
REFERAT FRA ROTARYMØTE FOR 
”NYE MEDLEMMER” 11.01.2010 
Møtested: Hjemme hos Arne Bjørnstad 
Tilstede: foruten verten selv, Line, Bård, Fro-
de, Olaf Jørg, og Ellen  (Tor Olav var forhind-
ret) 
De ”nyeste” medlemmene av Tvedestrand Ro-
taryklubb var invitert hjem til Arne Bjørnstad 
rett etter rotarymøte mandag 11.01.10. 
Vi ble møtt med velkomstdrink. Deretter ble 
det servert en nydelig fiskesuppe, og nydelig 
hvitvin til. Fiskesuppen hadde sønn til Arne 
laget. Den var kjempegod. 
Vi fikk også nydelig kake, kaffe konjakk eller 
likør. Helt herlig. 
Arne innledet møtet med å fortelle litt om 
hvorfor og hvordan han ble Rotarymedlem i 
sin tid(1967). 
Han fortalte oss også litt om distrikt 2290, 
som har 2011 medlemmer fordelt på 45klub-
ber, hvorav der er ca 299 kvinner. 
Han orienterte også om;  
-Rotary’s formål 
-Rotary’s yrkeskodeks 
-Frammøteregler og medlemsverving etc. 
Vi diskuterte litt rundt forståelsen og betyd-
ningen av dette. 
Arne oppfordret oss til å møte i andre klubber, 
hvis vi hadde anledning til dette.  

Vi som er nye medlemmer av Rotary hadde 
kjempeutbytte av et slikt møte, og vi ble enige 
om at vi skulle ha et nytt møte igjen til våren. 
Vi skulle også ønske oss at noen av de med-
lemmene av Tvedestrand Rotary som har vært 
der lenge, også kunne ha litt ”egopregede” 
innlegg, slik at vi som nye medlemmer også 
blir enda bedre kjent med de andre medlem-
mene. 
Vi takker Arne Bjørnstad for en kjempehyg-
gelig og ”lærerik” kveld. 

FRAMMØTE DENNE MÅNED:  77,6 % 
100 %: Arne, Asbjørn, Birger, Egil,  
Ellen Nora, Frode, Hilde Marie, Mads, Line,  
Ole J., Olaf Jørg,  Ragnar, Rolf, Sven Inge,  
Tanja, Terje og Tor Erik.  

Møtt i andre klubber:  
Ingen meldte. 

Følgende fyller år framover: 
Tanja Høiseth,           14.01.64. 
Kjell Larsen,              15.01.28. 
Ole Jacob Thorsen,   11.02.47. 
Anne Berit Nedrebø, 19.02.56. 
Arne  Bjørnstad,        24.02.32. 
Roald Olderbakk,      28.02.36. 
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Ellen NB 

PRESIDENTEN HAR ORDET 
Kjære rotaryvenner!         Så har vi startet på et 

nytt år med gode for-
setter og "kanskje" et 
sunnere liv.                                                                                
Januar er årets førs-
te måned  og har 31 
dager. Den er oppkalt 
etter den romerske 
guden Janus, romersk 
gud for all begynnel-
se. Guden har fått sitt 
navn etter det latins-
ke ordet for dør for 
dør (ianua), og sym-
bolsk vil det si at ja-

nuar er åpningsmåneden - «døra» til det nye året.                                                     
Januar har vært preget av kulde og snø, snømåking 
og å  holde varmen inne.  Det er også meldt at vi 
vil ha dette været ut januar. Og i grunnen synes jeg 

det er hyggelig med en ordentlig vinter, med alt 
som den fører med seg. Men heldigvis går det mot 
lysere tider, varmere vær og lengre dager. Kort 
sagt, det går mot vår.         
Vi er ikke vant med at snøen har lagt så lenge, og 
det er flott ski - og skøytevær. 
Og så har vi også opplevd en naturkatastrofe av 
dimensjoner. Det er ille å se på TV hvordan det er 
på Haiti.  
Og her på berget har vi det godt - og klager på det 
meste. 
Dessverre var Presidenten forhindret fra å møte på 
de to første møtene i januar, men jeg er sikker på 
at det gikk greit.  
Det er alltid  interessant å høre på Rådmannen og 
hans meninger  om året som kommer. 
Det nærmer se besøket på Strannasentert, og her 
trør vi til alle sammen. De gamle setter stor pris på 
besøket, som bryter opp en triviell hverdag.  

