Dag Fagermyr holdt
et meget engasjerende og interessant
foredrag om
Den Norske
Turistforening
den 21. februar.
Det ville ikke forbause meg om han med
dette skaffet flere
medlemmer. Trygve
Arne holdt en 3-min. den 28. februar.
Han fortalte om da han som
fersk elektrikerlærling ble
tatt med til en kaptein for å
se på en jobb. Kapteinen var
en som ”kunne alt” og som
stolt viste fram hva han
hadde gjort i huset.
Han var spesielt fornøyd
med badet og uttalte” Alt
dette har jeg gjort selv”.
Det var da Arne impulsivt
kom til å si” Det er lett å se”.
Han angret i mange dager - trodde han hadde
ødelagt for seg selv og Fagermyr, men….
Etter noen dager fikk han overlevert en konvolutt med 10 kroner i. (Det var mye for over
50 år siden).
Han fikk pengene fordi det var første gangen
noen hadde vært ærlig og tort å si Kapteinen
imot!

Ole J’s foredrag ”En
advokats hverdag”
ga oss innblikk i
hvor mangfoldig
hans arbeidsdag kan
være.
Sakene spenner fra
humoristiske til vold
og insest.
Bildet ble tatt da han
fortalte om de siste.
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Trygve

Dere husker sikkert at jeg flere ganger har fortalt om Jane fra Australia, som var med på vår
Roundtrip Norway i 1977.
Familien på fem bor i Adelaide, men de er
ihuga Norgesvenner og har besøkt oss mange
ganger. Nå går eldste sønnen, Andrew på Folkehøyskole i Værdal. Han og kjæresten, Ingrid
fra Hisøy, har nettopp besøkt oss. Det var
usedvanlig hyggelig!
Mer stoff om dette i et senere nr.
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Kjære Rotaryvenner!
Tiden går, uker og måneder flyr fort. - Kan
nesten ikke skjønne at
mitt presidentår allerede er 8 måneder gammelt.
I skrivende stund er vi
midt inne i VM på ski i
Oslo. - Må innrømme
at en del av dagen går med til å følge dette.
Jeg har alltid vært interessert i skisport og da
spesielt i langrenn. - Angrer faktisk på at jeg
ikke meldte meg som frivillig og da kunne
opplevd dette på nært hold. Aust Agder
skikrets og Vegårshei idrettslag arrangerte jo
NM i langrenn og hopp i 1994. Da var jeg
formann i langrennskomiteen i skikretsen og
ass. løypesjef.
Det må jeg si var en god opplevelse - å få
møte våre beste løpere og ledere på nært
hold.
Men NM er jo bare et lite " BARNESKIRENN" i forhold til et VM og da spesielt i
Holmekollen.
Synd at været ikke har vist seg fra sin beste
side, men Holmekollen og tåke i mars måned
er jo ikke uvanlig. Når en ser på publikum,
ser det ikke ut til å legge stor demping på
festen.
Vi er i skrivende stund bare midt i festen men de norske har så langt fått bra uttel-

ling. Jeg håper resten av VM fortsetter på
samme måte, og at tåka kan lette. Tenk da
hvilken fest med avslutning på søndagens 5mil.
Av Rotarysaker, syntes jeg at prosjektet til
Reidar, "SKOLEUNIFORMER" i Nairobi i
samarbeid med Astrid Hareide har vært meget vellykket.
Alle våre medlemmer har nå gitt sitt bidrag
og vi har fått en god tilbakemelding fra distriktet, og håper at det kan komme noen midler derfra etter hvert.
Reidar og Bjørn har gjort en fantastisk jobb
over flere år med å få til et prosjekt, men føler at de har stanget hodet i veggen. De har
forsøkt å få til noe sammen med andre klubber, men får ikke engang et svar.
Astrid kommer hjem på ferie i juni og vi håper at hun da kan komme til oss på et møte i
klubben for å fortelle oss om sitt engasjement, "Skoleuniformer ".
Sitter hær å skriver i rene påskeværet, vi er jo
kommet over i mars måned og dagene blir
lengre for hver dag. Vi har fortsatt godt med
snø og is, og vi kan jo selvfølgelig få mer
påfyll av snø, men det går jo i hvert fall mot
vår.
Jeg må si at vinteren jo har vært lang, da den
begynte med både is og snø i november. Og
selv tidlig i januar, kunne vi gå på isen til
Lyngør.
Men når sant skal sies så har alle årstider sin
sjarm.
Egil

