
PRESIDETEN 
HAR ORDET: 
Kjære                  

Rotaryvenner. 

Månedsbrev 

for Oktober. 

 

FESTMÅNED.     Kjære alle!  

Da var oktober over, og hvilken oktober: 

- Staselig og trivelig besøk av vår Distriktguvenør 
Gaute Melhus Johannessen , med gode input og 
hyggelig prat! 

Og ikke minst: - 4 nye flotte medlemmer: Vel-
kommen til oss Carl, Evy Ann, Morten og Lars! 

Aldersfordelingen i klubben begynner å bedre 
seg, selv om vi i 60-70-80-årene fremdeles teller 
62% av gjengen. Snittalderen ligger på 65, men 
nå har vi 1 i 20-årene, 1 i 30-årene, hele 6 i 40-
årene og 3 i 50-årene: Flott! Dette er et godt 
tegn for fremtiden for klubben, og for oss oppi 
åra er det viktig å gi de unge plass og etter hvert 
mer ansvar. 

Ellers: 

På Intercity-møtet var vi best på oppmøte! 

Sykehjemmet og kakefesten der var «all time 
high» i antall deltakere! 

Til slutt: Takk til alle som har stått på med organi-
sasjon etc. av oktober sine eventer! 

Beste hilsen fra Rolf 

ROTARYMØTE             01.10.18         

Møtested:     Rotarykjelleren                  

Møteleder:                   Presidenten 

Referat fra peisaften. 
Gjester: Lars Lauvik Ørland. Ungdomsprest og 

prest i Holt kirke (kandidat). 

Sang: Fjeldsangen (Gjest Baardsen) 

3-minutter: Ved Ole Jacob Thorsen.  

Han orienterte om den den nye ordningen  

med sponsing av Vinlotteriet med to (2) flasker 

vin per medlem pr. år. 

Tor Erik kommenterte den pågående filminnspil-

ling som foregår i nedre bydel, hvor Rotarykjelle-

ren er kulisse for barnekrimfilmen «Mumie» av 

Jørn Lier Horst. Leieinntekt kr. 1000,- for klub-

ben. 

PROGRAM:  REFERAT FRA PEISAFTEN MØTENE 

17.09.18 OG FORBEREDELSE TIL VÅRT ARRANGE-

MENT PÅ STRANNASENTERET. 

Presidenten ønsket velkommen og refererte 

innledningsvis fra Guvernørens Månedsbrev.  

Det var på forhånd sendt ut en Agenda for møtet 

til alle medlemmer. Vi får besøk fra Guvernøren 

om 3 uker den 22. september.  Det blir et formø-

te med klubbens styre med bevertning til delta-

gerne. Ole Jacob påtok seg å framskaffe smurte 

rundstykker. I plenumsmøtet blir det servert 

kaffe og kringle. Det planlegges også opptak av 

nye medlemmer denne dagen, så man oppford-

rer medlemmene til å stille litt «pene i tøyet».  

Noen av temaene Guvernøren vil legge vekt på 

under besøket er The Rotary Foundation (TRF) og 

Rotary Convention 2019 i Hamburg. 

Når det gjelder nominasjon av Distrikstguvernør 

for 2021-2022, kunne Presidenten opplyse at 

man hadde oversittet fristen for å melde inn 

forslag til kandidat fra vår klubb. Imidlertid had-

de Ole J. Devold trukket sitt kandidatur ved den-

ne anledning p.g.a. stort arbeidspress. Nye kan-

didat som DG er Sissel Berit Hoel fra Langesund 

Rotaryklubb. 

Deretter refererte Presidenten fra rapportene fra 

de 4 peismøtene. Temaene som ble dekket var; 

Nye medlemmer. 

Foredrag  og Bedtiftsbesøk. 

Tur «ut i det blå» / Sommertur. 

Inntektsbringende tiltak. 

Det ble orientert om kommende Intercitymøte 

mandag 08.10.18 kl. 19.00 på «Heimat» på Bro-

kelandsheia med Kragerø RK som arrangør. 

