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PRESIDENTEN HAR ORDET 
Kjære Rotaryvenner! 
 Takk for tilliten jeg har fått 
fra dere! Det kjennes spesielt 
å være klubbens første kvin-
nelige president. 
Som president har jeg hoved-
ansvaret. Samtidig er jeg av-
hengig av både innsats og 

innspill fra hver og en av dere. Jeg er vant til å 
jobbe i team, og jeg ser på arbeidet i Rotary som 
et teamarbeid. Matrisen vår viser både store og 
små team. Jeg håper den enkelte opplever  sine 
oppgaver som meningsfulle. 
Klubben har fra før en tydelig struktur på møter 
og komitèer. Det er godt å kunne overta som 
president og vite at dette er på plass. Selv legger 
jeg opp til styremøter en gang i måneden, noe vi 
alt er i gang med. Jeg har også laget et skjema 
(en mal) for 3-årsplan. Komitèlederne vil ta det-
te opp med sine utvalg, og det er meningen at 
aktuelt innhold drøftes på Club Assembly. 
Første halvår har et variert program. Her er alt 
fra foredrag til sosialt samvær, bedriftsbesøk og 
gjøremål for andre mennesker.  I juli har klub-
ben hatt eksterne forelesere, samt sommertur til 
Flødevigen og Sandvigen Fort. Oppfordrer dere 
til å stille både på møter og i andre sammen-
henger. 
Klubben har velfungerende kommunikasjon. 
Referat til Kjellerposten, informasjon på hjem-
mesida, artikler i lokalavis og Rotary Norden 
bidrar til dette. Distriktet oppfordrer klubbene til 
å være framme i media. Hva med mer kunnskap 

om Rotary som organisasjon? Fint om jeg får 
tilbakemelding fra nye medlemmer vedr. dette.   
Medlemsutvikling er avgjørende for klubben og 
Rotarys eksistens. vi trenger nye, engasjerte 
mennesker inn i Rotary. Distriktet vektlegger 
flere unge medlemmer og flere kvinner. Dette 
trenger også vår klubb. Kan vi gjøre en innsats 
her? 
Vårt servicearbeid favner om mye, både internt 
og eksternt. De eldre i Tvedestrand har fått sine 
fester i mange år. I fjor fikk vi i gang ”Prosjekt 
skoleuniform” i Nairobi. I år får vi mulighet til å 
stille opp på ungdomsskolens yrkesmesse. Den 
15.8. kommer rådgiverne ved Lyngmyr og infor-
merer. 
Via Rotary Foundation (TRF) bidrar vi årlig 
med midler. Distriktets mål for bidrag til TRF i 
2011-12 er på ca. 40 US dollar pr. medlem. Vi 
bidrar også til Polio Pluss. Bidrag til TRF er noe 
som forventes av oss. Vi får huske på at Rotarys 
formål er å gagne andre. 
Sist vår klubb deltok i Ungdomsutveksling var i 
år 2000. Jeg har en oversikt som viser at noen 
klubber satser mye på dette, mens andre har det 
sjelden. På PETS ble det anbefalt at klubbene 
deltar hvert 3. år. Imidlertid bør vi merke oss at 
Tvedestrand er satt opp med GSE i 2012-13 og 
2013-14. Hvilket år Distriktet gir oss selve verts-
jobben, vet jeg ikke pr. i dag. Dette er spennende 
arbeid. Det vet jeg fra egen erfaring. 
Til slutt vil jeg minne om Kalyan Banerjees ord: 
” Se inn i oss selv for å forstå menneskeheten. 
Det vi arbeider for å gi andre, må vi først finne i 
oss selv.” 
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Programmer framover: 
01.08.: Samhandlingsreformen  v/Reidar 
Tveit. 
08.08.: Bokbyen og Nynorsk antikva-
 riat v/Arne-Ivar Kjærland. 
15.08.: Ungdomsskolen og Yrkeslivet. 
22.08.: Club Assembly. 
29.08.: Internasjonal Tjeneste. 

