
PRESIDENTEN HAR ORDET  

Kjære Rotaryvenner!  

   Høsten har kommet.  

Om det er alderen som 

gjør det, vet jeg ikke, men 

denne sommeren har gått 

fort. Møtene i august var innholdsrike. 

Viktor Normann om økonomien, Sverre 

Stub om Hellasproblemer og Per Kristian 

Lundens tanker om kommunereformen.                                        

Vi fikk spørsmål om å være med på Aren-

dalsuka. Syv av våre medlemmer i Tvede-

strand Rotaryklubb, stilte på Rotary-

standen. Der hadde vi med en plansje som 

viste vårt utenlandsprosjekt i Nairobi. På 

møtet i august ble det orientert om at  

Cecilie Granerud, dessverre ikke kunne 

påta seg vervet som påtroppende Presi-

dent i klubben. Begrunnelsen hennes var: 

Trenerjobb i handballen, da treneren 

sluttet plutselig. Hun har en datter i den 

årsklassen som har fast treningstid på 

mandager, derfor kollisjon med Klubbens 

møtetid.                   Etter en spørsmålsrun-

de og styrebehandling, og i god Rotaryånd, 

- ble det   Knut Sigvald Solheim som sa ja, 

og overtar Presidentklubba neste år.                                                       

Vårt medlemstall ligger på 30 medlem-

mer , og det er plass til flere i Kjelleren. Jeg 

håper at medlemmene kommer med for-

slag på flere kandidater.     

Tilslutt minner jeg på ROTARYS FORMÅL: å 

GAGNE ANDRE. Takk også til Oddvar Pe-

dersen for innlegg og bilder i Rotary Nor-

den fra Honnørfesten vi hadde.                                   

                                 Hilsen Ragnar Lofstad. 

De yrkene vi absolutt ikke kan klare oss uten,              
er dårligst betalt. Øyvind Thorsen. 

 

Rotaryklubben på Arendalsuka 

Arendalsuka ble varte fra 15. til 20. august 

2016. Rotaryklubbene Grimstad, Nedenes, 

Arendal, Tvedestrand og Risør hadde gått sam-

men om en stand under uka, på torget i Aren-

dal, fra tirsdag 16. til fredag 19. august. Stan-

den bestod av et Rotarytelt med innhold som 

Shelterboks, vannrensningsanlegg, TV med 

video om Rotary, infotavler og roll-ups.  Stan-

den var betjent av rotarymedlemmer fra kl. 11 

til 14 (første vakt) og fra 14 til 17 (annen vakt). 

3 eller 4 rotarianere på hver vakt.                            

Fra Tvedestrand deltok Ragnar L., Sven Inge M., 

Svein J, Anne Berit N., Rolf T, Oddvar P. og Olaf 

Jørg H.   Allerede mandag 15. august hadde 

klubbene et forberedende møte i Arendal der 

deltagelsen og opplegget ble diskutert. Rolf T. 

og Svein J. deltok fra Tvedestrand. Organise-

ringen og forberedelsen var meget godt ivare-

tatt av Arendal og Nedenes Rotary, og avvik-

lingen gikk meget bra. Det var mange stands og 

organisasjoner under Arendals-uka og vårt 

Rotarytelt var ett av svært mange andre telt 

der organisasjoner ville presentere seg. Om 

trafikken ikke var påtrengende for å høre om 

Rotary var vi i hvert fall tilstede. Og for med-

lemmene som hadde vakt var det hyggelig og 

nyttig å møte representanter fra andre klubber. 

Å ha et prosjekt eller arrangement sammen 

med naboklubber var en positiv opplevelse.  

Tvedestrand Rotaryklubb hadde en egen tavle i 

teltet der vi kort presenterte klubbens aktivite-

ter.                  Svein Jordahl 

 

ROTARYMØTE 01.08.2016. 

Møtested: Rotarykjelleren 

Møteleder:  Presidenten. 