Tore Leo 

ROTARYMØTE  04.01. 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Kveldens program:”Klubbaften” 
Møteleder: President Tore Leo Dalen 
Program: Klubbaften 
Kveldens sang: ”Eg veit ei lita jente” 
Oppmøte: 79,3% 
Presidenten ønsket oss alle  velkommen og godt 
nytt år. Han leste diktet ”Gjestfrihet er en gave”. 
Han leste også det koselige julekortet fra Emil 
Didrichson. 
Videre refererte han også julehilsen til oss fra gu-
vernøren. 
Ukebrevet fra guvernøren ble også lest opp, der 
det ble informert om at Tvedestrands Rotaryklubb 
har innbetalt sin andel til Polio Plus- prosjektet. 
Rotarys andel (på 1million kroner) av Gates Chel-
lenge er målet innen nyttår. 
Guvernøren syntes besøk ute i klubbene er veldig 
hyggelig, og spesielt hyggelig syntes han det er 
med opptak av nye medlemmer. Han håper mange 
klubber vil være flinke til å få rekruttert nye med-
lemmer i tiden fremover. 
Programkomiteen la fram programmet for 1.halvår 
2010. 

Det nye styret for Rotaryåret 2010/2011 ble slik:  
President- Egil Vatne 
Innkomm. President.- Hilde Nistov 
Sekretær- Tanja Høiseth 
Kasserer- Tor Erik Nævestad 
Styremedlem- Svein Inge Marcussen 
Anne Berit hadde med seg kake, og vi koste oss og 
diskuterte. 
Ole Jacob takket for hyggelig ”julebesøk” i kirken, 
og syntes ikke lydanlegget i kirken fungerte like 
godt for alle, så han oppfordret til at alle skulle 
bruke mikrofonen  ved senere kirkebesøk. 
Einar foreslo at styret i Tvedestrand Rotaryklubb 
tok opp avgjørelsen om  RYLA-samarbeidet. 

Programmer framover: 
01.02.: Klubbaften v/Presidenten. 
08.02.: Besøk på Strannasenteret. 
15.02.: Leirskolen på Risøya.  
             v/ Olav Trysnes. 
22.02.: Hvalfangst  
 v/Line Øvernes Mørch. 
01.03.: Klubbaften v/Presidenten 
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Ellen NB 

Ingen tvil om at dette ”arrangementet” var 
svært vellykket. Takk skal du ha, Arne! 
Ja dette er så bra at det burde arrangeres en 
tilsvarende samling med også de andre fad-
derne tilstede. Redaktøren 



ROTARYMØTE 11.10. 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Kveldens møteleder: Visepresident Egil Vatne 
Kveldens sang: ”Pengegaloppen” av Vidar Sand-
beck 
Kveldens program: Rikets tilstand v/Jarle Bjørn 
Hanken 
Referat: 
Visepresident Egil Vatne ønsket velkommen. 
Karl Ragnar Hafsten hadde 3 min” Et nytt år”. 
Deretter var det over til kvelds hovedprogram, 
”Rikets tilstand” v/ Jarle Bjørn Hanken. 

 
Budsjett handler om 
tall, men vi fikk presen-
tert en fin oversikt over 
årsbudsjettet 2010, litt i 
form av tall, men mest 
verbal framstilling. 
Økonomiplanen er for 
en 4års-periode, men 
årsbudsjett  er bindene 
(år 2010) 