I dette nummeret kan du lese om: 
04.07. Dagens forsvar v/Einar Johnsen. 
11.07. Sommertur til Flødevigen og  
 Sandvigen fort. 
18.07. Hvalfangst v/Line Mørch. 
25.07. En politijurists hverdag  
        v/ Politiinspektør Gunnar Fløystad. 

 

ROTARYMØTE 25.07.  
Møteplass: Rotarykjelleren 
Møteleder: Past president Egil Vatne 
Frammøte: 62% 
Program: En politijurists hverdag v/
Politiinspektør Gunnar Fløystad 
Gjester: Liv Tønnesen, Lillian og Eivind Vester-
kjær, Anna Kathrine P. Solfjeld, og Gunnar Fløy-
stad. 
Før mandagens rotarymøte, var alle kveldens rota-
rymedlemmer med på fakkeltoget som gikk  fra 
Rutebilstasjonen til Rådhuset. 
Past president Egil Vatne ønsket velkommen, og 
ønsket kveldens gjester velkommen. 
Vi innledet møtet med ett minutts stillhet for å 
minnes ofrene i den forferdelige tragedien  fredag 
22.7.11. 
Han refererte også en deltakende hilsen fra Jane 
Simpson, Adelaid, Australia som deltok på vår 
Round Trip Norway i 1977. Denne kan du lese et 
annet sted i Kjellerposten. 
Frode Halvorsen ba om ordet, og fortalte at han 
hadde fått jobb i IKM Subsea i Stavanger. Han 
skal foreløpig begynne som lærling, og med mas-
se ubestemt arbeidstid, og mye reisevirksomhet i 
den nye jobben, så han seg av den grunn nødt til å 
melde seg ut av Rotaryklubben. Han takket for 
den tiden han har vært her. Vi syntes dette er trist, 
og håper han kommer tilbake til oss i Rotaryklub-
ben. 
En politijurists hverdag v/Gunnar Fløystad. 
Gunnar Fløystad er født i USA, men har bodd i 
hele barndommen og ungdommen i Tvedestrand. 
Han bor nå i Bergen. Han er utdannet jurist, og 
har jobbet som politijurist siden 1994. Han er nå 
leder for straffesakene i Hordaland. 

Hordaland er Norges nest største politidistrikt. 
Kriminaliteten i Hordaland  ( og ellers i landet) 
har økt i omfang og brutalitet. 
Direktiver- hvilke saker skal prioriteres? I dagens 
situasjon har politiet begrensede ressurser til å 
løse alle oppgavene. Derfor må de alvorligste sa-
kene prioriteres først. Noen saker har politiet 
nevnt som de mener er ”små” (ubetydelige) og 
velger ikke å bruke tiden på, henlegges. Dette får 
de kritikk for. 
”Småsaker” som tyveri på offentlig sted, stikke av 
fra bensinregningen osv, er småsaker som tar 
enorm lang tid å etterforske, derfor velger de å 
ikke bruke tid på dette. 
Det er blitt en enorm økning i organisert krimina-
litet det er 20-25 nettverk som driver med organi-
sert kriminalitet. I løpet av ett år, blir kanskje bare 
2-3 av disse tatt. 
Det kreves mye ressurser av politiet når de f.eks 
bestemmer seg for å følge en/flere narkotikakurer. 
Mye ressursbruk på spaning etc. De må holdes i 
varetekt til de blir dømt. Dette kan ta lang tid, og 
krever ressurser. Så blir de dømt og får fengsel-
straff. 
Problemet er at det ikke er plass i fengslene, så 
derfor blir  mange kriminelle  løslatt 
I Hordaland økte antall varetektsinnsatte med 
30%. 
Utvikling av kriminelle saker, stadig flere utlen-
dinger som begår kriminalitet, men de fleste er 
fortsatt norske. 
Kriminalitet på internett, typisk som barneporno, 
overgrepssaker osv. Stort pedofilt nettverk. Dette 
er grufulle saker. 
Vi takker Gunnar Fløystad for et interessant fore-
drag, og ønsker ham fortsatt fin sommerferie i  
Tvedestrand. 
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Reach Within to Embrace Humanity 

FRAMMØTE DENNE MÅNED:  62 % 
100 %: Asbjørn, Olaf Jørg, Reidar, Tanja 
og Tor Erik.  
Møtt i andre klubber: Ingen meldte. 