Program:  Viktor Normann: Økonomi 

 

Presidenten ønsket velkommen. Tor Erik intro-
duserte den obligatoriske sangen med en histo-
rie fra ungdommen da han var på idrettsleir. 
Der var også en ung gutt de kalte ”Vikken”. Han 
stod på en bruskasse og sang kveldens sang, 
Viktor Normann benektet at det var ham den 
gangen, men Tor Erik holdt på sitt,og vi tror 
professoren måtte innrømme det.  
 
Viktor Normann er profes-
sor i samfunnsøkonomi ved Norges Handels-
høyskole (NHH) 
i Bergen, hvor han 
var rektor 1999–
2001. Det har vært 
økonomiske vans-
ker i tidligere år, 
fortalte Normann 
og pekte på det 
økonomiske krakket 
i 1873. Krakket 
skyldtes en omfattende omstillingssvikt.  Mang-
el på vilje og evne til omstilling kan være mye 
av grunnen til at mange samfunn har kommet i 
økonomisk uføre. På Sørlandet ble det f.eks 
bygd mange nye seilskip på midten av 1800-
tallet, men når båtene var ferdige, hadde 
dampbåter tatt over og seilskipene ble liggende 
i bøyene. Det ga selvfølgelig økonomiske pro-
blemer for rederne og lokalsamfunnet. Nor-
mann var inne på den lange resesjonen i 
2007/2008 og den er, etter professorens me-
ning, etterfulgt av nok en omstillingskrise vi har 
i dag. Løsningen er en kunnskapsbasert økono-
mi. Det vil her være snakk om høyteknologiske 
jobber. Man bør se etter større produktivitet, 
et grønt samfunn og mer mangfoldighet. Men 
det grønne skiftet er vanskelig og myndigheter 
må tørre å ta beslutninger.  Forskjellen mellom 
fattig og rik øker, avsluttet Normann. Det ble en 
god diskusjon etter foredraget, 
der professoren også fikk en 
del motforestillinger 

  

         Svein Jordahl 

Fremmøte denne juli måned: 47 % 

 Arne B., Ole Jacob T., Geir N., Bjørn W., 

Tor Erik N., 

 

Fremmøte i August måned: 57,8 % 

Arne B., Ole Jacob T., Olaf Jørg H., Svein J., 

Ragnar L. 
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TVEDESTRAND ROTARYKLUBB 

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i September: 

 05.09. Club Assembly. Hyggekveld. 

12.09. Boligstiftelsen ved Birger Eggen. 

19.09. Peisaften. Verter? 

26.09. Bedriftsbesøk til Bokhotellet,  

 Lyngørporten. Bevertning. 

Programmer i denne måneden: 

01.08.Okonomi ved Viktor Normann 

08.08. Hvor går Hellas ved Sverre Stubb. 

15.08. 2 Seniorer om livsløp og erfaringer. 

22.08. Kommunereformen. Per Kr. Lunden. 

29.08. Forberedelse til klubb Assembly. 

Svein Inge Marcussen           

på vakt. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Professor
https://no.wikipedia.org/wiki/Professor
https://no.wikipedia.org/wiki/Samfunns%C3%B8konomi
https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_Handelsh%C3%B8yskole
https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_Handelsh%C3%B8yskole
https://no.wikipedia.org/wiki/Bergen


Tvedestrand Rotary Klubb 
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand. 

e-post: tvedestrand@rotary.no 

Internett: www.tvedestrand.rotary.no  

President 2016 - 2017:  

Ragnar Lofstad Valle , 

 4900 Tvedestrand.    Tlf. 481.44.495 
 E-post: rlofsta@online.no 

Sekretær: Line Abrahamsen 

Vestervei, 4900 Tvedestrand                       

Mobil :    Tlf.  906 35 008                                 

E-post: lineabra@getmail.no 

Fødselsdager : 

 
04.09. Bjørn Walle 
12.09. Kristin Reksten 
 
14.10. Cecilie Granerud 
30.10. Ole J. Devold 

KJELLERPOSTEN,  

Tvedestrand Rotaryklubbs avis.                

Utgis en gang i måneden. 

Redaktør.: Tore L. Dalen,  
Høyheiveien 6, 4900Tvedestrand. 