Avreise fra Rutebilstasjonen kl. 18.15. 

Ragnar Lofstad tok for seg planlegging av vår fest 

på Strannasenteret. Liste over medlemmer som 

leverer bløtkaker ble fulltegnet og notert. Alle 

må dessuten stille med en liten gevinst til lotte-

riet. 

Presidenten avsluttet med en kort kommentar 

om Knut Solems utmelding av klubben. 

ROTARYMØTE             08.10.18 

Intercitymøte på Brokelandsheia. 

Presidenten i Kragerø Rotary ledet møtet 

Fremmøte 52% 

Foredrag: Blå Kors – behandling av rusmiddel og spille-

avhengighet. 

  Presidenten i Kragerø Rotary ønsket velkommen til 

intercitymøte med  Risør, Kragerø og Tvedestrand 

Rotary klubber.                                                                                                              

Han introduserte så kveldens foredragsholder Janka 

Holstad som er divisjonsdirektør i Blå Kors og som  gav 

oss et godt innblikk i  deres allsidige virksomhet med 

vekt på enkeltmennesket i sentrum. Blå Kors har dre-

vet sin virksomhet i 12 år, og er Norges største ideelle 

organisasjon innen rusfelt, rusbehandling og spilleav-

hengighet.  De retter sin virksomhet både mot barn og 

voksne.                                                                                                                 

1 av 10 barn vokser opp i et rushjem, 3 av 10 barn 

vokser opp i hjem hvor foreldre drikker, ruser seg eller 

har psykiske problemer.                                                                                                      

Drikkemønsteret i Norge er under endring. Voksne 

drikker mer enn før og barn drikker mindre. Spilleav-

hengighet øker og preger mange familier. Blå Kors har 

behandlingsinstitusjoner  i Trøndelag, Oppland, Roga-

land, Vest-Agder, Telemark og Oslo. De tilbyr behand-

ling av rusmiddelavhengighet/spillavhengighet samt 

behandling og hjelp til pårørende. De fleste institusjo-

nene har avtaler med de regionale helseforetakene. All 

behandling er gratis for pasientene. . Behandlingen er 

forankret i anerkjente behandlingsmetoder  og i Blå 

Kors sine verdier: verdighet– egenkraft– medmen-

nesklighet og  kvalitet.                                                              

Alkohol og rusmiddelavhengighet rammer mennesker i 

alle aldre og fra alle samfunnslag. Blå Kors møter alle 

med respekt. Mange har også store utfordringer på 

andre livsområder, familie, nettverk, arbeid, bolig, 

Fremmøte i oktober 63 %  
Medlemmer møtt 100% i oktober: 
 
Olaf  Jørg H., Ole Jacob T., Rolf T.,  
Hilde M.N., Tor Erik N., Geir N.  
 
Og Tore Leo D., Arne B., Reidar K.  ( 85 års reg-
len. )                   
 

    KJELLERPOSTEN   
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TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i November: 
02.11.Klubbmøte.Nominasjon. 

12.11. Flomutredning i tjrnnavassdraget. 
         Ved  Andreas Grimsland. 

16.11. JULEBORD på Rådhuset. 

19.11. Møtefri. 

26.11.. Årsmøte med valg. 

Programmer i denne måneden: 

01.10. Klubbmøte. Ref. fra Peismøtene. 

08.10. Interscitymøte. 

15.10. Sykehjemmet. 

22.10 GUVENØRBESØK. 

29.10. Falske legemidler. Ved  Kirsti Aarskog. 

  



Tvedestrand Rotary Klubb 
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand. 
e-post: tvedestrand@rotary.no 
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Rolf Thorstensen, Grethesvei 8A,  
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Grønlandsveien 44, 4900 Tvedestrand                             

Mobil :    Tlf.  970 93 907                                      

E-post: geirnyle@online.no 

Fødselsdager : 

 
10.10. Jan Arvid Mortensen. 
 
11.11. Leif Fage. 
16.11. Sven Inge Marcussen 
19.11. Reidar Kjelstrup. 

KJELLERPOSTEN:  
Tvedestrand Rotaryklubbs avis.   

