i -92 fulgte Arendal yrkesskole (teknisk tegning) og militærtjeneste i kavaleriet hvor hesten for lengst var parkert til fordel for panservogna. Hans militære utdanning ble avsluttet med hærens jegerskole. Om
det var eventyrlysten som gjorde utslaget eller om
det var militærlivet som fristet vites ikke, men
etter søknad havnet han i UNIFIL -styrkene i Libanon. Tjenesten her kom vel stort sett til å arte
seg slik vi har hørt så mange ganger før. Med risi-
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ko for å ha oppfattet hans beretning feil, har referenten forstått det slik at det mest dramatiske som
hendte var at han ble stukket av en skorpion, heldigvis med et positivt utfall. Hans konklusjon var
at han godt kunne ha tenkt seg å gjøre denne tjenesten om igjen. Neste stopp på karrierestigen var
jobb som vekter i Oslo, «en forferdelig drittjobb
og ikke noe blivende sted». Så ble det Sørlandets
tekniske skole i 2 år, og deretter jobb i Aker Maritime, Kristiansand i 1998 med boreutstyr for
rigger og boreskip.
Litt utenom jobb ble det også tid til da Tonni fra
Gjerstad kom inn i bildet, men det varte helt til 2.
juledag 2007 før lille Trygve kom til verden. Et
sprudlende tilskudd til familien. Neste yrkesmessige stopp ble som prosjektingeniør på Pusnes
med oppfølgingsoppgaver i Korea. Da mor gikk
bort i 2003, overtok Tor Olav barndomshjemmet i
Plankedalen og satte i gang betydelige
«tilpasninger» i huset, noe som kostet ham mye
svette. Men det gjorde godt å komme tilbake til
Tvedestrand, «gode tider» som han uttrykte det
med jobb i Team Tec fra 2007 og til slutt som
prosjektleder i Norsafe fra mai 2009. Det var med
en tilsynelatende stolthet han viste bilder av hurtiggående rednings- og patruljebåter som han
hadde lagt litt av sin sjel i. Det er tidligere nevnt
at Tor Olav fra barnsben av har vært meget opptatt av fritidssysler, og dette har fortsatt, og snarere tiltatt, i voksen alder. Stikkord kan være sykling, golf, jakt, ski, båt, heimevernet og ikke å
forglemme hus og hjem.
Klubben har utvilsomt fått positivt tilskudd til
vårt medlemsregister.
Kjell Larsen
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PRESIDENTEN HAR ORDET
Mai måned er historie. Vi har feiret
nasjonaldagen og
i Rotary har vi
hatt mange fine
møter.
Mandag 4. mai
var klubbaften
med litt rotaryinformasjon og innlegg fra klubbens
egne medlemmer.
Ole Jacob fortalte levende om en jobbreise til
Sovjet Samveldet for noen år tilbake, og den
store kulturforskjellen det er mellom nordmenn og russere. Det er nesten utrolig å høre
hvor primitivt det var på ”landsbygda” i en
så stor nasjon.
En skal tydeligvis ha litt reiseerfaring for å ta
en slik forretningsreise - selv i dag.
Tor Erik viste bilder fra Tvedestrand som
både engasjerte og ga et blikk bakover i tid.
Trafikk og parkering har vært og vil alltid
være et problem i vår lille og trange by. Tor
Erik viste hvor problematisk det blir i sentrum en sommerdag med stor trafikk og med
biler og mennesker på kryss og tvers. Heldigvis er både biler og mennesker nede på
gangfart slik at det ikke skjer det helt store i
et kaotisk trafikkbilde.
Bildene av gamle Tvedestrandsfolk vekket
minner - spesielt for de av oss som har levd
en stund. Det ble mange kjente og kjære ansikter vi fikk se på skjermen den kvelden.
11. mai holdt Roald et interessant foredrag
om sin ungdomstid og valg av yrke. Han
vokste opp under enkle forhold med en vill
og barsk natur rundt seg. Valg av yrke kom
for ham, som for mange av oss, litt tilfeldig,

men da han først hadde kommet på ”sporet”
utviklet han en lang og spennende karriere
innen sykehussektoren.
18. mai ble vi invitert til Risør kunstforening
av Johan Songe. En flott avveksling med utstilling av lokale kunstnere. Særlig maleriene
vakte interesse hos undertegnede. De var laget ut ifra samme ståsted, men med forskjellige temaer. Spennende og moro å se.
Takk for et godt initiativ til, Arne!
25. mai hadde Tor Olav egoforedrag. Veldig
bra lagt opp. Kåseriet hans ble fulgt opp med
bilder helt fra han var nyfødt og opp til i dag.
Mange av oss kjenner jo litt til Tor Olav fra
før, og da er det alltid ekstra moro å få litt
innsikt i hvordan hans liv har utviklet seg.
Som han selv sa, - en god barndom og et
spennende voksenliv.
Takk for et fint egoforedrag.
Ja kjære rotaryanere. Da er det bare å nyte at
sommeren er kommet. Vel møtt til spennende mandagskvelder i juni måned.
Bjørn Walle