Kommuneplanens visjon satser på å være en at-
traktiv bokommune. 
For å få en bærekraftig levestandard over tid, må 
levekårene bedres. Kommunestyret legger derfor 
med den bakgrunn til grunn et langsiktig perspek-
tiv(10-20år) for bokommunen Tvedestrand med 
særlig fokus på: 
-Godt barnehagetilbud; godt grunnskoletilbud; 
forebygging på bred basis (både for barn, unge og 
eldre); likestillingsproblemstilling ;  sunn kom-
munaløkonomi med mer 
En bærekraftig utvikling krever også et langsiktig 
fokus på klimaspørsmål, både globale og lokale 
problemstillinger inkl. kommunal klimanøytrali-
tet. 
Folketallet i Tvedestrand nå (målt pr okt 2009) er 
5951 innbyggere. Dette er en positiv utvikling, 
det er en økning på 0,2% . Håper vi kommer over 
6000 innbyggere i løpet av år 2010 
Arbeidsledigheten i Tvedestrand er på 4%
(tidligere 4,8%),det er en liten nedgang, men vi 
ligger dessverre høyest i fylket. 
Investeringer i økonomiperioden er bla. å bygge 
ny barnehageavdeling, flere sykehjemsplasser 
m.m 
Den økonomiske risikoen er;  
Renteutviklingen, skatteinntektene, utbytte Agder 
Energi, omstillingstiltak (faktisk gjennomføring), 

levekårsproblemstillinger, pensjonskostnader, 
erstatningssaker (tidligere barnehjemsbarn), evt. 
uforutsette hendelser. 
Vi takker Jarle Bjørn Hanken for et innholds-
rikt og interessant foredrag,  

ROTARYMØTE 18.01. 
Møtested: Rotarykjelleren 
Kveldens møteleder: Egil Vatne 
Kveldens sang: Tømmerkoie-vise 
Kveldens program: Sikring av skip internasjo-
nalt v/ E. Mostert 
Fremmøteprosent: 75,9% 
Referat: 
Visepresident Egil Vatne ønsket velkommen. 
Kveldens sang ble akkompagnert av Tor Erik på 
gitar. 
3min v/ Ole Jacob: 
Ole Jacob hadde rydda leiligheten til sin mor, og 
da fant han blant annet ”rasjoneringskort” fra et-
terkrigstiden utstedt av Forsyningsnemda. 
Han fant også en ”enkroneseddel” fra 1917, og 
”kvittering” fra opphold på fødehjemmet, da han 
ble født i 1947. 
Kveldens foredrag; Sikring av skip internasjo-
nalt v/Erik Mostert fra TeamTec AS.  
Erik Mostert kommer opprinnelig fra Nederland, 
men kom til Norge i 1994 og begynte hos Team-
Tec i 2002. 
Piratvirksomhet utenfor kysten av Somalia har 
dessverre  hatt en stor økning fra 2004 og til nå. 
Det er i et område på 1000 nautiske mil rundt So-
maliakysten. Båtene piratene bruker er ofte ikke 
større enn 15fot, og derfor vanskelig å få øye på  
før de er helt nær. 
TeamTec merket også finanskrisa, og ville derfor 
gjerne finne på noe nytt. Høsten 2009 fikk de 
ordre på levering av utstyr til piratsikring av ut-
satte skip. Denne leveringen inneholdt blant annet 
skuddsikkert glass, piggtråd i alle leiderne og bol-
ting av alle dørene osv. 
De brukte boltpistol til å feste de skuddsikre vin-
duene, og ” rist” foran vinduene ble også montert. 
I tillegg ble det montert en ”film” på innsiden av 
vinduene. Piggtråden som ble brukt var ikke van-
lig piggtråd, men ”racerblade”. - Skikkelige saker 
som måtte monteres med forsiktighet og godt ver-
neutstyr. 
Det var 6 ansatte fra Team Tec As som var i Du-
savika ved Stavanger og monterte dette sikrings-
utstyret. De fikk veldig god mat mens de jobbet 
om bord med dette. 

De fikk ordren i oktober 2009, og utstyret var 
allerede ferdig installert medio desember 2009. 
Fantastisk!. 
Vi takker Erik Mostert for et spennende og inter-
essant foredrag. 
Litt ironisk at da vi kom hjem på mandagskvel-
den, handlet kveldsnyhetene  nettopp om et skip 
som hadde utbetalt mange millioner dollar til pi-
rater. Så nå får vi håpe at flere skipsredere ser 
nytten av å investere i piratsikringsutstyr fra  
Tvedestrand.  
Vi ønsker TeamTec AS lykke til med prosjektet. 
 
