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ROTARYS FORMÅL: 
Rotarys mål er å gagne andre  

ROTARYS MOTTO: 
Service above self 

PRESIDENTEN 
HAR ORDET 

Så har februar blitt his-
torie. For presidenten 
har det vært en måned 
på det jevne. Det kan 
vi vel også si om klub-
ben. Dere er flinke til å 
møte opp, og det til-

skriver jeg rotaryvennskapet og de gode 
programmene. 
Det er et innlegg i  februar som satte en 
vekker i meg; Lege Bodil  Aasvang – Ol-
sens foredrag om narkotikaflommen i 
kommunen vår. Det var skremmende.  
Her må vi alle på hver vår kant bidra slik 
at det demmes opp mot styggedommen. 
Som enkeltpersoner føler vi avmakt og at 
vi  ikke får gjort noe. I slike saker er vi 
mange som tenker sammen, og la oss bli 
en flokk for da blir vi sterke. 
Klubben har tidligere satt søkelyset på 
oppvekstvilkårene for ungdom under 18 år 
her i Tvedestrand. Etter diskusjonene, ble 
det sammen med Sentrumsforeningen 
sendt over et forslag til forelderutvalget på 
Lyngmyr  ungdomsskole og til kommunen 
om å se på mulighetene, for eksempel å 
starte en kafé for ungdommen. Vi har ikke 
fått respons enda, men registrerer at ung-
domsklubben har fått ny leder. Håper det 
vil hjelpe. 
Medlems-og klassifikasjonskomiteen har 
laget en liste over personer som kan være 
aktuelle i klubben. Presidenten har ikke 
fått (1. mars) noen negative tilbakemel-

dinger. Vi får håpe at noen vil være inter-
essert nok til å prioritere vår klubb slik at 
vi får videreført vårt formål å gagne andre. 
Takk til Arne Bj. for jobben med klassifi-
seringsarbeidet. 
Jeg har vel en tendens til å klage over hvor 
fort tiden går. Kan det ha noe med alderen 
å gjør – tro? Jeg kan i alle fall konstatere at 
nå, 1. Mars, har  mitt  år som president 15 
møter igjen . 
Så Mads – gled deg! Ragnar 

I dette nummeret kan du bl. a. lese om: 

• Forestående besøk av GSE-team fra Aust-
ralia.  

• Erfaring med fastlegeordningen; skolele-
geopplegget i Tvedestrand v/Lege Bodil 
Aasvang-Olsen. 

• ”Hvalfangst, tiden som hvalfangstinspek-
tør” v/Dyrlege Line Mørch. 

• Besøk på  Strannasenteret. 

O, enn å være…. 
O, ennu å føle og leve og ånde 

utenfor dagens og dumhetens kiv. 
Ennu å høre og se allehånde 
og være det evige infinitiv. 

Ennu å synge om midtsommernetter. 
til døden en stopper for sangene setter, 
det takker jeg gudene for, med mitt liv.  

 

 
 

PROGRAMMENE FRAMOVER:                
04.03.:  ”Til ettertanke” v/Einar Johnsen. 
11.03.:  ”Forbrukerkontoret i Aust-Agder” v/daglig leder Vidar Holm. 
18.03.:  ”Min ferie på Peloponnes” v/Mads Oppegaard. 
25.03.:  Kameratskapsaften. 
01.04.:  Møtefri, 2. Påskedag. 
08.04.:  ”Oppgavefordeling i den off. sektor” v/Kristin Borge. 
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11.02.: Ole Jacob Thorsen. 
24.02.: Arne Bjørnstad, 70 år! 
28.02.: Roald Olderbakk. 
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FRAMMØTE FEBRUAR:  74 % 
100 %: Arne, Asbjørn, Bjarne, Mads, 
Ragnar, Tor Erik.  
 
 
Møtt i andre klubber: Roald Olderbakk,   
Torrevieja R.K. 04.02. og 25.02. 

Skjemt  
Ligningssjefen i bygda fikk spørsmål 
om p-piller ga rett til fradrag på 

selvangivelsen. 
- Ja da, svarte han, men bare dersom de 
ikke virker. 

MIN SKAT 
Hun er sød, 
hun er blød,  
hun er smal om sit liv, 

hun er bøjelig 
og føjelig 
Og rank som et siv. 
 

