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PRESIDENTEN HAR ORDET 

Kjære Rotaryvenner! 
- Vet ikke hva det er men 
det føles som om månede-
ne går fortere og forte-
re.  Nå  har vil også lagt 
april bak oss. Det har vært 
en for så vidt merkelig 
måned. Nesten 3 årstider i 
ett. Snø og is, vår og som-
mertemperaturer. Uka før 

påske lå jo isen på deler av Tvedestrandsfjor-
den, påsken kom med sol og høye temperatu-
rer og vips så var både is og snø borte. 
I følge værmålingene, har april vært den var-
meste april-måneden siden 1917. Middeltem-
peraturen på Lyngør fyr var 8,4 grader, mot 
8,8 i 1917 . 
Løv og gress er kommet utrolig fort, sikkert 
2 - 3 uker tidligere enn normalt. Husker år 
hvor det var vanskelig å finne grønt løv til 
17. mai. Selv måtte jeg faktisk slå gressple-
nen på aprils siste dag. Bjørkepollen er også 
merkbart. 
Som nevnt, kom jo påsken svært sent i år og 
jeg hadde for en gangs skyld tatt meg fri fra 
palmesøndag og meldte derfor forfall til mø-
tet den18. Det samme hadde visepresident 
Hilde, slik at det ble past president Tore Leo 
som styrte . 
Kjellerkomiteen ved Arne  kom  til meg  før 
påske og antydet at de ville stelle litt ekstra 

siden det var påske, noe jeg syntes var et 
godt foreslag. Har fått en del gode tilbake-
meldinger om at dette var vellykket og ble 
satt pris på av de som møtte. Grunnet påsken, 
var det jo en del forfall men de få hadde kost 
seg. 
Vi gikk jo glipp av møtet den 25., da det var 
2. påskedag slik at vi faktisk kun fikk 2 kjel-
lermøter i april. 
Men vi arrangerte jo vårens høydepunkt for 
de eldre, Honnørfesten på Rådhuset. 
Denne ble svært vellykket, takket være dere 
alle, men spesielt  Ellen Nora som hadde ho-
vedansvaret. 
Det var dekket til 74 og det var ikke mange 
stoler som stod tomme. 
Vårt meget aktive medlem, Arne Bjørnstad 
har valgt å gå over på 85 års regelen og det 
har styret registrert. Han vil da kunne være 
noe friere og ikke påvirke fremmøteprosen-
ten som jo hos oss er meget god - i følge 
distriktet, sammenlignet med andre klubber. 
Ellers ser det ut til at mitt mål hva med-
lemstallet angår nok ikke nåes, da det var o + 
1 medlem. Men det er jo 2 måneder ennå til 
året går ut, så... 
Nå går vi over i mai og vi bør vel 
synge  "Kom mai du skjønne milde " i møtet 
2. mai 
- Ser frem til nye spennende bedriftsbesøk og 
foredrag i mai måned. 
 

Programmer framover: 
02.05.: Klubbaften + 3 min v/Asbjørn 
09.05.: Bedriftsbesøk, Quick Flange 
16.05.: Møtefri 
23.05.: Nye E 18 v/Harald Tobiassen 
30.05.: Skipsmegling  
 v/ Carsten Christensen. 
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I dette nummeret kan du lese om: 
04.04.11.: Klubbaften.  
                 Egoforedrag v/Arne B. 
11.04.11.: Honnørfest. 
18.04.11.: Åpent møte. 
 

 

ROTARYKLUBBEN SAMLET 
FULLT RÅDHUS, 11. april 
  
Honnørfesten: Utrolig populær blant Tve-
destrands "voksne". 
  
Tradisjonen tro inviterte Tvedestrand Rota-
ry klubb til honnørfest i Tvedestrand Råd-
hus, og det er ingen tvil om at tiltaket er blitt 
meget populært. Mandagskvelden var det 
rene folkevandringen til byens storstue og 
den grønne salen var fylt til siste plass da 
klubbens president Egil Vatne kunne ønske 
velkommen. Kvelden ble gjennomført på 
tradisjonelt vis, masse god mat, både snitter 
og nydelige kaker. Det var definitivt ingen 
som gikk hjem sultne denne kvelden. 
Underholdning stod selvsagt også på pro-
grammet, i år var det trubaduren Dag Ellef-
sen som fikk stemningen opp med sin vise-
sang og trekkspillmusikk. Ellefsen bor i dag 
i Lillesand, men kommer opprinnelig fra 
Nesgrenda. Et svært hyggelig bekjentskap. 
Tippekonkurranse var det selvsagt også. I år 
var det to av klubbens medlemmer som stil-
te seg til "disposisjon". Man skulle rett å 
slett tippe den samlede vekten på Sven Inge 
Marcussen og Ragnar Lofstad. Nærmest 
kom Martha Granvik, hun bommet kun med 
to kilo. Hvor mye de veide ? Gjett selv ! 
Blomster ble også noen av gjestene til 
del.  Gudrun Larsen fikk bukett for første 