ROTARYMØTE 25.01.10 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Kveldens møteleder: President Tore Leo Dalen 
Kveldens sang: ”Den fyrste songen” 
Kveldens hovedprogram: Egoforedrag  
                                            v/Frode Halvorsen 
Frammøteprosent: 75,9% 
Referat: 
Presidenten ønsket velkommen  og siterte følgen-
de visdomsord: ”Den som ikke gjør noe for and-
re, gjør intet for seg selv”. 
Haiti- hjelpesending. 
Presidenten siterte et brev fra guvernøren der det 
var kommet oppfordring til alle Rotaryklubbene 
om å gi kr. 1000,- fra hver klubb til å kjøpe inn 
”Shelterboks”. (En Shelterboks inneholder bl.a. 
telt, kokekar, mat, vann, div uts til husholdning 
for en familie). En slik Shelterboks koster kr. 
6000,-. Tvedestrand Rotaryklubb ble enige om å 
gi kr. 6000,- tilsvarende en Shelterboks. 
Vi ble også enige om at vi skulle prøve å finne 
noen gode kandidater blant Tvedestrand-
ungdommen som kunne være med på RYLA pro-
sjektet. 
Det ble også gjennomgått arbeidsfordeling 
(kakebakerliste) etc. for arrangementet på Stran-
nasenteret 8.februar. 

Kveldens høydepunkt: Egoforedrag v/Frode: 
Frode er født i 1975, vokste opp på Kvastad ved 
Langand.  
Han har en lillesøster og en storebror. 
Han gikk på Holt Barneskole, med bl.a Arnfrid 
Aall som lærer. Han gikk på Lyngmyr ungdoms-
skole, og har bare gode minner derfra.  
(Frode hadde hatt Tore Leo i metallsløyd, og kom 
med noen gode historier fra denne tiden) 

Som de fleste ungdommer likte også Frode mo-
pedkjøring veldig godt. Han var også med både i 
fotball og ski i Holt idrettsforening. 
På slutten av ungdomsskolen, ble han spurt om å 
være avløser i helgene hos Jørgen Guttormsen. 
Guttormsen hadde (spesielle) kuer. Etter dette 
begynte han også som ”hjelpemann” for sønnen 
til Jørgen Guttormsen. 
Frode tok elektroutdannelse i Arendal, og tok læ-
retiden som elektriker hos Fagelektro(v/Tom A. 
Sørensen) i Tvedestrand. 
Frode var 6 mnd i forsvaret, Sambandet på Jør-
stadmoen ved Lillehammer. Han hadde delvis 
lønn fra Fagelektro for å komme tilbake i jobb 
etter forsvaret. 
I 2004 ble Fagelektro solgt, og da ble han og 2 
kollegaer enige om å starte elektrofirma selv. De 
startet da Tvedestrand Elektro AS. 
Frode traff Kristin og de fikk i 1999 en sønn 
(Bjørn Frode), og i 2004 fikk de ei jente( Stine.) 
Frode og Kristin giftet seg i 2007, og hadde 
utebryllup på Kvastad.  
De har bygd hus ved Svartkjenn. Huset har Frode 
bygd selv, ved hjelp av sin far og andre familie-
medlemmer. Det tok 14 måneder, så var huset 
ferdig. 
Frode er fotballtrener for gutter 11. Han er også 
friidrettstrener. 
Han sitter i styret i Tvedestrand Elektro AS, Tve-
detrand Elektro Eiendom, og er nettopp blitt valgt 
inn i styret i Skigruppa i Tvedestrand. 
Frode er veldig glad i å gå på jakt. Han liker seg 
godt i skog og mark. Han er vokst opp med hytte 
i Birtedalen, og har mange gode minner derfra. 
Derfor bygger Frode nå hytte i Birtedalen.  

 
Vi takker Frode 
for et innholds-
rikt, interessant 
og personlig ego-
foredrag.  
  
Vi ønsker han 
lykke til med alle 
prosjektene hans. 
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