Fødselsdager framover: 
Karl Ragnar Hafsten, 17.08.26 
Line Abrahamsen,      21.08.72 
Birger G. Solfjeld,      22.08.28 
Svein Jordahl,             28.08.46 
Rolf Andreassen,        29.08.30 
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ROTARYMØTE 04.07. 
Møtested: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Hilde M. Nistov 
Frammøte: 69% 
Program: Konflikten mellom Egypt 
og Israel v/Einar Johnsen 
Vår nye president Hilde M. Nistov øns-
ket velkommen til første møte i sommer-
måneden juli. Hun ønsket spesielt vel-
kommen til våre gjester; Edle Thrane 
Pedersen, Anna Kathrine P. Solfjeld, 
Sven Roar Larsen, Odd Fagerland og 
kveldens foredragsholder Einar Johnsen. 
Presidenten minnet også om påmelding-
en til distriktskonferansen i Langesund, 
med påmelding innen 10.8.11 
Hun minnet oss også om sommerturen 
neste mandag 11.juli, som går til Hav-
forskningsinstituttet avd. Flødevigen. 
Konflikten mellom Egypt og Israel v/
Einar Johnsen. 

Einar Johnsen tok utdannelsen sin i 
Forsvaret Han har nå jobbet i forsvaret i 
35år.  
Einar er nå i Hebron, et lite stykke sør 
for Jerusalem.  
Sinai ligger på grensen mellom Egypt og 
Israel. Sinaihalvøyas historie, egyptisk 

kontroll 1948-1967. 
Sinaihalvøya er 250km fra vest-øst, og 
450km fra nord-sør. 
Camp David Agreement 1978/79 åpnet 
for fredssamtaler mellom Israel og 
Egypt. Camp David Agreement kom i 
mars 1979. Protokollen kom først i au-
gust 1981, og MFO (Multinational Force 
& Observes) Egypt, Israel og USA beta-
ler alt. 
Beduinerstammene med sine tradisjonel-
le bosettingsområder som omfatter 
ca.150.000 personer. 
Beduinerne er en utfordring for det 
Egyptiske folk. 
De viktigste oppgavene til MFO, er å 
observere, bekrefte og rapportere. 4 ob-
servasjonsområder(3 i Egypt, og 1 i Isra-
el) 
1 marinebase og 28 kontrollbaser i Si-
naiområdet.  
Einar viste oss bilder fra North Camp
(1500 mann i leiren) og South Camp, og 
de forskjellige observasjonspostene der. 
Prioriteten er at alt som blir gjort skal 
være safe (sikkerhet) Sikkerheten blir 
høyt prioritert. 
Israel trakk seg ut av Gaza i 2005. Da 
overtok Hamas. Yasser Arafat døde nov 
2006,etter dette be det valg og Hamas 
ble det største partiet etter valget. 
Problemet nå er at beduinerne har startet 
å smugle inn mat, våpen osv i tunneler 
under jorden/ørkensanden. Beduinerne 
har klart dette ved hjelp av bestikkelser. 
De har bygd smuglertunneler. 1000 tun-
neler. 5-6 av disse tunnelene er konstru-
ert slik at biler kan kjøre i de. Driv-
stoffslanger blir ført gjennom tunnelen. 
Det som foregår her, er nå fokus for 
MFO. 
Vi gleder oss til Einar Johnsen kommer 
tilbake til oss i slutten av august. 
 