påmeldte og selvsagt vanket det blomster til 
eldste dame og eldste herre. Og i år - som i 
fjor - var det Mette Ellingsen fra Lyngør og 
Egil Grønskei fra Tvedestrand som var 
kveldens eldste. To sprekninger på over 90 
år ! 
Etter to hyggelige timer var det ubønnhørlig 
slutt, men vært sikker - neste vår inviterer 
Rotaryklubben på ny til hyggekveld i byens 
storstue. Da gjelder det å melde seg på tid-
lig. 

 
 
 
Dag Ellefsen  
skapte stor 
stemning  med 
sin visesang og 
trekkspillmusikk 
 
 
 
 

FRAMMØTE DENNE MÅNED:  63 % 
100 %: Arne, Asbjørn, Bjørn, Ellen, 
Mads, Olaf Jørg, Reidar, Tor Olav, Tanja.  
Møtt i andre klubber: Ole J. Devold i 
Jubileumsfest hos Langesund Rotary-
klubb.  

Fødselsdager framover: 
 
Tor Erik Nævestad, 17.05.43 
Tore Leo Dalen,      25.05.42 
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ROTARYMØTE 04.04. 
Sted: Rotarykjelleren  
Møteleder: Presidenten 
Frammøte: 73,3 % 
Program: Klubbaften med Egoforedrag av 
Arne Bjørnestad og diverse innslag. 
Sang:”Vårsang”  av Elias Blix 
Møtt i andre klubber:  Ole Devold i Jubi-
leumsfest hos Langesund Rotaryklubb.  
Presidenten ønsket velkommen og orienterte 
forsamlingen om kveldens program, og fra fest-
komiteens side ble det minnet om oppgaver i 
tilknytning til Honnørfesten på Rådhuset.   
Trygve Eriksen  ga oss i sin 3-minutter en inn-
føring i deler av Golfens verden, både fra besøk 
ved internasjonale baner og mere lokale anlegg.  
Han fortalte om hyggelige turer stabil gjeng på 
10-12 deltagere hvert år reiste på golftur til ut-
landet han og spesielle ”Gutteturer”, han + tre 
venner dro til forskjellige land minst en gang i 
året. Det som kanskje var nytt for de fleste av 
oss, var at man også spiller ”Vintergolf” på 
Hovden i den meget kalde årstiden. Ballen er 
nok neppe hvit ved slike turneringer, hvor fak-
tisk så mange som rundt 60 spillere deltok. Det 
fine med golf, sa Trygve  - alder og bakgrunn 
spille ingen rolle. - Vi har det gøy!  
Hilde Nistov hadde bedt om tid til å orientere 
om forslag til ny matrise for klubbtjenester.  Et 
nytt felt i denne er ”Nye generasjoner”, som 
omhandler større fokusering på tiltak og aktivi-
teter for ungdom og yngre mennesker fra Rota-
rys side. Hun understreket også behovet for en 
fornuftig overlapping av gamle og nye medlem-
mer i de forskjellige komiteene. Det ble også 
presisert at styremedlemmene skulle oppnevnes 
til ledere i de ulike komiteene.  Det ble også 
påpekt at det måtte utpekes ledere av de respek-
tive underkomiteer.  
Arne Bjørnestad slapp deretter til med sitt 
oppdaterte Egoforedrag, som han hadde inndelt 
i 4 bolker; Familie, Utdanning, Samfunnsenga-
sjement og Livet fra A til Å. Det er en utfordring 
å referere historien om Arne, for den er svært 
omfattende. Slekta kommer opprinnelig fra 
Bjønnestad i Gjerstad, men farfaren flyttet sene-
re til Berghagane og gården og familienavnet 
ble da Bjørnstad. Hans mormor kom fra Kvifte 
på Vegårshei, og der var en morfar (?) som var 
skipper på Fantoddferja. Arne synes det var 
spennende å besøke skipperen og tilbringe tid 
sammen med ham. Far til Arne, Fritjof Bjørn-

