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FRAMMØTE  NOVEMBER :   55% 
 
100 %:   
Arne, Trygve, Einar, Ragnar, 
Berit, Tor Erik, Roald, Mads, 
Oddvar. 
 

KJELLERPOSTEN 

MÅNEDSBREV  -  TVEDESTRAND ROTARYKLUBB 
NOVEMBER  2002 

ROTARYS FORMÅL: 
Rotarys mål er å gagne andre  

ROTARYS MOTTO: 
Service above self 

Kjære rotaryvenner. 
 
Jeg starter i denne 
Kjellerposten med et 
lite Gruk av Piet 
Hein som han kaller 
HASTMA, en tids-
sykdom: 
 

”Vi fylder tiden tæt\  med hast og flid\   
og bruger livet\   til at spare tid. 
Men når med tiden\   livets tid er faret\   
hvor har vi så\  den tid som vi har sparet.” 
 
Jeg tror Piet Hein her rører ved  et typisk 
trekk i vår samtid. Jo bedre vi får det ma-
terielt, desto mindre tid har vi til oss selv 
og våre familier. Tid er blitt et knapphets-
gode som vi  møter i vår profesjonelle 
hverdag hvor vi stresser rundt med  Time-
managere og avtalebøker, møter og avta-
ler. Undersøkelser viser at med våre nye 
instrumenter som lap-top, internett og mo-
biltelefoner ser det ut til at skillet mellom 
arbeidstid og privat tid hviskes gradvis ut.  
Også privat kan det være vanskelig å finne 
tid til alt man ønsker å gjøre, tid til familie 
og venner. Politiske partier, foreninger og 
lag ønsker seg en bit av din tid.  
I Rotary ser vi også hvordan selv en time i 
uka for mange kan være vanskelig å avset-
te jevnelig. Når vi  rekrutterer møter  vi 
spørsmål om hvor ofte vi har møter og om 
hvilke forpliktelser det innebærer å være 
medlem.  
I Tvedestrand Rotaryklubb er vi heldige 
som har et godt fremmøte. Det betyr at 

klubben har et miljø som er trivelig, at vi 
har programmer som  er interessante for 
de fleste, og at medlemmene tar på seg de 
oppgaver som kommer. Imidlertid er pre-
sidenten bekymret for rekrutteringen. Som 
våre gamle medlemmer sier er det ikke så 
lett å verve nye i dag som tidligere. Derfor 
gjelder det ikke å sove på våre laurbær, 
men hele tiden prøve å gjøre klubben og 
dens virksomhet så god og interessant  at 
vi fortjener medlemmenes tid. Det er vik-
tig at vi hver på vår måte kan bidra til at 
klubben utvikler seg, at medlemmene fin-
ner det meningsfylt  og arbeider for å nå 
Rotarys mål, Service above self.  
I Rotary World står det en liten artikkel 
om hvordan Rotarys fire avenyer ble til på 
en fottur i Surrey i England i 1927. Siden 
har de dannet malen for hvordan alle rota-
ryklubber planlegger sine tjenesteplaner 
og på den  måten er selve basisen for Ro-
tarys idé. I samme blad kan man også lese 
om hva klubber i ulike land legger mest 
vekt på. I mange land i Afrika og i Østen 
ser det ut til at samfunnstjenesten er svært 
viktig aveny, mens vi her i Norge legger 
mye vekt på internasjonal tjeneste.  
Og så til slutt en  utfordring  til hver og en 
av oss om å se seg om etter personer som 
kunne bli nye medlemmer. 

Mads 

 
 

 
Vi gratulerer:  
 

10.12: Oddvar Pedersen 
12.12: Berit Nilsen 
16.12: Einar Johnsen  (50 år) 
25.12: Njål Klevberg 
30.12: Asbjørn Bråtane 

PROGRAMMENE FREMOVER: 

Desember 2002: 
 

02:  Kameratskapsaften / Valg   
09:  "Team-Tec's etablering i Kina" - v/Ole Jacob   
16:  "Julemøte" - Holt Kirke   
23.  og 30.:  - Møtefri  

Fra den hyggelige festen på Strannasenteret mandag 11. november 2002 



SPØRSMÅLSPRØVEN   1. Er det sannheten? 2. Er det rettferdig overfor alle som blir berørt? 

Møte  04.11.02:   Rotarykjelleren           
Møteleder:          President Mads Oppegaard 
Program:             Kameratskapsaften             
Fremmøte:          57 % 
 

Presidenten åpnet møtet. 
 

Roald orienterte i sitt innlegg om egen hel-
se. Nyrene fungerer ikke slik de helst skul-
le. Hvis intet annet hjelper kan transplan-
tasjon bli aktuelt. 
 

Ragnar kunne fortelle at den lenge omtalte 
elektriker nå har vært i kjelleren og gått 
over anlegget. Litt av hvert var galt og 
ennå må noe ordnes hva gjelder jordfeil-
brytere. Men vi har fått større sikringer og 
ting fungerer bedre ! 
 

Forøvrig ble førjulsmiddagen på hotellet 
og festen på Stranna-senteret denne måne-
den berørt.   Deretter gjennomgikk Einar 
listen med potensielle nye medlemmer og 
oppfordret  fadderne til å stå på. 
 

Roald styrte deretter første runde i nomi-
nasjonsprosessen til styret, hvor følgende 
åtte ble forslått: 
Arild Eriksen, Tore Gustavsen, Einar 
Johnsen, Oddvar Pedersen, Reidar Kjelst-
rup, Anette Marstrander, Berit Nilsen, 
Tore Planke. 
Avslappet ”løsprat” og  deilig kake med 
krem bidro til en hyggelig kveld. 
 

