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Kjære Rotaryvenner! 
                                                                                                             
Vi avsluttet oktober måned med vellykkede peisaftener.  Det har vært tradisjon i 
klubben at vi en eller to ganger i året samles hjemme hos verter og avvikler møter 
der.   Det knytter oss tettere sammen og møtene blir mer uformelle.  Takk til dere 
verter som denne gangen tok imot oss.  Alle tilbakemeldinger  sier at samlingene 
var vellykket.  Og så er det selvfølgelig opp til oss gjester å gi beskjed dersom vi 
ikke kan komme  -  det er jo vanlig folkeskikk når man blir invitert og noe kom-
mer i veien.   
Hver måned har sitt tema i Rotary.  Vi er nå inne i Rotary Foundations tid, og jeg 
minner om denne flotte og kraftfulle ordningen i organisasjonen. Du finner mer 
om Rotary Foundation i håndboken, og vi vil gi noen korte orienteringer på møte-
ne.  Vår klubb har allerede oversendt det beløp som guvernøren har bedt klubbene 
om å bidra med i inneværende år. 
Vi har også støttet Handicamp med avtalt beløp.  Du sørger for at dette går i ba-
lanse ved å kjøpe de flotte ”Handicamp-kortene” som nå selges i klubben. 
                                                                                                                           Hilsen Svein 

100 % fremmøte i September  04: 
  
 Rolf Andreassen,  Svein Jordal 
Ole Devold,  Einar Johnsen, 
 Kjell Larsen 

PROGRAMMENE i november 2004: 
01. Klubbaften med nominasjon. 
08. Tvedestrand Apotek ved apoteker T. Haugland 
15. Julebord i Kjelleren med damer. 
22. En Revisors arbeid og ansvar ved Inge Frivold 
29. Egoforedrag ved Stein Bergsmark. 

Måndens gullkorn: 
Smultringer  blir en ikke tykk av, 
hvis hullet er  stort. 
                           Øyvind Thorsen 

Frammøte i september er 64 % 

Vi gratulerer med  dagen     
01.11. Trygve Eriksen 
16.11. Svein Inge Marcussen 
16.11. Torill Skår 
19.11. Reidar Kjelstrup 
 18.11. Bjarne Thorbjørnsen 

Presidenten har ordet: 

Rotary opplysning: 
The Rotary Foundation ( TRF ) 
På Conventionen i Atlanta i 1917 ble dette fondet opprettet, og skulle ha til formål: 
” Å hjelpe Rotary til å gjøre noe godt i verden i form av veldedighet, utdannelse og 
andre samfunnsganglige servicetiltak.” 
I 1957 ble Paul Harris Fellow Recognition ( PHF ) utmerkelsen lansert. Medaljen, 
sertifikatet og jakkeknappen, skulle være synlige tegn eller kvittering  på innbeta-
lig av 1000 $ til fondet. Hos oss er det vanlig å utnevne klubbkamerater eller  ikke-
rotarianere som en hedersbevisning for spesiell samfunnsganglig innsats.   
I klubben vår har Harald Halvorsen og Tallak Ausland fått den.                               T.LD. 
 

Brukt i min presidettid 1988/99, 
samt før og etter dette.   T.L.D. 

Rotary opplysning 



 
 

 

Åpningstiden er fra 0700 – 2200, alle dager i året bortsett fra 1. juledag og 
1. nyttårsdag. 
Vi fikk omvisning i lokalene og fikk demonstrert bl.a. yoga, dans og trim-
studio. 
Damene med støttespillere har gjort et formidabelt arbeid for å få anlegget 
og produkttilbudet slik det er i dag. Elever fra Baardaravdelingen har fått 
gode skussmål ved hovedavdelingen i Oslo. 

  Gunnar H.         

 Møte 04.10.04                                                                                                                      
 Rotarykjelleren       
 Møteleder: Presidenten 
 Egoforedreg ved Svein Inge Marcussen  
  
 Etter  barneskole og ungdommsskole, ble det seks år på Arendal Maritime skole. 
Her utdannet han seg til prosesstekniker for Nordsjøen og dessuten som maskin-
sjef. 
Arbeider nå på oljeplattform som maskinist. 
Han har 10 år i rederiet Bergersen, og tre år i Blue Vather, som er et Nederlandsk 
rederi. Her arbeider han nå. 
Svein Inge bor nå på Høyheia., og har tre barn. 
Hobbyer: Samler på gamle postkort, interesse for lokalhistorie og slektsforsking. 
Dette  ble et interessant og artig foredrag hvor en ble bedre kjent med Svein Inge 
som person. 
 
          

 

Møte 11.10.04 
Rotarykjelleren 
Møteleder: Svein Jordal 
Program: Vin- og osteaften 
Foredragsholder: Cecilie von Krogh 
 
Denne kvelden var også medlemmenes ledsagere invitert 
med.  
Programmet var to-delt, først hadde vi et interessant foredrag om vinens og ostens 
historikk, produksjon, kvalitetssikring etc. 
Vi fikk presentert, i grove trekk, vinens og vindruens historie fra Noah`s tid og 
fram til i dag. 
Det er ca 60 druearter som det i dag dyrkes vin av. 
Det er klare regler for beskjæring, dyrking og jordsmonn for de forskjellige vinty-
per. 
Vi fikk en gjennomgang av produksjonen fra høsting av druer og fram til ferdig vin 
på flaske. 
Vi fikk videre opplæring i hvordan man best drikker og får fram smaken på vin. 
Viktigheten av å få med luft når man drikker ble poengtert. 
Så gikk vi over til den mer praktiske delen av kvelden, fire viner skulle parres med 
fire oster. 
Dette var ikke lett, og man måtte smake (svært) mange ganger for å prøve å finne 
svaret. 
Dette medførte også at stemningen steg merkbart utover kvelden. 
                                                                                                        Gunnar H. 

 

Møte 25. 10.04 
Program: Peisaften 
Vi hadde peisaften, fordelt hjemme hos Birger Solfjeld, Einar Johnsen, 
Bjørn Walle  og Roar Olderbakk. 
Kveldens tema var  

1. Markering av Rotarys 100-års-jubileum.  En komite har foreslått 
en fest på Strannasenteret.  Hvordan gjøre den vellykket. 

2. Forslag til program i vårhalvåret. 
 
Som vanlig på peisaften fikk vi deilig servering. Praten går lett rundt både 
kveldens tema og løsning av verdens problemer generelt. Slike peiskvelder 
er viktig for å bli bedre kjent. 
De forskjellige gruppene hadde flere forslag som blir levert styret. 
                                                                                                       Gunnar H.      

Møte 18.10.04 
Program: Bedriftsbesøk på DDD & TTT,  
trim- og dansestudio. 
Fremmøtt: 22 medlemmer 
 
I forkant av bedriftsbesøket hadde vi fått en innføring i historikken ved 
Arne Bjørnstad. 
På DDD ble vi tatt i mot av Martha Hansen og Mariann Sletten. 
Vi fikk en grei innføring i hva de driver med, både av dans og trim. 
Anlegget er åpent for alle barn fra ca 3 år til den eldste i dag som er 72 
år. 
Mange barn er med, her lærer de respekt for egen læring, og ikke minst 
respekt for hverandre. 