I dette nummeret kan du lese om:

Programmer framover:

07.02.: Klubbaften + Egoforedrag
v/Birger G. Solfjeld.
14.02.: Egoforedrag v/Olaf Jørg Hafredal.
21.02.: Aust Agder Turistforening
v/Dag Fagermyr.
28.02.: En advokats hverdag v/Ole J. Devold

07.03.: Klubbaften v/ Presidenten.
Egoforedrag v/Karl R. Hafsten.
14.03.: ”Historien om Gelius”
v/ Prost Ole J. Modalsli.
21.03.: Utenrikstjenesten
v/ Einar Johnsen.
28.03.: Peisaften.

ROTARYMØTE 07.02.
Sted: Rotarykjelleren
Møteleder: Presidenten
Frammøte: 73.3 %
Program: Klubbaften v/Presidenten
Egoforedrag
v/Birger G.
Solfjeld.
Birger
Solfjeld kom
til verden i
1928.
Sammen med
sin mor reiste
han som liten
til Amerika
hvor hans far
jobbet. Familien bodde i
Brooklyn.
Etter å ha vendt hjem, startet han på folkeskolen i 1935 i Tvedestrand. Deretter realskolen i 1942 og gymnaset fra 1946 til
1948, også i Tvedestrand.
Gjennomførte førstegangstjenesten på SørGardemoen i 1948 og 1949.
Reiste til Tyskland i 1949 hvor Flensburg
var basen. Fortalte om en innholdsrik 10
dagers perm til Paris.
Etter endt tjeneste utdannet han seg på
Oslo handelsgymnas. Så bar det hjem til
arbeid på Solfjeld møbelfabrikk. Birger
fortsatte her fram til han i 1951 mønstret på
som maskingutt på ”Nelly” som fraktet
flyktninger.
Startet i 1952 som vikar i Sparebanken Sør,
gikk senere samme året over til DNC og
ble der i over 20 år.
I 1973 ble han ansatt som banksjef i Aust
Agder Sparebank, Tvedestrand.
Satt fra 1964 to perioder som 2. varam. for
høyre i kommunestyret.
Birger fortalte ellers at han hadde vært aktiv i mange slags idrettsgrener, fortrinnsvis
hopp om vinteren og friidrett om sommeren.
Frode

ROTARYMØTE 14.02.
Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: Tore Leo Dalen
Fremmøte: 48,2%
Program: Egoforedrag Olaf J. Hafredal
Presidenten hadde yrkesforfall i
vinterværet, så
det ble past president som ønsket velkommen.
Vår kapellmester
hadde funnet en
sang vi klarte
uten akkompagnement, og etterpå fikk kveldens
foredragsholder
slippe til. Olaf hadde forberedt seg grundig,
og holdt et langt, innholdsrikt og interessant
foredrag. Kun en brøkdel kan gjengis her.
Olaf er innfødt Tvedestrandsgutt med en etter tiden, høyst normal og meget aktiv
ungdomstid i de østre deler av Tvedestrand
sentrum. Den gang kaste vi jo ikke bort tiden på TV og PC. Idrett, friluftsliv, litt jenter og fest på lokalet ble det tid til mens realskole og gymnas ble unnagjort. Lommepengene ble skaffet ved diverse sommerjobber. Intet latmannsliv der i gården. Så kom
militærtjenesten ved brigaden i NordNorge. Handelsgymnasium og deretter var
det ut i arbeidslivet. Det ble skipsfartsrelatert fra første stund og førte ham rundt i store deler av verden. Han har bodd både i
Australia og USA. Det gikk i alt fra skipsmegling til FN-besøk med Astrid Gjertsen
og lapskaus i Harlem. Etter mer enn 30 omflakkende og lærerike år gikk ferden hjem
til Norge, ekteskap, familie, og bosetting i
Kristiansand. Det ble overgang til offshore
med engasjementer for ulike rederier i årene
som kom. Som vi vet ble det til slutt Deep
See Supply i Arendal, som han har fortalt
oss om, som ble endestasjon – så langt. Og
så kom han endelig hjem til Tvedestrand –
og ringen var sluttet. Takk for et interessant
Reidar
foredrag!