 Utgis en gang i måneden. 

Redaktør.: Tore L. Dalen,  
Tjennabakken 1, 4900Tvedestrand. 
Tlf. 950 47 828 

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. 

 Alkohol og rusmiddelavhengighet rammer mennesker i 

alle aldre og fra alle samfunnslag. Blå Kors møter alle 

med respekt. Mange har også store utfordringer på 

andre livsområder, familie, nettverk, arbeid, bolig, 

fysisk  og psykisk helse.                                                                                                                                                          

Blå Kors har 1400 ansatte og totalt 46 lokale forening-

er.                                                                                           

En flott og tankevekkende kveld sammen med Risør og 

Kragerø Rotary.               Ref.  Bjørn W.  

ROTARYMØTE             15.10.18   

Møtested:             Strannasenteret.  

Møteleder:      Olaf Jørg Hafredal     

Fremmøte: 66.6% 

Kveldens tema: Rotary hadde tradisjon tro inn-

budt pensjonærene på Strannasenteret og omegn 

til hyggekveld med god prat, underholdning og 

masse kaffe og kake. 

Det ble rekordoppmøte. 54 gjester kom denne kvelden 

og det var ikke en ledig stol i kantina da kvelden startet 

med at presidenten ønsket velkommen og Olaf Jørg 

Hafredal, tok festen videre.             

Det ble først 

spist opp nes-

ten 8 bløtkaker 

og drukket 

litervis med 

kaffe der pra-

ten gikk høylytt 

rundet borde-

ne før underholdningen med sangkoret: ”Salig blan-

ding”  ”Salig blanding” fremførte flere flotte nummer. 

Sangkoret kom fra Songe, og de høstet stor applaus.  

Deretter 

startet 

gratislotte-

riet der 

Rotary 

hadde 

fremskaffet 

50 gevins-

ter altså 

nesten en til hver av kveldens 54 gjester.                                                                                                                                                                                                

Hovedgevinstene var 3 flotte fruktkurver, og en av våre 

tidligere medlemmer Terje Skretting, var svært for-

nøyd da han vant en av disse.                                                             

Avslutningsvis tok 98 år gamle Lilly Syvertsen ordet, 

og takket for en hyggelig kveld , - noe vi i Rotary satte 

stor pris på og kvitterte med at Rotary gjerne møter 

opp neste år til samme tid og arrangerer ny hyggekveld 

på Strannasenteret.                          Ref. Bjørn W.                 

               . 

ROTARYMØTE             22.10.18  

Møtested:               Rotarykjelleren                     

Møteleder:                  Presidenten.           

Program: Guvenørbesøk. Opptak av 4 

nye medlemmer.                                      
Sang: «Tvedestrandssang .»           Fremmøte 

69%                                                                                                                  

Presidenten åpnet møte med å takke for god 

innsats under festen på Strannasenteret 15. okto-

ber. Videre refererte han til klubbens kvartals-

regnskap som tegnet god for økonomien i kom-

mende Rotaryår..                                       

Og så til en av kveldens to høydepunkt. Opptak 

av 4 nye medlemmer. Evy Ann Pedersen, Morten 

H. Storm, Carl F. Bertelsen og Lars Lauvvik Ør-

land. Fantastisk å ta opp 4 nye medlemmer på en 

kveld. Det tegner godt for medlemsutviklingen i 

vår klubb.                                                                                                                          

Deretter ønsket presidenten guvernøren i vårt 

distrikt Gaute Melhus Johannessen velkommen til 

klubb denne kvelden. Gaute har vært medlem av 

Rotary i 33 år og er 66 år gammel. Motto for 

Rotary og verdenspresidenten i dette Rotaryåret 

er ”Rotary Bee the inspiraton”.                                                                                                    

Gaute la vekt på at i Rotary kan det enkelte medlem 

fremdyrke gode sider i seg selv, og være med på å ska-

pe positive forandringer globalt og i lokalsamfunnet. 

