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PRESIDENTEN HAR ORDET 
 
Kjære.Rotaryvenner! 
En lang vinter ser nå 
ut til å slippe taket 
selv om temperature-
ne ennå ikke er sær-
lig mye over null.  
Om ikke gradestok-
ken har beveget seg 

særlig mye i mars så har med-
lemstallet i Tvedestrand Rotaryklubb 
økt med 9 medlemmer. Vi er nå alt i 
alt 36 medlemmer. Så vidt jeg kan 
huske har medlemstallet i min tid 
bare vært så høyt en gang før og det 
for meget kort tid. Gledelig er det at 
alle de nye medlemmene er relativt 
unge mennesker som vil tilføre klub-

ben ny vitalitet. Ikke bare synker 
gjennomsnittsalderen, kvinneande-
len øker og  vi vil kunne få et nytt 
tilfang av ideer og måten å drive Ro-
tary på.  Med en kvinneandel på ca. 
37% ligger vi godt over landsgjen-
nomsnittet som  er 16%.  
Jeg vil ønske alle våre nye medlem-
mer hjertelig velkommen i vår klubb 
og oppfordrer hver og en til å være 
med å bidra til klubbens utvikling 
ved å delta i våre aktiviteter.  Men vi 
må ikke hvile på våre laurbær. Vi er 
ganske mange over 65 og rekrutte-
ring av nye medlemmer må fortsette 
også i årene som kommer. Og så er 
det opp til alle oss gamle å sørge for 
at de nye finner seg til rette og kan 
trives og bli i klubben .  

Programmer framover: 
01.04.: Fri. 2. påskedag. 
08.04.: Nes Jernverksmuseum v/
Museu- msdirektør Per Halvor Sæle-
bakke 
15.04.: Krakket i Arendal v/Johannes 
 Torstveit. 
22.04.: Honnørfest 

I dette nummeret kan du lese om: 
04.03.  Klubbaften v/ presidenten. 
11.03.  Bedriftsbesøk DNB. Omvisning + tanker i 
 tiden v/ Viggo Molund. 
18.03.  Peisaften. 
25.03.  Referat fra peisaften og avtale  
           Honnørfest. 
 

 

ROTARYMØTE 25..03. 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Mads Oppegaard 
Sang:  La oss leve for hverandre….. 
Frammøte: 52 %  
Program: Referat fra peisaften og avta-
le Honnørfest. 
Presidenten minnet først om GSE besøk 
i mai der Svein leder komiteen i Rotary.  
Det kommer 5 personer inklusive lede-
ren. De har yrkesfaglig bakgrunn som 
bonde, lærer, klovnterapi og sosialarbei-
der (tilsv. NAV) pluss reiselederen. 
Programmet for besøket er allerede godt 
planlagt og vi ser fram til en spennende 
tid med våre gjester. Vertskapet er nå 
også på plass. 
Reidar fikk så ordet og gikk igjennom 

referatene fra peismøtet 18. mars. Hos 
alle vertene var oppmøtet godt. Det kom 
inn nesten 40 forslag til programmer og 
aktiviteter som bedriftsbesøk ved uni-
versitetet i Agder, intercitymøter hvert 
halvår, hyggekveld på restaurant, besøk 
på fyret hos Knut Mørland for å nevne 
noen. 
Det ble også diskutert å endre klubbens 
møtetid med forslag fra 18.45 til 20.00. 
Ny møtetid vil bli avgjort ved avstem-
ning i klubben.    
For at våre mange nye medlemmer skal 
bli bedre kjent med de gamle presenter-
te presidenten de gamle medlemmene 
med navn og litt om yrkesbakgrunn.  
Bjørn orienterte til slutt om honnørfes-
ten 22. april der planleggingen er godt i 
gang.   

En stor takk til Ingebjørg for velsma-
kende kake. Og til servitør Ragnar. 
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Møtt i andre klubber: Ingen meldte. 
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Chartret 31. juli 1950 

Takk for de små ting 
Takk for alle de gangene 

da jeg trodde at jeg ikke trengte deg, 
men du var der likevel  

for å gi meg en hjelpende hånd 
når det gikk galt for meg. 

