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ROTARYS FORMÅL: 
Rotarys mål er å gagne andre  

ROTARYS MOTTO: 
Service above self 

PRESIDENTEN 
HAR ORDET 
Første måned i år 2000 
er forbi. Det har vært en  
allsidig måned, værmes-
sig sett, fra -17 til +7. 
Allsidig har programmet 
i klubben også vært.  
Verden etter 11 septem-
ber 2001 til presidentens 

aften Referat fra disse to og de andre møtene 
blir referert i kjellerposten  så jeg   skriver 
ikke mer om dem her. 
Det heter at glede og tristhet går hand i hand. 
Det er med beklagelse vi har fått en utmel-
ding, men desto gildere at vi fikk et  med-
lemsopptak  av Tore Gustavsen den 11.01 i 
år. Jeg er sikker på at klubben vil få  mye 
glede av vårt nye medlem, og du er hjertelig 
velkommen. 
11-12 januar ble det holdt presidenttreff i 
Arendal. Dessverre var president og visepre-
sident opptatt  den helgen. Vår ansvarlige for 
Rotary Foundation, Bjørn Walle stilte for vår 
klubb, og han hadde mange godord å si om 
opplegget på møtet. 
Vi etterlyste på  møtet med Guvernøren her i 
klubben en prioritering av alle de forskjellige 
prosjektene vi får invitasjon til å være med 
på. Den har nå kommet og Bjørn vil senere 
legge frem sin mening, og så får klubben be-
stemme hva den ønsker å gjøre. 
Jeg registrerer at distriktet har hatt en prøve 
på om klubbene besøker e-postkassene sine. 
Det var da moro å observere at TR er en av 
12 klubber i distriktet hvor alt fungerer. Takk 
til  Helge Nilsen og sekretæren. 
Kassereren har lagt fram beholdningen vi har 
pr. 31.12.2001, og den ser tilfredsstillende ut 

Men vær oppmerksom på distrikts-og inter-
nasjonale kontingenter for andre halvår ikke 
er belastet. Heller ikke har vi betalt Rotary  
Foundation eller utført vedlikehold i kjelle-
ren som står i budsjettet. 
Frammøte i klubben er gledelig høyt. Guver-
nøren roser også TR  flere ganger. Det takker 
vi for. Jeg ser at programmet for de neste 
møtene fremover byr på gode og interessante 
foredrag som nok sørger for at frammøtet 
fortsatt holder seg på topp. 

Ragnar 

I dette nummeret kan du bl. a. lese om: 
• �Verden etter 11. september�. Foredrag av 

General og Fylkesmann Hjalmar Sunde. 
• Opptak av nytt medlem, Tore Gustavsen.  
- En hyggestund med stearinlys, men presi-
denten skulle nok ønsket at ikke strømmen 
var borte siden det ellers var hans aften. 
• �Samvirke, hva er det?� v/Arild Grødum. 
• �Næringsanalyse av Tvedestrand      

Kommune� v/Mads Oppegaard. 
På baksiden finner du bilder fra 
�Sommerturen 2001�. Bildene er tatt av 
Knut Edvardsen, gjest fra Kirkenes, og Anna 
K. Pettersen Solfjeld, så vidt red. kjenner til. 

 
 PROGRAMMENE FRAMOVER:                

04.02:  Kameratskapsaften. 
11.02:  ”Fastlegeordningen, min erfaring som skolelege” v/Bodil Aasvang-Olsen 
18.02.:  ”På hvalfangst” v/Line Mørch. 
25.02.:  Bedriftsbesøk på Strannasenteret v/Berit Nilsen. 
04.03.:  ”Til ettertanke” v/Einar Johnsen. 
11.03.:  ”Forbrukerkontoret i Aust-Agder v/daglig leder Vidar Holm. 
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25.01.: Tore Planke. 
11.02.: Ole Jacob Thorsen. 
24.02.: Arne Bjørnstad, 70 år! 
28.02.: Roald Olderbakk. 
 
 

Gratule
med
dagen!

Gratule
med
dagen!

FRAMMØTE JANUAR:  74 % 
100 %: Arne, Asbjørn, Birger, Bjarne, 
Gerd, Kåre, Mads, Oddvar, Ole Jacob,
Ragnar, Rolf, Tor Erik.  
 
Møtt i andre klubber: Roald Olderbakk,   
Torrevieja R.K. 21.01 og 04.02. 

Det går mot vår, og om våren er vi vel litt 
friere enn ellers?  
Første vers av ”Ordet du aldri sang” av  
André Bjerke maner oss til å ”si det nå”: 

En dag er den formende makt 
av klang i din stemme forbi. 

