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Kjære Rotaryvenner! 
                                             
I skrivende stund er det ikke lenge til vi forlater Spania for denne 
gangen. 25. februar bærer det hjem for å være klar hvis/når Riks-
hospitalet ringer om at det er blitt min tur. 
Jeg har fått utmerket informasjon fra Einar om programmene og 
livet i klubben. Det er jeg glad og takknemlig for. Jeg er også glad 

for at det er tatt opp to nye, gode medlemmer. Velkommen, Torill og Stein! 
Og så kan vi se frem til at det kommer enda flere ut fra de forslagene som er frem-
met! 
Det har vært interessant å høre om flere vellykkede programmer. Særlig har jeg 
festet meg ved Gunnars foredrag om Kirkens Nødhjelps vannprosjekt i Mali, og 
den oppfølgning dette har fått i klubben ved at inntektene av et utvidet lotteri er 
gått til å støtte prosjektet. 
Det er utmerket at dette er rapportert til Distriktsguvernøren, og at Gunnar kan 
tenke seg å holde foredrag om temaet også i andre klubber. Takk til Gunnar for et 
verdifullt innspill i Rotary-sammenheng - i beste samsvar med RI-presidentens 
motto "Lend a Hand". 
Jeg gleder meg til å se dere på klubbmøte snart igjen - dersom jeg ikke blir innkalt 
for operasjon innen jeg kommer så langt! 
 
Roald 

 
 

FEBRUAR  2004 

 
    PROGRAMMENE I MARS MÅNED 2004:PROGRAMMENE I MARS MÅNED 2004:PROGRAMMENE I MARS MÅNED 2004:PROGRAMMENE I MARS MÅNED 2004:    
 
 
  1.:  Klubbaften  
  8.:  Lyngørporten – og turistnæringen generelt, v/ Carl F. Bertelsen   
15.:  Peisaften   
22.:  Nytt Kjøpesenter på Bergsmyr, v/Kjell Lunde  
29.:  Flerkulturell aften, v/presidenten 

100 % fremmøte i JANUAR 2004:  
 

Asbjørn, Gunnar, Berit, Tor Erik, Mads, Bjar-
ne, Ole Jacob, Egil. 
 
 

FREMMØTE I FEBRUAR 2004: 
 
Gjennomsnitt for måneden: 59 %,  4 møter av-
holdt, ingen avlyst 
 

Antall medlemmer: 34  
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Møte  16.02.04:   Rotarykjelleren 
Møteleder:           Visepresident Einar Johnsen 
Program:       Tvedestrand folkebibliotek     v/ Steinar Thorsen 
 

I presidentens feriefravær ledet Einar møtet og ønsket velkom-
men til gjester og medlemmer.  
Thorsen begynte med litt historikk, da bibliotek langt fra er noe 
nytt.  Det eldste kjente  lå i dagens Syria og hadde 16000 leir-
tavler. Blant de mer kjente var biblioteket i Alexandria som i 
sine velmaktsdager skal ha hatt 700.000 bokruller.  
Et bibliotek, som det finnes mange ulike av (fag/forskning/og 
mye mer) i dag er mye mer enn bøker. Video, DVD, Lydbøker, 
kan nevnes.  
Tvedestrand bibliotek sliter med ressursene og har kun 25.000 
bøker + diverse annet. De trenger mer plass og penger til inn-
kjøp og ønsker seg en mer sentral plassering.  Tjenestene er gra-
tis.  Statistikken viser at det er damene som oftest oppsøker bib-
liotekene. Visste du at du når du er på ferie kan du stikke innom 
og lese dine mail eller betale regninger ? 
 