Tlf. 95047828 

E-post: toreleodalen@getmail.no 
 

IT– ansvarlig: Leif Fage, Kalvenveien 21,  

4916 Borøy .    Tlf. 997 38 362 
E-post:   leif.fage@gmail.com 

Gr at ul er er

med
dagen!

Gr at ul er er

med
dagen!

- Men først etter prøvespill og aksept!  

- og så hjemover ... 

   Fra Solberggruva. 

ROTARYMØTE: 08.09.2016.  

Møtested:  Rotarykjelleren.                            
Møteleder: Presidenten. 
Program: Sverre Stub: Hva er det med 

grekerne ? Og hvor går Hellas?  
Fremmøte: 70 % 

Presidenten ønsket velkommen. Foredragsholde-

ren, tidligere ambassadør Sverre Stub, er presi-

dent i Gimle Rotaryklubb, og inviterte spesielt 
klubbens medlemmer til å besøke Gimle i Oslo.  

Han var i klubben i Tvedestrand for 10 år siden 

med foredrag om Midtøsten. Denne gangen var 

temaet for foredraget ”Hva er det med grekerne - 
og hvor går Hellas?”.  

 

Stub har vært ved 

ambassaden i Paris, 
ambassadør i Am-

man og i Aten fra 

2006 til 2011. For 

øvrig har han vært i 
diplomatiet i Uten-

riksdepartementet. 

Han følger fortsatt 

godt med i utvikling-
en i Hellas.  Grekerne opplever situasjonen i 

landet sitt som verre og verre, sa Stub. Oppspar-

te midler tar slutt, arbeidsledigheten er omkring 

25 % og ungdomsledigheten over 50 %. Det er 
et gjennomkorrupt system og dette er årsaken til 

problemene, mente han. Grekerne har alltid vært 

fattige og har ofte hatt behov for hjelp utenfra. 

Landet var insolvent 4 ganger på 1800-tallet, og 
i 1932. Det er stor forskjell på fattig og rik, det 

er lav solidaritet og nasjonalfølelse. Landet har 

få naturgitte forutsetninger for å bli et rikt land 

og forskjellene i samfunnet er problematisk.  Og 
det er økende forskjeller. Landet er i dag preget 

av streiker, raseri, moralsk forfall, få idealer og 

desillusjon. Mange av de beste reiser ut.  Men 

landet kommer nok ut av krisen, sa Stub. De 
kommer til å trenge mye mer hjelp, men krisen 

har antagelig vært en oppvåkning for mange. 
            Svein Jordahl 

ROTARYMØTE: 15.08.2016.  

Møtested:  Rotarykjelleren                            
Møteleder: Presidenten 
Program: Arne Bjørnstad og Ragnar Lof-

stad fortalte om seg selv 

 
Presidenten ønsket velkommen. Det er planlagt 

at flere Rotaryklubber skal gå sammen om en 

stand på torget i Arendal under Arendalsuka. 

Klubben er invitert til å delta på dette og har sagt 
ja. Det ble en orientering og diskusjon om delta-

gelse og om bemanning av de ”vakter” man er 

tildelt. 

 
Kveldens foredragsholdere var Arne Bjørnstad 

og Ragnar Lofstad som fortalte om sin barndom, 

slekt og begivenheter fra sitt liv.  Begge har 

oppvekst og bakgrunn i jordbruksmiljø og på 

bondegård.  Arne ville bli elektriker og begynte i 
lære, men havnet etter hvert som forsikringsa-

gent. Dette har han arbeidet med resten av sitt 

yrkesaktive liv og sett forsikringsselskaper bli 

dannet og slått sammen.  Han har fått anledning 
til å være i utviklingen innen forsikring, syntes 

han, og det har vært et fint yrke. 

Ragnar ble bonde og var innom flere produk-

sjonsområder både med dyr og vekster, jordbær 
f. eks. Han satset på gris-produksjon og ble etter 

hvert en stor produsent på området. Ragnar har 

hatt flere tillitsverv i landbrukssamvirke. Arne 

og Ragnar fortalte små og underholdene episo-
der fra oppveksten, arbeidet sitt og militæret. 

  
            Svein Jordahl 

 

ROTARYMØTE: 22.08.2016.  