ROTARYMØTE 21.02.11
Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: Presidenten
Fremmøte: 67,7%
Program: Aust Agder Turistforening
v/ Dag Fagermyr Se bilde side 4
President Egil ønsket velkommen til en relativt tallrik forsamling, når man tar vinterværet på utsiden i betraktning. Så var det
da også en godt kjent foredragsholder fra
lokalmiljøet presidenten gav ordet til: - 39
år unge friluftselskeren Dag Fagermyr, som
bor på Fagermyr med kone og barn. Vel
den eneste i kommunen som er avhengig av
snøscooter for å komme til og fra hjemmet.
Kontoret, som er en del av hans vidstrakte
arbeidsplass, ligger i Arendal hvor han som
eneste fast ansatte er daglig leder av AustAgder Turistforening, som ble stiftet i
1890. Foreningen er en del av Den Norske
Turistforening, som ble stiftet i 1868. Det
sier litt om friluftslivets grunnfestede posisjon i landet. Det er i dag 24000 medlemmer i organisasjonen. I vår fylkesavdeling
er det 3576 medlemmer og medlemstallet
øker. Foreningen har et omfattende tilbud
til medlemmer og andre interesserte. Med
12 hytter og 3 fyr beliggende på stripe fra
Hovden til Lyngør og med 30 mil med
merkede turstier, så er tur- og overnattingstilbudene mangfoldige med tilbud for både
unge og eldre. Foreningen har syv ulike
grupper rettet mot spesielle aktivitetsområder. I tillegg er det ulike turlag for både
unge og eldre med vårt lokale Tvedestrand
og Vegårshei turlag som et eksempel. Vedlikehold og drift av hytter og stier gjøres av
dugnadsgrupper. Siden ca 80 % av befolkningen bor kystnært satser foreningen også
på dette området. Overnatting på nedlagte
fyrstasjoner er relativt nytt, og ivaretakelse
av kystkulturen er også et mål. På de fleste
selvbetjeningshyttene er det ved, gass, mat,
dyner og puter. Overnatting koster 190 for
medlemmer og en hundrelapp mer for ikkemedlem. Barn under 12 er gratis. Det brukes ikke kontanter. Man betaler med giro.

Dette er et gløtt inn i et omfattende og flott
tilbud. Det kan anbefales å gå inn på Turistforeningen.no – og derfra søke på vårt
fylke, så finnes alle detaljer der.
Reidar

ROTARYMØTE 28.02.
Sted: Rotarykjelleren
Møteledere: President Egil
Frammøte:67 %
Program: En advokats hverdag
v/Ole Joachim.
Se bilde side 4
28/2 er Ole Joachim våken kl. 05.00 og på
jobb kl. 07.15. Han starter dagen med å gå
gjennom e-posten.
Dagens beskjeder omhandler:
Morgendagens skiftesamling i boet etter konkurs av en selvstendig næringsdrivende.
Straffesak mot AA. Tiltalt for vold,
kjøring i alkoholpåvirket tilstand,
kjøring uten gyldig førerkort samt
å ha unnlatt å gjøre opp for seg på
et spisested.
Straffesak mot BB. Tiltalt for vold mot
offentlig tjenestemann.
Møte med CC for å forberede forsvar
der han er tiltalt for grovt tyveri.
Tiltalte møter ikke opp til avtale.
Dette er i korte trekk 28/2 for advokat Devold. Han fortalte ellers om at straffenivået
for saker omhandlende vold skal gradvis
økes frem til 2012 da justisdepartementet
har bestemt at straffeutmålingene for vold
skal skjerpes betydelig.
Ellers kan sakene handle om mye rart, men
etter 20 år i ”gamet” går det meste greit,
fortalte han. På spørsmål om hvilke saker
som er verst svarte han sedelighetssaker
med barn innblandet.
Et interessant foredrag med mye humor.
Ellers etterlyser Trygve 4 utgaver av kjellerposten. Disse er januar, juli og oktober
1997 samt mars 1998.
De resterende er nå samlet i perm 1996 –
2011 og kan beskues i kjelleren.
Frode

