
 
Rotarymøte 28.02.05: 
Møteleder:  President Svein Jordahl 
Program:  Unionsoppløsningen i 1905 
 med lokal vinkling ved  Øyvind Bjorvatn  
                                    
Presidenten ønsket velkommen til kveldens møte og gav ordet til vår kom-
mende president; Ole Jacob, som redegjorde litt for neste helgs Pets og dist-
riktssamling i Mandal, samt om neste års komiteoppsett som ble fordelt. 
Deretter fikk Bjorvatn ordet og gav oss et interessant tilbakeblikk på litt av 
det som foregikk rundt unionsoppløsningen med Sverige med spesiell vekt 
på Austegden, Jørgen Løvland. Prosessen forut for oppløsningen skapte po-
litisk krise, men etter et overveldende flertall ved folkeavstemningen traff  
Stortinget sin beslutning i en ”bisetnings bisetning” i følge Bjorvatn. Løv-
land, som satt på Stortinget i to perioder før og etter oppløsningen, spilte en 
hovedrolle i prosessen. Han ble vår første utenriksminister, men hadde også 
flere andre ministerposter – deriblant også Statsminister. 
Løvland har nok ikke fått den historiske oppmerksomhet som han fortjente. 
En meget skoleflink gutt fra Evje, som utdannet seg som lærer, men som 
altså endte opp som en av våre meget betydningsfulle stortingsmenn. 
Etter foredraget takket presidenten Bjorvatn, og sa deretter noen ord om 
hans allsidige virke og utmerkelser og fortalte deretter en overrasket Bjor-
vatn at vår klubb hadde besluttet å gi ham Rotary’s honnør. Presidenten 
tildelte ham deretter PHF-utmerkelsens sertifikat, medalje og jakke-
knapp til forsamlingens stående applaus.  En noe ”overrumplet” Bjorvatn 
takket for denne honnør, hvoretter møtet ble hevet.                          R e i -
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Kjære Rotaryvenner! 
                                                                                                             
Så er februar over, den måneden Rotary fylle hundre år.  
Vår klubb har feiret dagen med en tilstelning på Strannasenteret. Sammen med 
beboere der markerte vi jubileet og overrakte Senteret et maleri av Ernst Magne 
Johansen. Vår ordfører deltok i feiringen og mottok kunstverket på vegne av Tve-
destrand Kommune og Senteret. Maleriet, som var et første ønske fra Strannasen-
teret, er i ettertid hengt opp på veggen der det kan sees av beboerne. Et mes-
singskilt med opplysning om at dette er gitt av Tvedestrand Rotaryklubb i anled-
ning 100-års jubileet monteres ved siden av bildet. Begivenheten fikk god presse-
omtale, både i Tvedestrandsposten og i Agderposten.  
I tillegg til dette har vi utnevnt Karl Ragnar Hafsten til Paul Harris Fellow. Vårt 
trofaste og meget ivrige medlem fikk utmerkelsen for sitt store engasjement for 
klubben og for sin alltid positive innstilling til å stille opp når vi skal gjøre en inn-
sats i lokalsamfunnet.  
Øyvind Bjorvatn ble også Paul Harris Fellow for sitt engasjement for lokalsam-
funnet og for sin utrettelige innsats for å bevare historien for etterslekten.  
Det er spennende programmer videre utover våren, og vi håper fremmøte vil være 
like godt, og kanskje øke noe. Vårt prøvemedlem Anne Berit Nedrebø har takket 
ja til å bli medlem hos oss. Det setter vi stor pris på, og ønsker henne velkommen 
i mars. 
                                                                                                             Hilsen Svein J. 

100 % frem-
møte i Februar  05: 
 Rolf Andreassen,  Arne Bjørnstad 
 Svein Jordal, Reidar Kjelstrup, 
Helge Nilsen, Tor Erik Nævestad, 

PROGRAMMENE i mars  2005 
02. Trafficing /  
       Menneskehandel ved G. Hanssen 
14. Yrkesmesse, yrkeskom. ved Bjørn Walle 
21. Klubbaften / Åpen post 
28. 2. påskedag 

Frammøte i februar er 65 % 

Vi gratulerer med  dagen     
 

Ingen gratulasjoner i 
mars. 

Presidenten har ordet: 

Rotary opplysning:       ROTARY –  SERVICE ABOVE SELF 
. 
Past Service medlem ( PA ) 
Et aktivt medlem som ellers -  men uten skyld  - ville måtte miste sin klassifikasjon, kan 
etter styrets foranledning bli valgt til past service medlem i klubben. 
Person skal ha de samme rettigheter, privilegier og forpliktelser som et aktivt medlem, men 
representerer ikke noen klassifikasjon. 
Dette medlemskap må ses på som en ”mellomstasjon” til aktivt eller senior aktivt medlem 
igjen, dersom klassifikasjonskravene for dette blir tilfelle på et senere tidspunkt.      Red. 
 