stad, var det man den gangen kalde 
”Fattigforstander” i Holt, som tilsvarer dagens 
Sosialsjef, noe han senere ble i den sammenslåt-
te Tvedestrand storkommune.   
Det var ikke en selvfølge for 60-70 år siden at 
hele barneklokken kunne få den utdannelsen 
man ønsket seg. Hjemme hos Arne var det også 
slik, og det var den eldste sønnen som fikk til-
bud om videre utdannelse. Det passet egentlig 
Arne godt for han ønsket å jobbe og bli elektri-
ker. Han avsluttet folkeskolen på Anglestad 
skole og var vitebegjærlig og framsynt, og han 
oppnådde flotte karakterer sammen med andre 
kjente personligheter i bygda. I ungdomstida 
var han borti mange aktiviteter; som laksefiske 
og tømmerfløting i Storelva til Åsvann. Dagløn-
na for slikt arbeid den gang var kr 16,80 pr. 
dag. Senere jobbet han på Fosstveit Tresliperi 
og likte seg godt der, med varierte arbeidsopp-
gaver. På den måten kunne han spare penger til 
senere å skaffe seg en utdannelse ved Sørlan-
dets Tekniske Fagskole i Grimstad. Etter endt 
utdannelse, ble han innkaldt til Tysklandsbriga-
den på Mysen. Han ble senere stasjonert i en 
fortropp som ble sendt til Flensburg under Bri-
gadesjef Seiner Gundersen.  
Arne har hatt et stort og variert samfunnsenga-
sjement, og det har vært mange fagområder og 
saker han har vært opptatt av. Oppsummert har 
han hatt 28 tillitsverv og har vært formann i fle-
re foreninger. Som takstmann har han hatt et 
uttall takseringsoppdrag, bl.a. taksering av Nes 
Pleiehjem og Strandsonen i kommunen. Han 
har også i flere år sittet i styret i Aust-Agder 
skikrets. Innen fagområdet forsikring, har han 
naturligvis hatt ulike oppgaver og sittet i For-
sikringsutvalget i forbindelse med utarbeidelse 
av gjeldene forsikringsvilkår. Klokka gikk litt 
for fort for Arne på slutten av foredraget, og 
han følte at han ikke fikk fullført slik han hadde 
tenkt seg. Han har derfor bedt referenten om 
avslutningsvis å ta inn følgende notat: 
Fra folkeskolen, arbeidet for å spare penger til 
utdannelse, fagskolen i Grimstad, rett inn i 
Tysklandsbrigaden. Kom hjem fra Tyskland og 
begynte å arbeide hos Thomas Fagermyr Elekt-
riske, var der i 7 år. I mellomtiden traff jeg min 
framtidige kone Aslaug, født Hegland, og vi 
giftet oss i 1954.  Bosatte oss hos slakter Stea i 
Kirkekleiva. - Hadde på det tidspunkt nok teo-
retisk utdannelse og praksis til å søke om fag-
brev som elektriker.   

Måtte da ha flyttet fra Tvedestrand for å få jobb, 
så vi valgte å bli her. Bygde nytt hus på Slettene, 
som nå har adresse Ramsdalsveien 2, hvor vi 
flyttet inn 01.01.1960. I mellomtiden hadde jeg 
skaffet meg nytt arbeid.  
Samme dato ble jeg ansatt i Holt Brannkasse, 
nå Gjensidige Forsikring, som inspektør. Her 
var jeg ansatt i 39 år. Sluttet ved pensjonsalder 
65 år, da som Markedssjef for Sørlandsregio-
nen. Vi fikk 2 gutter sammen. Thore, som nå 
er 56 år gammel og avdelingsleder i GHV 
Montasje AS. Han er gift med Bjørg (født Hå-
land), som er Kirkeverge i Tvedestrand, og de 
bor i Grændsen. Vår andre sønn er Frode, som 
nå er 51 år gammel. Han har vært ansatt i Spa-
rebanken Sør i 30 år. Han er nå enslig og bor i 
Nidelvåsen i Arendal. Vi har 2 barnebarn.  
Dagne er 25 år og utdannet danser og sanger 
og bor i Sverige. Sigrid er 22 år gammel, og 
for tiden reiser hun verden rundt sammen med 
2 kammerater. Hun er under utdanning og sik-
ter mot idrett eller politi. 
 