Møtested:  Rotarykjelleren                            
Møteleder: Presidenten 
Program: Per Christian Lunden: Kommu-

nereformen – hva nå? 

Fremmøte: 50 % 

 

Presidenten ønsket velkommen og ga ordet til 

Per Christian Lunden som er ordfører i Risør og 

var koordinator for evt sammenslåing av kom-
muner øst i Aust-Agder.   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Lunden stilte spørsmål om kommunene i Norge 

er store nok, og svarte selv med et klart nei! Han 

ga mange argumenter for hvorfor kommunene 
bør, og etter hvert kanskje blir nødt til å slå seg 

sammen. Det var motstand i befolkningen mot 

sammenslåing, men alle blir aldri fornøyd med 

alt, sa Lunden. Stort sett var det en positiv hold-
ning til sammenslåing i Tvedestrand, men det 

ble tilslutt nei i befolkningsundersøkelsen.  Men 

siste ord er ikke sagt, mener Lunden. Antagelig 

blir det ingen ny debatt i kommunene, men fyl-
kesmannen kan komme med sine anbefalinger 

og da kan utviklingen gå i retning av sammen-

slåing.  Han var også inne på fylkessammenslå-

ing og stilte spørsmålet om de to Agderfylkene 
kanskje var for lite.  Bør man også inkludere 

Telemark? Og kanskje Rogaland.  Men Lunden  

 

 
 

viste til at det ikke er flertall for sammenslåing i 

disse fylkene.  Mange spørsmål og kommentarer 

til et tema som fenget forsamlingen. 
             Svein Jordahl 

 

ROTARYMØTE: 29.08.2016.  

Møtested:  Rotarykjelleren                           
Møteleder: Presidenten 
Program: Forberedelse til Club Assembly, 

3 minutter, og egoforedrag 
Fremmøte: 65,5 % 

Presidenten ønsket velkommen og opplyste at 

det blir skifte i styresammensetningen i klubben.  

Cecilie Granerud som er innkomne president har 
fått et treneroppdrag i håndball i fanget, og det 

vil være vanskelig for henne å overta som presi-

dent fra nyttår.  Knut Solheim har sagt seg villig 

til å ta hennes plass i styret.  Endringen ble god-
tatt med akklamasjon av medlemmene. 

 

Bjørn Valle hadde 
3-minutter og 

fortalte om en 

fantastisk reise til 

Lofoten for få år 
siden.  

Med camping-

vogn reiste de 

nordover og hadde en flott tur via bygder og 
fiskevær, på vei og på ferger. 

Presidenten inviterte til tanker om målsetting og 

utfordring for klubben i fremtiden. Oppmerk-

somheten var særlig om rekruttering og å kunne 
beholde medlemmer. Det ble bl.a etterlyst mer 

Rotary informasjon, Rotary0skolen og oppføl-

ging av nye medlemmer. 

Ole Devold hadde egoforedrag der han fortalte 
om en oppvekst med flere flyttinger. Født i Sve-

rige, flyttet til Norge, til USA og tilbake til Nor-

ge og til Sverige igjen, denne gang utenfor 

Stockholm der Ole begynte på skole. Etter juri-
dikum og en økonomisk tilleggsutdannelse i 

Norge, ved BI, fikk Ole jobb som dommerfull-

mektig i Finnmark, dit han 

og kone flyttet.  Etter 2 år 
som dommerfullmektig 

begynte han i et advokat-

kontor, også det i Finn-

mark.  Familien flyttet 
etterhvert til Sørlandet og 

etter en tid som offentlig 

ansatt, begynte Ole sitt 

eget advokatfirma i Tvede-
strand.  Han er alene i 

firmaet, det trives han med 

og vil fortsette med det til han slutter som pen-

sjonist.                         Svein Jordahl 

 

 

Foto til  møtet 29.8. - av 

Redaktøren som var i 

Lofoten og Hamarøy 

først i juli.   

 

Fra stedet Å. 

Lofotveggen 

https://snl.no/Paris
https://snl.no/ambassad%C3%B8r
https://snl.no/Amman
https://snl.no/Amman
https://snl.no/Aten

