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ROTARYS FORMÅL: 
Rotarys mål er å gagne andre  

ROTARYS MOTTO: 
Service above self 

ET ROTARYÅR 
NÆRMER SEG 
SLUTTEN.  
 
Rotary hjulet er i ferd 
med å gjøre et nytt 
håp og et nytt rota-
ryår står for tur. 25. 
juni er det tid for skif-
te i vår klubb hvor jeg 
trer tilbake og Ragnar 

overtar roret videre.  
Da jeg tiltrådte for ett år siden hadde jeg som 
motto; Norge som rettsstat - .Moral og etikk.  
I mitt rotaryår har vi fokusert særlig på moral 
og etikk og har hatt mange programmer som 
har dreid seg om dette emnet. Jeg tror og me-
ner at dette er grunnleggene momenter for å 
lykke som menneske,  i næringslivet og i  
samfunnet som sådan.  
Jeg håper at vi gjennom mitt rotaryår har fått 
en ekstra motivasjon og forståelse for dette 
emne og at man i sin videre ferd gjennom li-
vet tenker over dette  i de situasjoner man 
møter.   
Hva angår klubben internt er det som jeg sa i 
min tiltredelsestale en svært vell dreven  
klubb med et svært godt kameratskap.    Jeg 
synes også at vi i mitt rotaryår har hatt et po-
sitivt miljø hvor medlemmene har trivdes.  
Videre viser det enkelte medlem en stor iver 
og vilje til å utføre de oppgaver som tilligger 
denne i form av sin komité / verv. Det gjør 
det så mye enklere å være president når man 
har et godt mannskap. All ære til dere for det.  
I denne forbindelse er det særlig et medlem 

som har gjort en særdeles stor innsats for 
klubben; nemlig Steinar.  
 
Steinar har som dere alle vet vært vertsfami-
lie for vår utvekslingsstudent gjennom hele 
rotaryåret. Dette er en svært slitsom oppgave 
hvor meningen opprinnelig var at det skulle 
være tre vertsfamilier. Imidlertid endte det 
dessverre opp med at Steinar hadde Jon-Erik 
gjennom hele året, noe han klarte å gjennom-
føre med glans. I ettertid synes jeg imidlertid 
at vi alle skal gå i oss selv og spørre om hva 
vi gjorde for å avlaste og hjelpe Steinar med 
vår utvekslingsstudent. Jeg er redd svaret blir 
fint lite. Vi er derfor alle nødt til å utvise en 
mye større innsats ved de kommende utveks-
lingsstudenter.  
Hva angår klubbens fremtid tror jeg utford-
ringen ligger i medlemsrekruttering. Dette er 
en oppgave hvor  klubben  til en hver tid bør 
utvise et stort engasjement. Vi har nå en rek-
ke kandidater som har passert nåløyet. Imid-
lertid opplever man at flere av disse takker 
nei til tilbudet. Vi må derfor bli flinkere til å 
formidle rotarys budskap og på denne måten 
prøve  å vekke interessen.  Ole  

 
PROGRAMMENE FRAMOVER:                

04.06.  Møtefri. (2. Pinsedag) 
11.06.  Kameratskapsaften. Trafikksikkerhet, 10 min. v/Bjarne Thorbjørnsen, Kjellerkom. 
18.06. ”Ut i det blå”                                                     v/Ole D.        
25.06. Presidentskifte.                                                          
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 17.05. Tor Erik Nævestad 
20.05. Geir H. Søraker 
23.05. Torstein Jørgensen 
25.05. Tore Leo Dalen 

Gratulerer
med

dagen!

Gratulerer
med

dagen!

GJESTER: 07.05: Svein Engh, Athenæum 
RK. 14.05: Utvekslingsstudent Erik. 
21.05: Kaare Selvig, Gimle RK og Kjell Wedø.  
 

100 %: Asbjørn, Bjarne, Gerd,  
Helge, Ole Jacob, Roald og Tor Erik.  
 