BESØK FRA AUSTRALIA 

I begynnelsen av mai får klubben besøk av 
en gruppestudieutveksling fra Australia.  
Gruppen er på 4 deltagere pluss en erfaren 
rotarianer som leder. De kommer til Norge 
for å lære så mye som mulig om landet vårt 
på de 4—6 ukene de er her, men også vi vil 
lære mye av dem.  En GSE-gruppes medlem-
mer skal være mellom 25 og 40 år.  De skal 
ha god allmennutdannelse og ha minst 2 års 
erfaring fra sitt yrke.  Gruppen som kommer 
fra Australia skal være hos flere klubber i   

den tiden de er her, ca en uke hos hver.  Vi 
må legge opp et program for dem, skaffe 
husrom og ta vare på dem mens de er våre 
gjester. 
Tvedestrand Rotaryklubb har tidligere hatt 
GSE-team  på besøk og det har vært meget 
vellykkede arrangement, både for de besø-
kende og for klubben.  Men besøket krever 
planlegging, forberedelse og at hvert klubb-
medlem stiller opp og yter sitt lille bidrag. 
Vi ser frem til besøket fra Australia. 

Svein J. 

Chr. Winter 

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 04.02.02  Rotarykjelleren 
Møteleder:       President Ragnar Lofstad 
Sang:                ”Mellom bakkar og berg” 
Program:          Kameratskapsaften 
Fremmøte:      79  % 
Gjest/er:    
 
Presidenten åpnet møtet og ønsket velkom-
men. Klassifikasjonskomiteen arbeider for 
tiden aktivt og vil snart legge frem forslag til 
nye medlemmer. 
Ole Devold orienterte om det forestående be-
søk av GSE-team fra Australia. Temaet består 
av 5 deltagere pluss leder. De skal besøke 6 
klubber i distriktet og man regner med at de 
kommer til Tvedestrand 7. eller 8. mai og vil 
være her i om lag 6 dager. Ole ba om at det 
enkelte klubbmedlem vurderte muligheten for 
å innkvartere et team-medlem.   
Temaer fra siste peismøter ble diskutert: dår-
lig oppmøte på arrangementene utenfor klub-
ben og vennskapsklubber. 
Arrangement utenfor klubblokalet, f.eks ar-
rangementet på sykehjemmet, bør markedsfø-
res bedre. Det enkelte medlem bør kjenne en 
forpliktelse til å delta. 
Når det gjelder vennskapsklubber har vår 
klubb ligget ”lavt i terrenget”. Kontakten til 
Lysekil har vært dårlig, mens det mot Hobro 
har vært en viss kontakt med utveksling av 
månedsbrev.  Det er mulig styret vil forsøke 
en forsiktig opptrapping i kontakten mot 
Hobro. Enkeltmedlemmer, eller flere med-
lemmer sammen, oppfordres til å ta en tur til 
klubben i Hobro. Det bør kanskje være en 
”kontaktmann” for vennskapsklubber? 
Programsjef Oddvar minner om at det er et 
bytte av programmer i april: 22.4 forteller Jan 
Kløvstad om sin tid på Grønland. 29.4 er det 
honnørfest. 
Presidenten serverte deilig kake med krem. 
 

Møte 11.11.02  Rotarykjelleren 
Møteleder:       President Ragnar Loftad 
Sang:                ”Brøyte seg rydning”  
Program:  :      Bodil Åsvang-Olsen: ”Fast-  
legeordningen/min erfaring som skolelege”.
Fremmøte:        72 %  
Gjest/er:           Bodil Åsvang-Olsen. 
 
Presidenten åpnet møtet og ønsket velkom-
men. Det er lagt frem forslag til nye medlem-
mer. 
Kveldens foredragsholder, Bodil Åsvang-
Olsen, lege i Tvedestrand, orienterte om fast-
legeordningen, som hun karakteriserte som 
en god ordning, både for legene og for pasi-
entene. Fast tilknytning til en lege er i de 
fleste tilfeller en stor fordel selv om   publi-
kums ønske om å komme lettere til lege  kan-
skje ikke er oppfylt. Det ble orientering og 
meningsutveksling om legevaktordningen og 
behov for forskjellige helsetjenester i Tvede-
strand.   
Åsvang-Olsen fortalte også om sitt arbeid 
som skolelege og kom raskt inn på narkotika-
situasjonen i Tvedestrand.  
Det har i den siste tiden vært en enorm opp-
blomstring av narkotikamisbruk i Tvede-
strand. Muligens har dette sammenheng med 
at det er blitt mer kontroll og strengere i 
Arendal. Misbrukere flytter muligens  Tve-
destrand hvor det er billigere å bo, prisene er 
lave og tilbudet nærmest ubegrenset.  
Nå brenner det et rødt lys for Tvedestrand på 
narkotika-området sier Åsvang Olsen.   
Miljøet er veldig tøft og stort, og særlig for 
unge jenter er det ille i Tvedestrand, sier le-
gen. Det er noe hasjmisbruk på ungdomssko-
lenivå og mer på videregående og blant ung-
dom i 20-årene.  
Dette er en stor oppgave for politi og helse-
myndigheter. 
 