 
 

  Møte 07.02.05  
Rotarykjelleren Møteleder: Presidenten    
Presidentens aften 
Presidenten ønsket kveldens forsamling av medlemmer  
og gjester hjertelig velkommen i et flott pyntet møtelokale.  
Kveldens program begynte med litt Rotary-informasjon, og Arne gjennomgikk dagens til 
dels nye regler om ”aktivt medlemskap”. Det kan være inntil to innen samme klassifika-
sjon i klubben. 
Hovedregelen er at det skal være godt voksne personer av begge kjønn i ledende stillinger, 
og med godt renommé i yrkeslivet.   
Etter denne redegjørelsen, presenterte Svein klubbens ”100-årsgave” til Strannasenteret; 
Et maleri av Ernst Magne Johansen, som vil bli overlevert under 100-års markeringen 
den 21. februar. 
Og så var det mat og drikke og uformell prat ved bordene, inntil presidenten igjen grep 
ordet. 
Svein omtalte Karl Ragnar Hafsten sitt langvarige medlemskap helt siden 1964 og hans 
trofaste og aktive medvirkning i klubben gjennom alle år, bl.a. som president to ganger, 
og som vår faste musiker. 
Klubbens styre har besluttet å gi ham en fortjent påskjønnelse for hans innsats, og presi-
denten kalte Karl Ragnar frem, og overrakte ham PHF-utmerkelsens sertifikat, me-
dalje og jakkeknapp til forsamlingens stående applaus.   Karl Ragnar takket med stille 
og velvalgte ord – tungt som det  
må ha vært for ham etter nettopp å ha mistet sin kone. 
Kvelden ble deretter rundet av.                                                                     Reidar Kjelstrup                                                     

 

Møte 14.02.05 
Rotarykjelleren   Presidenten ønsket velkommen.  
Møteleder: Svein Jordalt  Til kveldens møte hvor det var 
Kjell Larsen. Egoforedrag  uvanlig mange som hadde forfall. 
              Han gav ordet til Ole Jacob som kort orienterte om Pets- 
og distriktssamling i Mandal 4. og 5. mars. Deretter gjennomgikk Mads programmet for 
jubileumsmarkeringen på Strannasenteret den 21. februar 
        .  
Og så var det Kjell Larsen sin tur. Det er ikke hver dag en med 40 års fartstid i Rotary 
holder ego-foredrag, men etter å ha flyttet hjem igjen til Borøy etter mange års virke i Hor-
ten, måtte han ”til pers”. En munter skøyer som er blitt flink til å lage mat røpet at han er 
hjemmefødt på Borøy 15. januar i 1928, og oppvokst i et tett og sosialt bedehusmiljø hvor 
vei og bil var mangelvare og robåten det vanlige fremkomstmiddel. Faren var kjøpmann og 
satte gutten i arbeid. Han endte opp som siv.ing. med motorer som spesiale. Det ble mange 
år ved Horten verft hvor han endte opp som leder for båtmotor-fabrikken. Gift, to barn, 
politisk og fysisk aktiv. Rotarianer fra i 1964, som styremedlem, president, og som stifter 
av ny klubb i Borre, har han allsidig erfaring. Og han har aldri angret på sitt Rotary-
engasjement. Det har gitt ham mye!                                                                        Reidar K. 
                                                                                                                  .                                                                                                                                                                                         

 

Møte 21.02.05 
Rotary s`100 års jubileumsfeiring på Strandasenteret.   
       .                                                              
Alt i god tid før møtets begynnelse, var det høy aktivitet på senteret. Hjemme-
bakte og innkjøpte bløtkaker ble avlevert, og komiteen gjorde de siste forbere-
delser. Det meste var på plass da presidenten kunne ønske en fullsatt sal, (vi må 
ha vært noen og femti i alt), velkommen til den årvisse sammenkomst på Stran-
nasenteret, som i år ble kombinert med Rotarys 100-års jubileum. Svein infor-
merte litt om Rotary, og det hele ble dratt i gang med allsang.  Deretter var det 
kaker og kaffe og hyggeprat ved bordene, før ”De fire vilde” presenterte seg selv 
og gav oss en serie fine og melodiøse sanger. Kveldens litt mer høytidelige sean-
se var ordførerens avduking av Rotary’s gave til senteret: 
 

 
I forbindelse med feiringen av Rotary sitt 100 års 
jubileum, overrakte Tvedestrand Rotary Klubb et 
maleri av  den kjente  og lokale kunstner Magne 
Johansen, til Strandasenteret. Vår president Svein 
Jordal overrekker maleriet  fra Rotary til Ordfører 
Jan  Dukene. 
 
 

Ordføreren takket for på vegne av senteret og kommunen for det flotte 
maleriet. Dette ble fulgt opp av kveldens gjettekonkurranse: Hva veier vår 
(landets største og sterkeste ?) ordfører ? Tippesedler ble fordelt og deretter ble 
ordføreren veid til 149 kg !!! Men det var før han tok av seg et blybelte !  Da var 
det ”bare” 136 kg tilbake.  Dette ble avløst av et lite gratislotteri av sponsede 
fruktkurver fra forretninger i sentrum, som en avslutning på kvelden. Da hadde 
de gamle fått nok, og en av dem takket hjertelig for vårt besøk. Det er tydelig at 
de setter stor pris på et slikt avbrekk i hverdagen. 
                                                                                                                 Reidar K. 

                                                                          

Med mye underholdning og mange aktiviteter, ble det et hyggelig samvær og stor 
stemning på Strandasenteret. 

 