Det er alle de små ting 
som blir forstått; den ubemerkede 
vennlighet, de hundrevis av gode 

smil….det er tusenvis av små 
vennegjerninger som har gitt  

meg et godt liv. Takk!  
Helen Thomson Lisa Scully O’ Grady 

Foto: Tor Erik 



ROTARYMØTE 04.03. 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Møteleder: Visepresident Oddvar Pedersen 
Gjester:  
Frammøte: %  
Program: Opptak av nye medlemmer. 
Denne kvelden skulle vise seg å bli meget 
spesiell. Det skulle nemlig opptas nye med-
lemmer, ikke bare et eller to, men faktisk 
hele 7 stykker. Det har vel aldri vært noe 
lignende opptak i hele klubbens historie? 
I presidentens fravær, var det visepresident 
Oddvar som stod for møtet og fikk fornøy-
elsen av å kunne feste "knappen" på samtli-
ge.  
Nevner de alle syv i vilkårlig rekkefølge  og 
med klassifikasjon: Torill Skaar, Omsorg-
sjef i Arendal kommune, Camilla Granerud, 
Lektor .Sissel Andreassen, organist 
Brita Tosseviken, Treindustri, daglig leder , 
Camilla Grantham, Enhetsleder SSA , Ma-
ria Damsgård, Miljøarbeider og Leif Fage, 
Dataingeniør. 
Det er dessuten en åttende mann som er kla-
rert og vil bli tatt opp på et senere møte. 
Denne kvelden hadde vi  bare en gjest, men 
ekstra gledelig var det ass. distriktsguvernør 
Svein Tore Stiansen som besøke vår klubb. 
Svein Tore er jo som kjent medlem i Risør 
Rotaryklubb. Han lurte svært på hvor-
dan det gikk an å få slik en tilvekst av med-
lemmer da det ellers i  klubbene sliter med å 
holde oppe medlemstallet. 
Til dette kunne vårt dyktige leder av med-
lemskomiteen Arne straks fortelle at  det 
kom seg av aktivt værvekampanjer med 
møter både i klubben og ellers hjemme hos 
medlemmer i komiteen . 
Både visepresident Oddvar og  for-
mann  Arne oppfordret de nye medlemmene 
til å bruke " knappen" aktivt både i jobb og 
fritid og henge diplomen godt synlig i hjem-
mene . 
Kvelden ble ellers feiret med ost og vin/ 
mosell. 
Visepresidenten avsluttet møte med å opp-
lyse om kveldens fremmøteprosente som 

var utrolige 94  %   
Etter ordnær møtetid var det  felles hyg-
ge  hvor praten gikk livlig, alle var svært 
godt fornøyd med at medlemstallet nå er på 
vei oppover og at gjennomsnittsalderen går 
ned. 
ROTARYMØTE 11.03. 
Møteplass: Lokalene til DNB, Bergsmyr 
Møteleder: President Mads Oppegaard 
Frammøte: %  
Program: Bedriftsbesøk, omvisning og tan-
ker i tiden v/Banksjef Viggo Molund.  
Presidenten ønsket velkommen og overlot 
ordet til Banksjef Viggo Molund. Han ønsket 
oss velkommen til bankens ”nye” lokaler og 
orienterte litt om lokalene. Han hadde ingen 
agenda, som han sa -  så han tok det ”etter 
hodet”. 
Etter å ha sett oss litt rundt, ble vi tatt med 
inn i et møterom. Vi var ganske mange, så 
lokalet ble helt fullt, men kaffe’n og kaka 
som ble servert smakte fortreffelig.  
Banksjefen startet med å berømme sine med-
arbeidere for innsatsen. Allerede etter ett år 
var det en volumvekst på 20 %. 
Tvedestrandsavdelingen er den største filia-
len i østre del av fylket. De nye lokalene er 
store sett i forhold til banken ellers.  
Antall ansatte vil øke. Først ved at det 1. ap-
ril vil begynne to eiendomsmeglere. Senere 
vil også personell fra Risør bli overført, i det 
dette kontoret legges ned. 
Ved flytting av kontorene fra ”Øyvind Bjor-
vatns plass  var det nok en del misnøye. Det-
te besvarte Banksjefen med at det de gamle 
lokalene ikke lenger passet til formålet; det 
var trangt og tungvindt der.  
Med flyttingen var også planen å ta en del 
kunder både fra Gjerstad og Vegårshei.  
Tvedestrandsavdelingen er en bank for per-
sonmarkedet. Næringsavdelingen ligger un-
der Arendal.  
Rentene var også et tema da, det etter hvert 
jo er beskjedne innskuddsrenter, og at det i 
disse dager antydes at lånerenten skal opp.  
Banksjefen mente at obligasjonsmarkedet 
nok var det som etter hvert ville bli mer 
lønnsomt for sparerne.  