FRAMMØTE MAI:  72 % 

Møtt i andre klubber: Tore P. 14.05. - Oslo 

Møte 28.05.01 Rotarykjelleren  
Møteleder:        Innkommende President 
                          Ragnar  
Sang:                ”Blant alle lande” 
Program:         ”Etikkseminar” v/ Tore P.  
Fremmøte:      72 % 
Gratulasjoner: Tore Leo med 25/5 og              
                               Torstein 23/5 
Referat: 
Innkommende Presidenten ønsket velkommen, 
og kunne konstatere at det i kveld ikke var noen  
gjester tilstede. 
3. min - Birger 
Birger hilste fra Rolf, ”kataloggeneralen” vår, 
og kunne fortelle at katalogene nå er under veis. 
De skal i år lagres på nye Colt-bygget – 
Grendstøl teknologipark. Katalogkomiteen 
kommer tilbake med lister for utlevering, med 
et nærmere oppsett til hver enkelt av oss. 
”Etikkseminar” – Tore P. 
Tore innledet med å ta opp noen eksempler, 
høye lederlønninger, fallskjermer og opsjoner 
og ikke minst kombinasjonene av dette og vink-
let dette mot kveldens program, etikk og moral.  

Videre ble forsamlingen invitert til å komme 
med eksempler og synspunkter fra eget yrke. 
- Svein, tok opp noen eksempler fra sitt 

yrke. For mye utbetalt i trygder og støna-
der, hvordan kreves dette inn igjen dersom 
det er lite å hente? Samordnet pensjon, er 
det rett eller galt? 
Hva med tilliten til det offentlige, det er en 
utstrakt oppfatning blant noen at det of-
fentlige skal løse alle problemer, kan det 
være riktig? 

- Ragnar, tilskuddsordninger til landbruket. 
Hvordan rapporteres det, rapporteres det 
alltid riktig for å få nødvendig tilskudd? 

- Mads, hvor mye skal vektlegges dersom 
man får ”negativ” informasjon om perso-
ner eller firmaer som ønsker å etablere seg 
i Kommunen? Ref. Norsk Kalkun. 

Det ble etter hvert mange meningsutvekslinger 
om emnet etikk og moral, og mer en det også. 
Tore avslutte med følgende ord; Når det gjelder 
etikk og moral så har vi alle et ansvar. Vi kan 
ikke stille oss likegyldig til dette. 
Vi takker Tore for et interessant og engasjeren-
de program 

Skjemt  
Guttungen til den eldre: 
- Hvilket bilmerke er dette? 
- Toyota! 

Gutten ser litt nærmere på bilen og sier: 
- Dette er jo ingen Toyota, det står 
Mitsubishi her! 
- Ja, men sier jeg det, detter gebisset ut! 

Helge N. 

SOMMERLETT - MEN.... 
Min kjæreste gav meg 

en gullring i feste 
Så ble det forbi 

og det var det beste 
Nu ber han om ringen 
men det vil jeg nekte; 
for vel var han falsk, 

men hans ring - den var ekte! 
Hermann Wildenvey 



 3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 4.Vil det være fordelaktige for alle det angår? SPØRSMÅLSPRØVEN   1. Er det sannheten? 2. Er det rettferdig overfor alle som blir berørt? 

3. å søke og virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere. 
4. å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom 
mennesker fra alle yrker. 