Reidar Kjelstrup 

 
Møte  11.11.02:   Strannasenteret 
Møteleder:          President Mads Oppegaard        
Program:            Fest på Strannasenteret 
Fremmøte:          52% 
 

President ønsket velkommen til kveldens 
eldrefest i en nesten fullsatt kantine i syke-
hjemmet, hvor også Rotary-medlemmene 
var godt representert, og overlot styringen 
av arrangementet til kveldens  festkomite. 
 

Kvelden startet med kaffe og bløtkake, og 
litt prat rundt bordene, mens Berit fordelte 
lodder i kveldens gratislotteri til de eldre. 
Dette ble avløst av allsang utmerket ledsa-
get av gitar og trekkspill. Tor Erik på gitar 
og Birger på trekkspill. Det ble sagt at de 
ikke hadde spilt sammen på to år, men det 
gikk aldeles utmerket !  Deretter avløste 
Kåre med noen muntre minner fra barn-
domstiden før han på mesterlig vis frem-
førte flere dikt av kjente forfattere. 
 

Kveldens gratislotteri var omfangsrikt i 
antall gevinster; Konfekt, blomster og 
fruktkurver. Det hele så ut til å bli vel mot-
tatt. Svein rundet så av det hele med noen 
gode vitser før Mads takket alle for en 
hyggelig kveld. 
 

Reidar Kjelstrup  
 
 

Møte  18.11.02:   Tvedestrand Hotell 
Møteleder:          Ragnar\Mads 
Program:            Førjulsmiddag              
Fremmøte:          44% 
 
 

Et 20-talls medlemmer og ledsagere ben-
ket seg i spisesalen på Tvedestrand Hotell 
til førjulsmiddag. Fasan stod på  
menyen, med sjokolademousse til dessert . 
Det ble et hyggelig taffel, ledet av Ragnar, 
og  med presidenten som taler.  Einar ledet 
an i allsang  og han skapte for øvrig stem-
ning med historier og fortellinger. 
Møtetiden var utvidet og man lot maten og 
drikken smake.  Et stemningsfullt førjuls-
arrangement. 
 

Svein Jordahl 
 
 
 
 
 
Møte  25.11.02:  Rotarykjelleren 
Møteleder:          President Mads Oppegaard 
Program:            Strategisk Næringsplan for     
                             Tvedestrand Kommune            
Fremmøte:          67% 
 

Presidenten ønsket velkommen 
 

3 minutter v/ Bjarne Thorbjørnsen. Han takket 
for blomstene han fikk på 75 års dagen og for-
talte om en hyggelig tur til Ålesund. Her hadde 
han vært på en interessant omvisning med 
guide Grytten. 
 

Tema for kvelden var ”Strategisk næringsplan 
for Tvedestrand kommune ” v/ Mads Oppe-
gaard.  
 

Det var foretatt næringsanalyse som bl.a. viste 
at det i Tvedestrand hadde vært en økning på 
hele 14 % av industriplasser.  Industrien i Tve-
destrand er nisjebedrifter som hadde funnet 
produkter for et marked som kan og vil betale 
for kvalitet. En annen forklaring var lokalt eier-
skap.  
Videre var det foretatt en undersøkelse på hva 
andre kommuner syntes om oss, noen nabo-
kommuner og noen litt lenger vekk. De som 
var lengst vekk trodde bedre om oss enn de 

som er våre nærmeste naboer. 
Når det gjelder økonomi er Tvedestrand kjent 
for å ha orden på sin økonomi. 
Det er laget forskjellige scenarier/ fremtidsstra-
tegier på bakgrunn av de foregående undersø-
kelser.  
Disse handlet om : 
STABILITET – STØ VEKST 
TVEDESTRAND I AGDERBYEN – STOR 
NYSKAPNINGSEVNE—SOVEBY – SØR-
LANDSIDYLL. 
Betydelig nedgang i industrien, økt utpendling, 
positiv sommer-sesong 
Næringsplanen skal være kort og oversiktig og 
den skal passe til kommuneplanen. 
En komité på 10 personer har arbeidet med 
dette. Det startet i jan/feb. 01 og ble avsluttet 
juni 02.  
Resultatet ble et godt utgangspunkt for vekst 
innen næring og befolkning 
Viktig nå er noe som kan sette Tvedestrand på 
kartet, at vi blir positivt profilert. Dette er et 
ansvar som ligger på alle innbyggerne ikke 
bare politikere og media. 
 

Vi vil: 
-Konkurranse dyktig boligutbygging  
(overkommelige priser, sjønærhet) 
-Hytte / rekreasjonskommune 
-Regionsamarbeid mot Agderbyene  
-Sentrumssatsing med kultur og estetikk 
-Offensiv profilering og markedsføring av     
-Aktivt næringsarbeid overfor bedrifter  

 

  Berit Nilsen 
 

Strannasenteret 11. november 2002 

                 JULEMØTE: 
Julemøtet blir i år mandag 
16.  desember i Holt Kirke.  

Tradisjonen tro møtes vi direkte i 
kirken der Njål vil lede program-
met. 
Etterpå møtes vi i prestegården. Vi 
setter meget stor pris på den gjest-
frihet vi blir møtt med hos Anne  
Berit og Njål. 
 

Det betales en kuvert for mat osv. 