Rotary er i dag rangert på 5 plass over viktige organisa-

sjoner globalt sett. Da er det hyggelig å være med i en 

organisasjon som er så høyt rangert.                                                         

I Rotary jobber vi på områder som etikk, humanitær 

virksomhet, fredsskapende arbeid, ungdomsutveksling, 

yrkesrettet nettverk osv.                                                                                                                                      

Gaute pekte videre på at i Rotary er det viktig å by seg 

selv i klubben og ta godt vare på nye medlemmer som 

klubben får. Det er viktig for klubben å skape et miljø 

der medlemmene føler de mister noe hvis de ikke klarer 

å møte. Likeledes er gode programmer svært viktig i et 

Rotaryår, og klubbene må også sette av tid til hygge-

kvelder slik at medlemmene lærer å kjenne hverandre. 

Guvernørens mål for vårt distrikt 2290 er at vi skal nå 

2000 medlemmer i hans guvernørår.                      

Et godt og inspirerende foredrag..        Ref.  Bjørn W                                          

ROTARYMØTE             29.10.18      
Møtested:                      Rotarykjelleren                     

Møteleder:                           Presidenten.           

Program: Falske legemidler ved                   

    Kirsti Aarskog. 

Sang:  «Ivelandsslekta . «       Fremmøte: 57%                                                                               

Kjersti har lang erfaring fra legemiddelindustrien. Hun 

har jobbet på sykehus og 

apotek og jobber i dag på 

Norsk Medisinaldepot.                                                                                                        

Emne for kvelden var falske 

legemidler som hun definerte 

som bevisst feilmerkede lege-

midler uten virkestoffer eller 

med feil styrke eller med 

livsfarlige tilsetningsstoffer. Det kan for eksempel gjel-

de for legemidlet Viagra som da kan forårsake hjerte-

problemer eller Tamiflu der vaksinen ikke fungerte i det 

hele tatt. Det er også på markedet forfalsket kreftmedi-

sin, kolesterolsenkende tabletter osv., osv...                                                                         

I 2014 var det 100 produkter og 1829 legemiddelpartier 

som ble tilbakekalt i Europa p.g.a. forfalskning.  Lege-

midler som kommer på markedet uten godkjenning av 

myndighetene er pr. definisjon falske legemidler. I 2014 

ble det første dødsfallet ved forfalsket slankemiddel 

registret. Ulovlige legemidler på verdensbasis selger 

bedre enn narkotika. Halvparten av legemidler solgt på 

nett er piratkopier. Hvert år dør 700.000 mennesker i U 

land p.g.a. falske og eller dårlige legemidler. 90% av 

apotekene som selger medisin på internett på verdens-

basis er ulovelig. Falske legemidler forårsaker kriminali-

tet, korrupsjon, antibiotika resistens, sykdom og død 

over hele verden. 

Så hva kan gjøres for å stoppe eskaleringen av falske 

legemidler? EU har laget et forfalskningsdirektiv som 

innføres 9. februar 19.  Det går på forsegling og koding 

av medisiner som alle apoteker med lises blir pålagt å 

sjekke. Tollmyndigheter i det enkelte land får utvidede 

rettigheter til å beslaglegge og destruere import av 

falske legemidler Allikevel valgte stortinget å åpne for 

nettapotek i 2014. Men disse apotekene har fått like 

strenge krav som ordinære apotek med fast utsalgs-

sted. Norske myndig satser stort på å redusere tilgang-

en på falske legemidler, men kampen mot dette illegale 

markedet må føres over hele verden der ”skurkene” 

gjerne ligger et par hestehoder foran myndighetene.                                                                          

Et spennende og tankevekkende foredrag som ga oss 

alle en lite a ha opplevelse  med hensyn til egenimport 

av legemidler fra utlandet som pr. definisjon også er 

ulovlig for privatpersoner.                           Ref.  Bjørn W. 