Møte 07.05.01 Rotarykjelleren 
Møteleder:      President Ole Devold 
Sang:               ”Vårsong” 
Program:         ”Kameratskapsaften” 
Fremmøte:      70 % 
Gjester:           Vår første sommergjest, som 
som denne gangen kom noe senere enn terna, 
Svein Engh, Athenæum RK. 
Referat: 
Presidenten ønsket velkommen og minnet 
klubben og seg selv på noe han tidligere hadde 
lovet vår Distriktsguvernør, nemlig å prøve å få 
klubbens medlemmer til å betale inn kr. 100,- 
hver til Rotary Foundation. Det ble sendt rundt 
en liste der hver og enkelt kunne tegne seg. 
3-min. Njål: 
Njål tok for seg den programfestede 
”Flerkulturelle Aften” som skulle være 21. 
mai. Beklageligvis så var han ikke kommet helt 
i mål, og tiden frem til 21. mai var nå så knapp, 
at hans forslag om å skyve dette over til høsten 
ble bifalt. 
Det ble mye hyggelig prat rundt bordene, og vi 
takker Gerd for nydelig vafler. 
Møte 14.05.01  
Møteleder:      President Ole Devold 
Sang:               ”Vårsong” 
Program:         ”Rekruttering- og oppfølging 
av nye medlemmer i Rotary”, ”Erik’s Europa-
tur, og et farvel til Tvedestrand” 
Fremmøte:       73 % 
Gjester:           Vår utvekslingsstudent Erik. 
Referat: 
Presidenten ønsket velkommen, og spesielt til 
Erik som er i klubben for siste gang før han nå 
reiser tilbake til USA. 
”Rekruttering- og oppfølging av nye med-
lemmer i Rotary”- Roald: 
En generell trend, i følge Rotary Norden, er at 
det er blitt vanskeligere enn tidligere med re-
krutteringen til Rotary. Selv om dette ikke har 
vært mitt inntrykk fra de klubbene jeg tidligere 

har vært medlem av - på den tiden, er det kan-
skje grunn til å tro at Rotary Nordens observa-
sjoner er riktige. 
På det lokale plan - dvs. for vår klubb, har det 
vært en del som har sluttet. Vi må arbeide mål-
bevisst med å rekruttere og beholde medlem-
mer. Av de 10 nye medlemmene vi fra med-
lemskomiteen foreslo i februar, ble én droppet 
p.g.a. skriftlig innsigelse, to har svart positivt, 
tre har svart negativt umiddelbart og for fire er 
det pr. dato noe usikkert med. 
Roald tok videre for seg prosedyrene for opp-
tak av nye medlemmer, slik de er presentert i 
vår klubbs håndbok.  
Han avsluttet med at det aller viktigste er hvor-
dan vi tar i mot de nye medlemmene våre og at 
vi følger de opp på en ordentlig måte. Fadderne 
har et særskilt ansvar i denne prosessen.            
”Erik’s Europatur, og et farvel til Tvede-
strand”: 
Vår utvekslingsstudent Erik har vært på Euro-
patur sammen med 48 andre utvekslingsstu-
denter. De reiste fra Norge til London, og fartet 
Europa gjennom. De var innom Venezia, Salz-
burg, Wien, Praha, Paris, Amsterdam, London 
og tilbake til Oslo igjen.  
Erik reiser fra Tvedestrand 22/5 for så å være 
noen dager hos sine slektninger i Oslo.  
De hadde opplevd og sett veldig mye. 
 Erik skrøt veldig av turen, av plassene de had-
de besøkt og av hele opplegget. 
Han fortalte videre at han hadde sett og opp-
levd mye under sitt opphold her i Tvedestrand.  
Erik skulle ha hatt 3 forskjellige vertsfamilier, 
men omstendighetene førte til at Erik ble boen-
de hos Steinar og Marianne på Sagesund hele 
skoleåret. Erik kunne fortelle at han var svært 
fornøyd med sin vertsfamilie, og kunne egent-
lig ikke få rost dem nok. Han opplevde helt 
klart at han var blitt en del av familien til Stei-
nar og Marianne.  
Erik ble godt mottatt på den videregående sko-

en i Tvedestrand, og har fått god kontakt med 
mange av sine medelever.  
Han har også skaffet seg en vennekrets, som 
han har hatt mye gøy sammen med. Han hadde 
for øvrig stor sans for russefeiringen som han 
syntes var meget gøy og vel fortjent etter 12 
års skolegang.  
Erik har gjennom dette skoleåret i Tvedestrand 
lært seg å snakke meget bra norsk. 
Erik takket så mye for seg og leverte ut noen 
pinns fra Mississippi , russekort, visittkort og 
lovet at han ville holde kontakte med oss. 
 