ROTARYMØTE 18.07. 
Møtested: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Hilde M. Nistov 
Fremmøte: 55% 
Program: Hvalfangst v/Line Mørch 
Presidenten ønsket velkommen, spesielt til  
våre gjester: Finn Biering, Odd Fagerland, 
og kveldens foredragsholder Line Mørch. 
Guvernøren hadde sendt ut ukebrev. Hun 
kom også til å sende ut kvartalsbrev, der 
klubbene blir oppfordret til å sende inn 
stoff om hva de forskjellige klubbene bi-
drar til osv. 
Presidenten informerte også om at nye 
medlemmer av rotaryklubben vår vil bli 
presentert på rotarymøte 22.august. 
Hvalfangst v/Line Mørch. 
Line Mørch var hvalfangstinspektør fra 
1998-2002 på 5 forskjellige båter. Hun 
viste oss lysbilder, og fortalte underveis. 
Som hvalfangstinspektør var hennes jobb 
om bord blant annet å observere at avli-
vingen av hvalene, gikk raskt og riktig for 
seg. Det var også en del prøvetaking som 
ble sendt inn. Hvalfangstinspektør er nå et 
historisk yrke, siden det nå brukes 
”blåbokser”-  elektronisk inspeksjon. 
Det er bare vågehval som det drives fangst 
etter. Vågehval er en ”liten” hval på 6-
10meter. De kan veie fra ½ til 3tonn. Vå-
gehvalen fanges på kystnære områder, 
rundt Nord-Norge, Finnmarkskysten, Jan 
Mayen, og Barentshavet. 
Ved hvalfangst brukes lite hjelpemidler 
for å lokalisere hval. Man må opp i 
”tønna” på båten å speide etter hval. Hva-
lene skytes med harpun. På harpunen sitter 
en granat. 
Det må være ganske fint vær, og vindstille 
for å få øye på vågehvalen. Derfor blir det 
ikke drevet hvalfangst i sterk vind og dår-
lig vær (dårlig sikt), for da blir det ingen 
fangst. 
Jaktsesongen starter i slutten av april. 
Kvoten er 600-700 stk eller opp mot 1000 
vågehval pr år. 

Det er bare ca 50-60% av hvalen som blir 
brukt. Kjøttstykkene (små biffer på 70kg) 
blir lagt til kjøling. Resten av hvalen, 
skrotten, innvollene osv blir kastet på sjø-
en. 
Spekket blir tatt av, men nå er ikke dette 
omsettelig vare lenger, så dette blir ikke 
tatt vare på. 
Line viste oss mange fine lysbilder fra 
hvalfangstene, og massevis av nydelige 
naturbilder. Hun viste oss også bilder fra 
hvalfangsturen sin til Svalbard i 2002. 
Vi takker Line for en kjempefin presenta-
sjon, og ønsker henne en riktig god som-
merferie. Ellen Nora B. 

Ellen Nora B. 

Tragediene i Regjeringskvartalet og 
på Utøya har opprørt oss alle, og har satt 
så store spor at vi alltid kommer til å være 
merket av den.  
Hele verden føler med oss.  
Fra Jane Simpson i Australia har jeg fått 
følgende: 
Til alle våre kjære norske venner: 
Vi er så veldig, veldig lei oss - å høre om 
den forferdelig tragedien som har skjedd i 
Oslo. Det er helt utrolig, vi alle her i Aust-
ralia og faktisk hele verden kan nesten 
ikke tro det er sant ........og hele Norge er 
sikkert også i sjokk .  
Håper så inderlig at deres familie og ven-
ner er ok. Vi tenker masse på dere og ber 
for dere og landet deres i denne vonde 
tiden. 
Mange hilsener fra 
Simpson familie 

Jane Hornabrook, 
som hun het før hun 
giftet seg, var ut-
vekslingsstudent i 
1977 og deltok også 
i Tvedestrand Rota-
ryklubbs ”Roundtrip 
Norway” samme år.  

Her sammen med de tre barna sine.  
Trygve 



Bjørn W. 