Ikke gå foran meg,
jeg følger kanskje ikke etter.
Ikke gå bak meg,
jeg leder deg kanskje ikke.
Bare gå ved siden av meg
og vær min venn

Albert Camus

Programmer framover:
01.06.: Møtefri - 2. pinsedag.
08.06.: ”Min erfaring som
nyetablert” v/Svein Inge
15.06.: ”Ut i det blå” v/Ole Jacob.
22.06.: ”Golf - er det for alle?”
v/Ole Jørgen Olsen.
29.06.: Presidentskifte.

fuktige både her og der under slike omstendigheter, men Ole Jacob mestret situasjonen og er
med oss den dag i dag.
Tor Erik refererte et brev til kommunen/
ordføreren vedr. sommerstenging av Holgata
Presidenten refererte mail fra guvernøren med ledsaget av en serie fotos fra trafikkaoset da
forslag om vinlotteri i klubbene til inntekt for gata var stengt for 2-3 år siden, snakk om dradiv. Rorary-programmer (TRF). Presidentens matikk. De rette myndigheter er nødt til å reagere på en slik dokumentasjon.
forslag om å øremerke overskuddet fra kveldens vinlotteri til formålet vakte ingen motbør. Og Tor Erik hadde mer på «filmrullen» sin. Vi
fikk også se en rekke naturbilder i de flotteste
Videre ble det foreslått å endre møteprogram- farger, alle med motiver fra kjente steder i vårt
met den 18.05. «Grisen Storsenter» til et besøk naboskap. Han kunne også vise oss en serie
i Kunstparken i Risør hvor Johan Songe stiller portretter fra mange år tilbake av gamle og for
som guide. Servering av et lett måltid (suppe?). lengst glemte klubbmedlemmer (i hvert fall for
oss «yngre» medlemmer).
Påmelding. Medbragte gjester vil være velKjell Larsen
komne. Fremmøte på Rutebilstasjonen kl. 1800
ROTARYMØTE 11.05.
hvor vi fordeler oss på færrest mulig biler.
Som et à propos til Einars innlegg om Berlin, Møteplass: Rotarykjelleren
Murens fall og Sovjetsystemets oppløsning for Kveldens møteleder: President Bjørn.
en tid tilbake, ga Ole Jacob til beste noen opp- Kveldens sang: "Øyvinds sang" (Løft ditt
hode du raske gutt)
levelser fra en forretningsreise til Murmansk
Kveldens program: ”Om oppvekst og valg av
for å forhandle en lisensavtale vedr. produkyrke” v/Roald Olderbakk.
sjon av forbrenningsovner for den sovjetiske
fiskeflåten. Sovjetsystemet var fortsatt i live,
I erkjennelsen av at neste møte er den 18. mai
og som utlendinger ble de virkelig behandlet
og kan medføre noen småproblemer for noen,
som VIP'er.
er det lagt opp til en endring i møteprogramSom eneste gjester i hotellets store spisesal
met: Klubb, og gjerne medbrakte gjester, er
fikk de servert 1 fl. vodka pr. hode, og som om invitert til Kunstparken i Risør.
dette ikke skulle være nok, fikk de servert ille- Initiativtaker: Johan Songe, Risør RK med
luktende unge damer levert direkte fra filetfab- mellomkomst av vår egen Arne.
rikken til dessert. Det ble sagt at de kom rime- Foruten en orientering om stedet og om utstillig uskadd fra «opplevelsen».
lingen, inkluderer programmet en enkel servePå returen fikk de igjen demonstrert sovjetsys- ring - derfor påmelding ved opprop.
temets fortreffelighet. Som de VIP'er de var,
ble de høytidelig eskortert ut til flyet hvor sov- Fremmøte ve Rutebilstasjonen kl 18.00 hvor vi
fordeler oss på et minimum antall biler.
jetpassasjerene sto i kø, forfrosne i nordROTARYMØTE 04.05.
Møteplass: Rotarykjelleren
Kveldens møteleder: President Bjørn
Kveldens sang: "Här är gudagott att vara ..."
Kveldens program: Klubbaften.

asnoen, og ventet på tørn.
Flyturen hjem skulle gå via Riga, og om Ole
Jacob er tilstrekkelig orientert i geografien eller ei skal være usagt, men i hvert fall fant han
ut fra sin vindusplass at flyet var fullstendig
ute av kurs og var i ferd med å brøyte seg vei
gjennom krattskogen da den forestående landing ble annonsert.
Meldingen utløste et totalt virvar blant passasjerene. Alle skulle ha på seg hatter og ytterklær, og alt skulle finne sted i midtgangen.
Det er vel fare for at noen hver kunne blitt litt

Roald underholdt
oss resten av timen
med en beretning
om sin herkomst og
oppvekst ved Ursfjorden i Sømna
kommune på Helgelandskysten. (like
sør for Brønnøysund
eller ”midt i Norge”
om man vil).