Presidenten har ordet: 
Presidenten beskrev Erik som en positiv og 
hyggelig person. Det hadde vært fint å ha han i 
klubben vår. Presidenten overrakte noen gaver; 
en primstav i tinn og et bilde av Tvedestrand 
havn med Kongeskipet i forgrunnen. Han øns-
ket Erik lykke til videre i livet. 
Presidenten avsluttet møtet og sendte en stor 
takke til Ingebjørg (Ragnars kone) for den sto-
re og flotte bløtkaken vi kunne kose oss med 
denne kvelden.  
Vi vil alle takke for at vi fikk anledning til å 
lære Erik så godt å kjenne. Han er en flott re-
presentant for den oppvoksende generasjon ge-
nerelt, og for den Amerikanske spesielt.  
Vi håper kontakten kan opprettholdes og øns-
ker Erik med familie og venner alt godt i tiden 
fremover. 
 

Møte 21.05.01 Rotarykjelleren  
Møteleder:   Innkommende President  Ragnar  
Sang:      ”Vi vandrer med freidig mot” 
Program: ”Flerkultur” i Holt Kirke - Njål           
Fremmøte:  73 % 
Gjester: Kaare Selvig – Gimle RK og  Kjell    
                Wedø. 
Gratulasjoner: Tor Erik med 17/5 og   
                      Geir med 20/5      
Innkommende President ønsket velkommen, 
og spesielt til våre gjester. 

3. min – Kåre A 
Kåre fortalte levende om noen fine fisketurer, 
en på Vegårshei og en med ny båt på Hagefjor-
den. 
Han vektla spesielt dette med roen og freden, 
at det var bot og bedring for kropp og sjel. 
Kåre fremførte noen nydelige vårdikt, som kun 
Kåre kan. For øvrig ble det 2 ørret på Vegårs-
hei og 50 kg. torsk på Hagefjorden.  
1. min - Trygve 
Trygve etterlyser fremdeles de bildene som ble 
tatt på vårt jubilé`, så herved sendes det ut en 
etterlysning.  
Dersom noen har eller kjenner til at noen andre 
har bilder fra vårt jubileum så ta kontakt med 
Trygve, han er interessert i absolutt alt. 
Månedsbrevet ble utlevert, og Trygve kom-
menterte noen feil i månedsbrevet. Dette skyl-
des endringer bl.a. i programmene fremover, 
som ikke blir meddelt redaktøren. Her må vi 
alle skjerpe oss.   
”Flerkultur” i Holt Kirke - Njål 
I Holt Kirke finnes der alle stilarter. Njål 
guidet oss gjennom Kirken via lysbilder av for-
skjellige partier, skulpturer, døpefont, altertav-
le, kor og mye, mye mer. Han hadde interes-
sante tolkninger og historier tilknyttet hvert 
eneste avbildede parti eller gjenstand. Til slutt 
tok han for seg en del detaljer fra noen tidligere 
kommenterte gjenstander i Kirken. Det var en 
meget interessant gjennomgang, og det må 
være tillatt å mistenke Njål for følgende. All 
denne detaljkunnskapen, og evnen til å tolke 
diverse gjenstander, hendelser og situasjoner, 
kan umulig være pensum på fakultetet. Det må 
her ligge bak en genuin interesse og lyst til å 
jobbe med akkurat dette. 
Vi takker Njål for et interessant program og en 
meget entusiastisk fremføring.  
Spørsmålene til slutt røpet at dette fenget for-
samlingens interesse.  

ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE.  Dette mål søker vi å nå gjennom:  
1. å lære våre medmennesker å kjenne.  2. å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og 
samfunnsliv, og å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid. 

Helge N. 

Helge N. 

Helge N. 