Bankens mål:  
Størst på volum på innskudd og utlån.   
Ha gode og fornøyde kunder. 
Være oppdatert på de tjenester banken tilbyr. 
Til slutt ble det selvfølgelig en del diskusjo-
ner, og noen forbauset over at det ikke leng-
er var noen kasse i lokalene.   
Banksjefen mente at behovet ikke var der 
lenger, da penger eventuelt kunne bestilles, 
hvis ønskelig.  
 
PEISAFTEN  18. mars 2013 – sammen-
drag av møtereferater. 
Programforslag: 
Guatemala v/ Ole Devold                                   
Boligbygging i Tvedestrand v/repr. fra kom-
munen  
Nytt fra mitt yrke v/…...   
Byløft v/ Anette Pedersen/Martha Hansen 
Møkkalasset fyr v/ Høye Høyesen          
Status kystforvaltning v/ Asbjørn Aanonsen 
Boligbygging i Tvedestrand. 
Design/produksjon skinnvesker v/ Siri Bro-
dersen  
Geriatri v/  Kristin Jeppestøl                               
Beiteprosjekt v/ Tor Granerud/Anders Oppe-
gaard 
Eventyreren Niels Eldrup v/ Adolf Aadnesen    
Dypvåg kirke 800 år v/ Håkon Haugland 
Vandringer på Borøy v/ Aslaug Eirheim             
Slaget i Lyngør-Najadens tok i historisk lys 
v/ Knut Heidem 
Seiling v/ Trygve Bernhardsen                            
Organisasjonen Durapart 
Fuglekongen Morten Eriksen (fugl eller 
vin?)    
Utviklingsplanen Sørlandet sykehus v/ Per 
Torgens 
”Nye Ertec” v/ Geir Søraker                                
Psykisk helse i kommunen v/ Hege Bjerke-
sett 
” Designerkokk” v/ Brit Olsen                      
Møte med ny prest - hvordan føler han seg 
mottatt 
Team Tec.: Ny eierstruktur                                  

Muligheter i Tyrkia v/ Teresa Seierstad 
Nye generasjoner – tiltak vi kan støtte?               
Artige episoder/opplevelser fra mitt liv v/ 
klubbmeldemmer 
Safe Control v/  Tomas Aasbø                             
Bankfusjonen Spareb. Sør – Pluss Bank v/ 
Rolf Søraker 
Østerå v/ Adolf Aadnesen                                    
Ordføreren i Arendal – tanker i tiden 
Mer om Rotary v/ Svein Tore Stiansen                
Oldtidsfunn i våre trakter v/ Olaf Sverre 
Berntsen 
Jan Kløvstad – har han noe å by på ?                    
Intercity-møte for alle klubbene: Kragerø – 
Lillesand hos Johan B. Ugland. – Bilutstil-
ling og servering  
Nytt fra mitt yrke v/ Reidar                                  
Fylkesmannen (eller ordføreren) . Aktuelle 
ting i tiden? 
Bedriftsbesøk: 
Universitetet i Agder 
Tvedestrand boktrykkeri 
Sosiale tiltak: 
Natursti på Gjeving – Jan Larsen 
Intercity-møte hvert halvår – møtes på for-
skjellige steder, for eksempel Jernverket 
Gå ut og spise. 
Uformelle klubbaftener – med eller uten pro-
gram/servering – gjerne en 3-minutter. 
Sommertur: 
Tur til Fersnes gjestegård med bespisning 
Besøk på fyret til Knut Mørland (med hans 
hurtiggående båt) 
Lindegard skuteminne + rusletur på Risøya 
Erik Lindland/Skuggestøl 
Sørensens museum, Tromøy 
Stangholmen m/ bevertning 
Krigsmuseet i Risør/Akvariet 
Sjømannsforeningens sjøfartsmuseum  
Klubbens møtetid: 
Her synes flere at kl 2000  er OK, mens noen 
ikke vil lenger enn til 1930.  Leggetid for 
barn gjør at enkelte nødig vil forskyve tiden, 
og dette gjelder nye medlemmer som vi jo 
gjerne vil beholde. 
 

Egil Vatne 

Egil Vatne 

Reidar Kjelstrup 