Møte 18.02.02  Rotarykjelleren 
Møteleder:       President Ragnar Lofstad 
Sang:                ”Der ligger et land” 
Program:         Dyrlege Line Mørch:   
                          ”På hvalfangst”            
Fremmøte:      72 % 
Gjest/er:          Dyrlege Line Mørch 
 
Presidenten åpnet møtet og ønsket velkom-
men.  
Kveldens foredragsholder, dyrlege Line 
Mørch, illustrerte foredraget sitt med lysbilder 
fra sine 4 sesonger som hvalfangstinspektør.  
Det er bare vågehval det er tillatt å fange i 
Norge og hver skute må ha en inspektør som 
skal holde rede på antall hval som skytes, at 
fangsten foregår til rett tid, på rett sted og med 
riktig avlivingsmetode. Inspektøren skal dess-
uten ta prøver av hvalen til DNA-analyse, fin-
ne hvalfosteret og måle og veie det, se hvor-
dan harpunen har gått, ja i det hele tatt se til at 
fangsten foregår på riktig måte. Sesongen er 
fra midt i mai til ut juni, av og til lengre, til 
september. Båtene er på størrelse med Søgne, 
noen mindre, noen større. Mannskap vanligvis 
på 4-5 pluss inspektør. Men de største opp til 
10-12 mann. Båtene kan ha en kvote på 11-14 
hval. Man regner med 110 tusen vågehval i 
Nord-Atlanteren, og det fanges 500-800 hval i 
året.  Bare Norge driver virksomheten. Hvalen 
veier fra 500 kg til 2,5 tonn, med et gjennom-
snitt på ca 1.400 kg. 
Det ble et interessant foredrag om en virksom-
het som er omstridt og som flere andre nasjo-
ner stiller store spørsmål ved. 
Mange spørsmål etter foredraget. 
 
Møte 25.02.02  Strannasenteret 
Møteleder:       President Ragnar Lofstad 
Sang:                 ” ” 
Program:          Besøk på Strannasenteret        
Fremmøte:      74 % 
Gjest/er:         Benjamin (tidl. utveksl.student) 

Presidenten åpnet møtet og ønsket velkom-
men.  
Pleie- og Omsorgssjef i Tvedestrand, Henning 
Gardsjø, ønsket velkommen til Strannasente-
ret og orienterte om hvordan kommunen løser 
oppgavene innen omsorgssektoren.   
Tvedestrand fikk eldrebølgen tidlig, dvs tidli-
gere enn mange andre kommuner i landet. 
Ved sykehjemmet har utbyggingen skjedd i 
tre trinn: bygging av sykehjemmet i 74, utvi-
delse og utbygging i 1990 og  påbygging i 
1999. Det er nå planer om ytterligere utbyg-
ging av psykiatri-boliger bak sykehjemmet, 
samt bygging av boliger for rusmisbrukere på 
Bergsmyr. 
Når det gjelder ressurser som benyttes i om-
sorgssektoren ligger Tvedestrand midt på tre-
et:  noen kommuner bruker mer penger, andre 
bruker mindre. Det vesentlige ved utbygging 
av omsorgstjenestene er at innbyggerne føler 
trygghet, og at man kan være sikker på å få 
hjelp når man trenger det. Gardsjø mener folk 
må bo hjemme så lenge de kan, men ha viss-
het om at man får hjelp når behovet oppstår. 
Kommunen har i dag et omfattende tilbud på 
dette området: Sykehjem, hjemmebaserte tje-
nester, rehabiliteringstjenester og andre tilbud. 
Tvedestrand og Strannasenteret har fått meget 
god tilbakemelding på den måten de løser 
oppgavene innenfor sektoren. På brukerunder-
søkelser skårer kommunen og senteret blant 
de beste i landet. 
Berit Nilsen fortalte litt om hvordan kontakten 
med brukerne skal være: Senteret har ett tele-
fonnummer man kan ringe. Her skal man få 
hjelp til å løse de problemer man har innen 
pleie– og omsorg. Det skal være enkelt å hen-
vende seg, sa Berit.   
Etter orienteringen med kaffe og deilige rund-
stykker, tok Berit forsamlingen med på en 
rundtur i Strannasenteret, til leiligheter, hybler 
og treningssaler. 
 

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. 

Svein J. Svein J. Svein J. 

Svein J. 