Gikk du før du fikk sagt 
ordet du kom for å si? 

Sommerturen 2001 
Hvem husker 
ikke den!  
Guiden på 
jernbanetu-
ren, Oddvar                                                 
Aslaksen.   

�Sjefen� Bjarne og 
�servicesjef� Mads 
gjorde en kjempejobb.  

↓ 



 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 07.01.02  Rotarykjelleren 
Møteleder:       President Ragnar Lofstad 
Sang:              ”Barndomsminne frå Nordland”  
Program:        ”Verden etter 11. September” 
Fremmøte:       79 % 
Gjester:           Fylkesmann og foredrags-         
                         holder Hjalmar Sunde.  
                         Deltager på GSE i februar,        
                         Jan Frode Stiansen. 
Presidenten åpnet møtet og ønsket velkommen 
og ønsket godt nytt år. - Gratulerte Njål og As-
bjørn med avviklede fødselsdager.   
Kveldens foredragsholder, fylkesmann Hjalmar 
Sunde, poengterte at ingen av oss går upåvirket 
etter terrorhandlingen mot USA den 11. sep-
tember 2001.  Kampen mot terrorisme, den ni-
tide kontroll vi alle må gjennom, bl.a. på fly 
mellom Kristiansand og Oslo og bombingen i 
Afghanistan er klare eksempler på hvordan ter-
rorhandlingene har hatt konsekvenser for oss 
og for verdenssituasjonen.  Sunde tok for seg 
mange aspekter ved situasjonen: Hvordan er 
beredskapen vår, etterretningen? Er det riktig 
av USA å bombe i Afghanistan? Bombing i 
Afghanistan og bombing i det tidligere Jugo-
slavia, kan det sammenlignes? Hva med NA-
TOs rolle i striden, hvilke bindinger er andre 
NATO-land underlagt mht å støtte USA? Hvil-
ke andre uttrykk kan terrorisme ha?,  osv.   
Etter et meget interessant foredrag, var det fle-
re spørsmål som fylkesmannen fulgte opp med 
avklaringer og synspunkter. 
  
 
Møte 14.01.02  Rotarykjelleren 
Møteleder:       President Ragnar Lofstad 
Sang:                ”Øyvinds sang ”  
Program:         Medlemsopptak/ 
                         Presidentens aften 
Fremmøte:       70 % 
President Ragnar Loftstad ønsket oss alle vel-
kommen i stummende mørke pga strømbrudd i 
nedre bydel.  

Presidenten orienterte angående søknad fra 
Lars Valle om hans søknad om opptak i GSE 
team, men dessverre nådde ikke Lars Valle 
opp. Presidenten overleverte også en hilsen fra 
Roald Olderbakk som pt. oppholder seg i Spa-
nia,  
I et fortsatt stummende mørke, ble Tore Gus-
tavsen tatt opp som medlem i Tvedestrand Ro-
taryklubb. Tor Erik Nævestad, som er Tore sin 
fadder hadde en kort orientering om Tore.  
Han er født 04.02.54, vokst opp i Lillegate, tok 
artium i 73, begynte i Posten i 76. I dag er Tore 
landpostbud og yter service i særklasse. Tore er 
gift med Bente og har 2 barn. Tore er sam-
funnsengasjert og har mange hobbyer. Tore er 
helt "fuglefrelst" og var med å starte opp Aust-
Agder fugleforening i 1971.  
Vi ønsker Tore velkommen i klubben.  
Kveldens tema: Gårdsdrift på Loftstad.  
Presidenten hadde laget flere ”lysark” om- og 
fra gårdsdriften på Loftstad, men fordi det fort-
satt var strømbrudd og helt mørkt, har vi dette 
foredraget til gode. Loftstad driver kombinert 
produksjon av smågris og oppforing.  
Vi gleder oss til en senere anledning hvor vi får 
resten av foredraget.  
 
Møte 21.01.02  Rotarykjelleren 
Møteleder:        President Ragnar Lofstad 
Sang:                 ”Øyvinds sang” 
Program:         ”Samvirke – hva er det?”          
                         v Arild Grødum             
Fremmøte:       79% 
Gjester:            Arild Grødum   
Presidenten informerte om årets Ryla seminar, 
har Tvedestrand noen ungdommer å sende? 
Nytt medlem – Tore Gustavsen – går inn i kjel-
ler- og festkomiteen.  
Kveldens gjest og foredragsholder Arild Grø-
dum ble presentert. Tema:” Samvirke – hva er 
det?”   
Det norske målet er etisk høyverdig landbruk – 
topp kvalitet på varene. 
  