Stedet, Olderbakk, lå uten veiforbindelse, og
en naken kyststripe som eneste adkomst til
omverden. Skoleveien gikk over fjorden (ca
3 km) til en liten internatskole med bare en
hånfull elever.
Roalds far var fisker, og gutten måtte fort
lære seg til å jobbe på småbruket og håndtere familiens fembøring. Roalds oldermor
kom fra Gausdal i 1861 da stedet Olderbakkan ble kjøpt, og stedet har vært i familiens
eie siden - også etter at det ble fraflyttet i
1964. Roald tar derfor fortsatt sine økter
med vedlikehold av eiendommen.
Det kan nok være en og annen i klubben
som ser et og annet likhetstrekk i sin egen og
Roalds oppvekst, men fra da av, er det nok
få som finner likhetstrekk med hans karriere.
Som han selv sa: Det hadde i grunnen vært
mer treffende om mitt innlegg hadde fått tittelen ”slik ble mitt liv” - det var nemlig mye
som bare ble slik.
Roald ble konfirmert i 1950, hvoretter han
var hjemme i ett år da han ”leste” snekkerlære for så å ta handelsskole. –Jobbet så i en
engrosforretning i Mosjøen og deretter i Mo
i Rana hvor han etter hvert ble ansatt ved det
lokale sykehuset.
At han brakk lårbenet i skibakken og måtte
fraktes i flere etapper med båt til det lokale
sykehuset i Sandnessjøen, kom tydeligvis til
å besegle hans yrkesmessige karriere. Der
søkte han en ledig stilling ved sykehuset og
fikk den. (Han må jo ha vært en mønsterpasient).
Deretter gikk turen til Tønsberg (Vestfold
sentralsykehus) i 1957, og så tilbake til
Nord-Norge, nærmere bestemt Bodø sykehus som fullmektig i 1958, og senere økonomisjef. I mellomtiden hadde han tatt seg tid
ti å avtjene militærtjeneste og å avlegge eksamen artium som privatist. ”Bodøkarrieren”
avsluttet han i 1974 for så å få jobben som
direktør ved Hamar sykehus, som senere ble
slått sammen med Elverum sykehus som ble
til Hedmark sentralsykehus.
I 1994 kom han så småningom til Tvede-

strand og har siden ikke angret et øyeblikk
på at han valgte ”pensjonistyrket”
Roald tar fortsatt sine økter på småbruket i
Olderbakkan som han disponerer sammen
med sin nære familie.
Det skal nevnes at han ble rotarianer i 1965.
Kjell Larsen

ROTARYMØTE 18.05.
Møteplass: Kunstparken, Risør
Kveldens møteleder og guide:
Johan Songe, Risør RK.
Deltagere ca. 25.
Som eneste deltager fra Risør RK ønsket
Songe oss velkommen til Risør og kunstforeningen. Ettersom klubbens medlemmer
forøvrig var «ute i det blå» den kvelden,
valgte han å kalle vår sammenkomst et miniintercitymøte så vi kunne få godkjent
fremmøte. Etter en orientering om huset,
dets opprinnelse og innhold, overlot han ledelsen til kunstforeningens intendant og forretningsfører Inger Løken som med stor innforlivelse orienterte om utstillingene, malerier av Sigurd Lindstrøm og keramikk av Eyvind Hermansen, begge fra Sandøya. Det er
lite trolig at det ble særlig fart i omsetningen
til tross for sakkyndig omtale.
Songe følte tydeligvis at det kunne være på
sin plass med litt Rotarystoff også. Først litt
om Risørklubben som ble chartret i 1949 og
allerede året etter ble vår klubbs fadderklubb. Snakk om driftige folk! Klubben har
nå 62 medlemmer og dertil kvinnelig president. Han følte tydeligvis også behov for å
sjekke «fadderbarnas» Rotarykunnskap og
trodde at vi skulle kjenne betydningen av
allehånde forkortelser som brukes i vår Rotarysfære. Vi må anta at utfallet var heller
mistrøstig.
Etter denne eksersisen fikk vi servert en
varmrett bestående av kylling i karrisaus
med ris og grønnsaker og drikke etter fritt
valg. Det var ingen som ga uttrykk for misnøye med maten - hvilket også presidenten
ga uttrykk for i sin takketale ledsaget av rød
leskedrikk.
Kjell Larsen