Vi takker alle bidragsytere for interessante inn-
slag og foredrag. 

ROTARYMØTE 18.04. 
Møtested: Rotarykjelleren 
Møteleder: Tore Leo Dalen (President Egil 
hadde ferieforfall) 
Oppmøte: Lav 
Program: ÅPENT MØTE v/Presidenten 
I egenskap av Avtroppende president ønsket 
Tore Leo velkommen og orienterte forsam-
lingen om kveldens servering.  Noen av med-
lemmene hadde nemlig foreslått at man på 
denne vårlige møtedagen godt kunne kose seg 
med Pizza og vin/mineralvann som en del av 
programmet. Arne, som var en av initiativta-
kerne, hilste fra Presidenten som hadde opp-
muntret til - og godkjent arrangementet, og 
Presidenten håpet at alle ville kose seg med 
Pizza og tilbehør. Dessverre var fremmøtet 
heller lavt denne kvelden, så det var plenty å 
forsyne seg med for de som var tilstede.  
Frammøtet hadde kanskje vært bedre om tilta-
ket hadde blitt annonsert på et tidligere tids-
punkt. Denne gangen fikk vi ikke informasjon 
om Pizza-aften før dagen før. Ved lignende 
initiativ framover bør vi forberede klubbmed-
lemmene på et tidligere tidspunkt. Vi takker 

likevel for et meget hyggelig initiativ! 
Det ble også rettet en stor takk til festkomiteen 
for Honnørfesten ved Ellen Nora, Helge og 
Ragnar. Festen var igjen en stor suksess med 
mye god mat og artig underholdning.  Vi had-
de ca. 55 gjester, som koste seg i hyggelig 
samvær med hverandre. 
Tor Olav er i større grad enn den gjennom-
snittelige Nordmann interessert i nasjonens 
forsvarspolitikk.  Han tok i sin 3-minutter for 
seg utviklingen i Heimevernet i særdeleshet.  I 
dag består det Norske forsvar av 3 hovedele-
menter; Brigade Nord, Garden og Heimever-
net.  Fra sitt ståsted fryktet han en sammenslå-
ing av Hæren og Heimvernet, som da ville ut-
gjøre kun en Bataljon stasjonert i Nord-Norge 
(Brigade Nord).  Heimvernet hadde sitt ut-
spring fra Milorg etter den 2. verdenskrig, og 
utgjorde da en styrke på 100 000 mann, og HV 
har alltid vært en del av den Norske Hær.  I år 
2000 fant en omorganisering sted og HV-
styrken ble redusert fra 83 000 til 43 000 
mann. I 2005 fikk man igjen en omorganise-
ring ved at HV-distriktene ble redusert fra 18 
til 13 distrikter, og HV i Aust-Agder er nå un-
derlagt HV i Rogaland.  Spesialstyrken ”HV 
2016” ble lagt ned i desember 2010, med store 
protester fra de aktive.  Spørsmålet som bør 
stilles er – trenger vi Heimvernet? 
 
Reidar oppdaterte oss om arbeidet i Program-
komiteen og etterlyste forslag til enkelte ar-
rangementer, bl.a. vertskap til ”Ut i det blå”.  
Spørsmålet om klubbens Julebord kunne ar-
rangeres på en Fredag ble også tatt opp til vur-
dering. Dette kommer man tilbake til senere.  
Videre ønsket Reidar og gi en mere fyldig ver-
bal orientering om Skoleprosjektet i Nairobi 
gjennom Astrid Hareide.  Vi fikk se en interes-
sant bildeserie fra prosjektet. 
Det ble en meget hyggelig ”Pizza-aften” i for-
bindelse med Åpent Møte, til tross for en be-
grenset oppslutning av medlemmene.   
Pizzaen og rødvinen smakte fortreffelig for de 
som deltok, og praten gikk livlig langt utover 
normal møtetid. Man fant det også forsvarlig å 
servere Akevitt og kaffe avec, ”av hensyn til 
enkelte medlemmer”.   
En takk til ”komiteen” for ide’ og innsats med 
arrangementet overbringes herved! 
 Forts. på side 3 

Olaf Jørg 

Olaf Jørg 