Det fremkom at det er både stort kostnads- og 
prispass, og bøndene så vel ute i Europa som i 
Norge presses. Stadig vanskeligere å være 
kjøttprodusent/kjøttbonde i dag. 
Avregningspris som produsent får viste seg å 
være en ”komplisert affære” å komme frem til, 
alt fra ”engrosnotering”, hel slakt + verdi hud 
(NB! Rolls Royce har seter i hud fra norske dyr 
pga høy kvalitet). + verdi innmat + grunntil-
skudd – slaktkostnader – avgifter. Eks avreg-
ningspris okse: 29,60 pr kg + grunntilskudd 4,- 
= 33,60 som produsent får pr kg. 
President Ragnar har sagt seg villig til å utdype 
eventuelle svar på spørsmål i forbindelse med 
dette emnet ut i fra mye ukjent tall og statis-
tikk. 
 
Møte 28.01.02  Rotarykjelleren 
Møteleder:       President Ragnar Lofstad 
Sang:                 ”Der ligger et land….” 
Program:      Næringsanalyse av Tvedestrand  
                       kommune v/Mads Oppegaard.     
Fremmøte:       70 % 
Gjester:               
Tore P. ble behørig gratulert med 25.01. Tore 
P. hadde en kort sekvens med vimpeloverrek-
ning fra Funchal RK på Madeira. Han refererte 
samtidig fra menykartet på lunchmøtet i Rota-
ryklubben der nede 20. november 2001 på Ma-
deira Palacio Resort Hotel.  
Presidenten refererte også fra brev mottatt fra 
Torstein Jørgensen som melder seg ut av klub-
ben av forretningsmessige og private årsaker. 
Kveldens tema: Næringsanalyse av Tvede-
strand kommune v/Mads Oppegaard. 
Det er foretatt en helt ny næringsanalyse, hvor 
flere kommuner har gått sammen om kostnade-
ne (1,3 mill kr). Risør, Gjerstad, Vegårshei og 
Tvedestrand. For Tvedestrands del har det vært 
en økt sysselsetting på 11 % i perioden 1990-
1999, og er en god utvikling i forhold til andre 
tilsvarende kommuner! 

Det er 2250 arbeidstakere i Tvedestrand. 46 % 
pendler (ca 1000 personer). 
Herav 20 % til Arendal (knapt halvparten), og 
20 % til ”andre steder”. 
Pendlere inn til Tvedestrand er på ca 20 %. 
Mads presenterte en del tall og statistikk og 
holdt seg mye til en undersøkelse blant 200 i 
Arendal og Grimstad, hva de mente om Tvede-
strand i ulike sammenhenger: 
*Liten mulighet for å få jobb i Tvedestrand. 
*Stort sett godt å bo i Tvedestrand. 
*Grei kommune å bo i for unge/oppvekst. 
*Grei kommune å kunne pendle fra, men ikke 
til. 
*Tvedestrand kommune er en utkant. 
*Tvedestrand er en by med særpreg, positive 
holdninger.  
*Tvedestrand er en sovekommune til Arendal. 
*Tvedestrand har attraktive tomter til vesentli-
gere billigere penge. 
*Tvedestrand har ikke bedriftsmiljø som andre 
byer/kommuner kan være interessert i. 
*Tvedestrand er ingen kommune å nyetablere 
seg i. 
*Tvedestrand har begrensede muligheter for 
næringsvirksomhet. 
*Tvedestrand har billigere næringslokaler. 
De siste spørsmålene ble stilt også til andre 
kommuner som Tønsberg og Sandefjord, og 
her ble Tvedestrand sammenlignet med Risør, 
Kragerø og Nome kommune. 
NB! Foredraget ble krydret/avbrutt (alt etter-
som) av hyppige mobiloppringninger ad mo-
dum klassisk musikk, tilhørende en av våre vir-
kelige veteraner, OBS OBS! 
Som en konklusjon ble det hevdet at Tvede-
strand kommune har langt igjen for å få sitt 
særpreg, og noe må gjøres!! 
Referenten ble noe distrahert i å få registrert 
kveldens fremmøte %, da han - for annen gang 
på rad ble overrakt en flaske med sine ‰ etter 
loddtrekning. Men mener at fremmøte lå på 
omkring 70%. 
 

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 

Gerd S. 

Einar J. 

Einar J. 