Reidar Kjelstrup 
 
 
 
Møte  23.02.04:    Rotarykjelleren 
Møteleder:           Fung. pres. Mads Oppegaard 
Program:             ”Lusekjøreren og hissigproppen” 
                               v/ Bjarne Thorbjørnsen 
 

I presidentens feriefravær ledet Mads møtet og ønsket velkom-
men til kveldens møte.  
Birger fikk ordet til en eksotisk 3-minutter og fortalte engasjert 
om turen han og ektefellen hadde hatt til Egypt med bl.a. cruise 
på Nilen.   Kan sterkt anbefales i følge Birger ! 
Deretter fikk ”vår egen” sjåførlærer; Bjarne, slippe til med en 
svært nyttig oppfrisking av en del trafikale fakta som nok ikke 
alle tenker like meget over til daglig. Temaet engasjerte forsam-
lingen. Det er ikke bare å kjøre rundt i en rundkjøring som har 
plass til flere felt – i hvert fall ikke her i landet. Da kan det gå 
rundt for noen og hver. Han minnet om at høyreregelen gjelder 
også inne i rundkjøringen. I USA har de visstnok for lengst 
holdt opp å anlegge slike, og der skal de ha 70 millioner av ver-
dens totalt 100 millioner biler.  Bjarne slo fast at uansett hvor-
dan man kjører på langtur, så vil man ende opp med en snittfart 
på maksimalt 70 km/t. Altså: Slapp like godt av og nyt turen 
fremfor å stresse av gårde ! Og husk avstanden til forankjøren-
de. Ved 60 km/t har man en stopplengde på 35 meter under 
maksimale forhold.  Det er ikke uten grunn at fartsbegrensning-
ene i tettbebyggelse håndheves strengt. Ved 80 km/t blir stopp-
lengden (i beste fall) 56 meter. Det er lurt å holde god avstand !! 
 

Reidar  

Møte  02.02.04:   Rotarykjelleren 
Møteleder:        Visepresident Einar Johnsen 
Program:           Klubbaften med opptak av 2 nye 
medlemmer.  
 
Mads orienterte om roundtrip som vi er blitt tildelt al-
lerede i 2004 da Risør ikke så seg i stand til dette.  
Deretter ble det opptak av de to nye medlemmene To-
rill Skår og Stein Bergsmark. Mads sa litt om det å 
være en rotarianer og litt om hva Rotary egentlig  er. 
Kort presentasjon av de to medlemmene.   Etter  opp-
taket koste vi oss med nydelige snitter.  
Helt på tampen fikk vi en liten, men veldig interessant 
orientering om byggeplanene på Labakken av Atle 
Goutbeck.  Dette fenget medlemmene såpass mye at 
referenten ikke tror det gjorde noe at møtet sluttet 
først kl. 20.10  
 

Bjarne Sundsdal 
 
 
 

Møte  09.02.04:   Rotarykjelleren 
Møteleder:          Visepresident Einar Johnsen 
Program:             Vinmonopolet i Tvedestrand 
                              v/ dagl.leder Cecilie von Krogh 
 

I presidentens feriefravær ledet Einar møtet og ønsket 
velkommen til gjester og medlemmer. Han hilste fra 
Roald og gav deretter ordet til leder av Tvedestrands 
nye vinmonopol.  Hun innledet med å nevne vinmo-
nopolets visjon og dets ansvar: De skal stå for kvalitet 
og ansvar, og også vise samfunnsapolitisk og økono-
misk ansvar. De har faglig kompetanse og ser en ut-
fordring i å gi veiledning i valg av riktig vin til god 
mat. De opplever for tiden en tendens til endring i va-
revalg. Det ser ut som mørkt brennevin velges oftere 
enn det klare, og yngre kjøpere viser økt interesse for 
riktig vin til mat. Alle kan forøvrig gå inn på Internett 
og se vareutvalget. Man kan også bestille varer som 
ikke lagerføres. I løpet av få år er det meningen at alle 
pol skal bli selvbetjente. 
Hun hadde  valgt ut fransk, italiensk og argentinsk vin 
og fortalte litt om ulike druer og vindistrikter, men tok 
også et tilbakeblikk til de gamle romere som var stor-
drikkere av vin og førte ulike druetyper med seg opp-
over i Europa under romerrikets ekspansjon. I dag er 
flere sydfranske druetyper videreført til Argentina. 
Forøvrig gav vin- og billedlotteriet 1985 kroner til  
vannprosjektet i Mali 
 

Reidar Kjelstrup 