Sommerturen 2011, mandag 11. juli. 
Årets sommertur gikk til Flødevigen 
Forskningsstasjon og Sandvigen Fort. 
Avreise fra rutebilstasjonen var kl.16.00   
og vi ble nesten full buss med 39 rota-
ryanere og venner av Rotary. 
President Hilde ønsket turdeltakerne 
velkommen på bussen, og turen gikk så 
først til Flødevigen. Her ønsket leder av 
stasjonen, Erlend Moksness, oss hjerte-
lig velkommen. 
Flødevigen er en del av et nasjonalt in-
stitutt med over 700 ansatte. Instituttene 
driver med forskning og overvåkning av 
marine økosystemer og akvakulturer.  
Forskningsstasjonen i Flødevigen har i 
dag 45 ansatte, men Moksness håper på 
nærmere 60 ansatte om noen år. 
Kommuner, fylkeskommuner og fylker 
er brukere av deres tjenester. Stasjonene 
eier også flere skip, og skipet G.M. 
Dannevig ligger stasjonert ved Flødevi-
gen Forskningsstasjon i dag.  
Stasjonen har følgende arbeidsfelter: 
Kystøkologi og resurser. 
Miljø i Skagerak og Nordsjøen  
Plante- og dyreplankton 
Reker, sild, brisling og industrifisk 
Dyphavsresurser 
Etter den generelle informasjonen om 
forskningsstasjonen, kom flere aktuelle 
spørsmål opp. Mange lurte på om det 
blir full fredning i Tvedestrandsfjorden 
for alle aktivitet av fiske. 
Moksness svarte her at detaljene for 
dette arbeidet enda ikke er ferdig utar-
beidet.  
Det kom også spørsmål om konsekven-
sene ved oppdrettsanlegg. Dette er en 
viktig næring som det forskes mye på, 
ble det svart. Hovedproblemene er røm-
ming og lus på fisken. Moksness var 

sikker på at dette ville bli løst i fremti-
den. 
Han opplyste også om at det var Gunnar 
Dannevig som startet Flødevigen forsk-
ningsstasjonen. Videre var det hans 
sønn, Harald Dannevig, som opprettet 
forskningsstasjoner både i England, 
USA og Australia. I Sidney, Australia 
anla han et klekkeri som utgjorde star-
ten på havforskningen der, og dette 
klekkeriet ligger der fortsatt. 
Han ble også siden Australias første 
fiskeridirektør og fikk bygd et forsk-
ningsfartøy. 
Et svært interessant foredrag som høstet 
behørig applaus, før vi så satte kursen 
mot Sandvigen Fort.  
Sandvigen Fort har eksistert i lang tid, 
men det var tyskerne som bygde anleg-
get slik vi fikk en anelse om på vår be-
faring. Fortet ble bygget i 1940-41 som 
en del av ”festung Norwegen”.  
Arealet på området under krigen var ca 
125 mål, mens området som disponeres 
til krigsminne i dag er på ca. 55 mål. 
I 2006 la forsvaret ned sin virksomhet i 
området og stedet bygges nå ut som et 
museum ivaretatt av historielaget.  
Sandvigen Fort var bestykket med 4 stk. 
10,5 cm. franske kanoner. 
Det var ingen direkte krigshandlinger 
ved fortet under 2. verdenskrig, men 
Sandvigen Fort har allikevel stor histo-
risk verdi. 
Vi avsluttet kvelden på Kroverten 
gjestehus der vi ble servert en fantastisk 
fiskesuppe. Alle turdeltakerne var sult-
ne etter den flotte turen på Hisøya, men 
verten hadde laget nok suppe til å mette 
oss alle og kanskje noen flere. 
Presidenten takket Reidar for et flott 
opplegg og ga han en velfortjent på-
skjønnelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blide og fornøyde ”Sommerturister”, mandag 11. juli 2011 

Leder av Flødevigen Forskningssta-
sjon, Erlend Moksness, ga en meget 
interessant orientering. 

Sandvigen Fort, også dette en svært 
interessant del av Sommerturen. 
Alle bildene er tatt  av Tor Erik. 


