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Kjære Rotaryvenner!                                                                                                             
 
Vinteren slipper taket og vi  
forbereder oss på vår. Erfaringsmessig går det hurtig mot sommer nå, og vi 
er inne i en hektisk tid på alle måter.  
Ja, det er bare 3 måneder igjen av dette rotary-året. Men det nye styret er 
etablert og programkomiteen med Oddvar i spissen har allerede lagt mange 
planer. Komiteen, og ikke minst formannen Oddvar gjør en meget god 
jobb og vi takker ham for det de har utrettet i år og for at han går på igjen. 
Gode møte programmer er viktig for oppmøte og interessen, og i Tvede-
strand har vi hatt meget gode programmer i lang tid.  
Den 18. april arrangerer vi honnørfest igjen, og vi er avhengige av at alle 
medlemmer stiller opp og tar et tak. Det skal bare litt til fra hver av oss, så 
blir det vellykket. Komiteen er allerede i gang med forberedelsene.  
Jeg ønsker velkommen til innspurten på dette rotary-året.  
               Hilsen Svein 

PROGRAMMENE i april 2005: 
04. Kameratskapsaften. 
11. Tvedestrand Næringshage, 
       ved Tor Arne Hauge 
18.  Honnørfesten i Tvedestrand Rådhus. 
25.   ”Universets  historie,” 
        ved Stein Bersmark 

Frammøte i desember:  58  % 

Presidenten har ordet: 

 

 

MARS   2005 

IT - ansvarlig: Helge Nilsen, Skipperheia, 
Sagesund, 4900 Tvedestrand 
E - post: admin@sentralvaskeri.no 

Og så var det deilig krydderkake fra Ragnar’s kjøkken, mens Tore Planke ganske kort 
fortalte litt fra sine fem uker i Cape Town, Sør-Afrika. Han og fruen hadde hatt en 
meget flott tid der, men også opplevd hvilke utrolige sosiale motsetninger og proble-
mer som eksisterer i dette store samfunnet. Besøk i den lokale Rotary-klubb; Wyn-
berg, viste at de var vant med  nordmenn. Klubben i Koppervik er vennskapsklubb ! 
Tore lovte å komme tilbake til besøket med litt forskjellig senere. 
Så var det Tor Erik sin tur. Han hadde vært i Egypt. En tur rik på eksotiske opplevelser 
med galsklig jeep-kjøring og smertefull kamelriding. Ikke alt var som her hjemme. 
Selv det å ”slå lens” i en nattsvart ørken bød på uventet respons. Hvem kunne vel vite 
at det i stupmørket også befant seg tre mørke smådamer ?  
Presidenten avsluttet kvelden med en spørrekonkurranse – som vi besto. 

                                                         Reidar K. 

             

 

PAUL HARRYS FELLOW s æresbevisning. 
Med en Paul Harris Fellow ønsker klubbene å ære personer, 
både innenfor og utenfor Rotaey, for en spesiell innsats de  
har utført, ikke minst i lokalmiljøet. I jubileumsåret hadde 
derfor klubbenes styre bestemt seg for at både klubbmedlem 
Karl Ragnar Hafsten og ”historikker” Øyvind Bjorvatn skul-
le tildeles denne æresbevisning. 
Høytideligheten skjedde i et klubbmøte, og det kom meget 
overraskende på begge. 

Karl Ragnar har i en årtier vært en drivende kraft i lokal-
klubben, og har blant annet vært president to ganger. 
Øyvind Bjorvatns innsats i lokalmiljøet er kjent. Hans 
arbeid for å bevare den lokale historie, og er en av driv-
kraftene i Historielaget  Han har skrevet utallige bøker og 

tidskrifter. Den aller siste er ”Jubelåret 1905, Jørgen Løvland.”  Tidligre har han mottatt både Tve-
destrand kommunes kulturpris og fylkes kulturpris. 
Det er ingen tvil om at både Hafsten og Bjorvatn var to meget verdige personer for å motta Rota-
rys høyeste utmerkelse, Paul Harrys Fellow. 
Tidligre har Halvdan Holt, Tallak Ausland og Harald Halvorsen fått denne utmerkelse i 
klubben vår.                                                                                                             Oddvar Pedersen 
 

 Vi gratulerer med  dagen     
    
   14.04.  Kåre Arntsen 
   27.04.  Egil Vatne 

100 % frammøte i mars 05: 
Asbjørn Bråtane, Tore Leo Dalen, 
Ragnar Lofstad, Tor Erik Nævestad, 
Ole Jacob Thorsen. Rotaryopplysning.  Program for 2. Halvår. 

24.01. Æremedlemmer  ved Bjarne Thorbjørnsen 
07.02. De nye reglene for medlemsskap ved Arne Bjørnstad 
07.03  4 - spørsmålsprøven ved Karl Ragnar Hafsten 
21.03. Hvorledes teller frammøte og hvorfor melde forfall. Arne B. 
25.04. Rotarys formål ved Bjarne Th. 
30.05  Redegjøre for de nye forkortelsene i Rotary ved Karl Ragnar.  
06.06  Yrkeskodeks for Rotaryanere ved Arne B.   

Karl Ragnar Hafsten og  
Øyvind  Bjorvatn mottar Paul Harris 
Fellow av president Svein Jordal 

 
Måndens ord: Det at en føler seg bedre når en sitter på legens venteværelse, kommer 
av at tiden leger alle sår.                                                                      Øyvind Thorsen 
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Rotarymøte 14.03.2005 
Rotarykjelleren 
Møteleder:   Ole Jacob Thorsen 
Kveldens sang:  ”Fjellet” 
Kveldens program: Yrkesmesse gikk ut pga sykdom,  
    i stedet ble det informasjon om Team-Tec  ved Bjørn Walle 
 
Rotaryopplysning: 
Fremmøte og forfall ved Arne B. 
Først ønsket han å få korrigert forrige referat vedrørende referat i kjellerposten for 
februar. Vi kan ha tre medlemmer under hver klassifikasjon. 
Møteplikt er et dårlig ord, vi har møterett. Arne gikk gjennom regelverket for oppmø-
te, som står nærmere beskrevet på side 50 og 51 i matrikkelen. Presiserer at vi må 
forholde oss til dette. Ikke minst er det viktig å melde forfall, både av hensyn til riktig 
fraværregistrering og ikke minst i respekt for de andre medlemmene. Ved å melde 
forfall og grunn kan det i enkelte tilfelle gjelde at fraværet ikke skal registreres som 
forfall. Som sagt, slå opp i matrikkelen. 
Kveldens program: 
Pågrunn av sykdom ble kveldens oppsatte ”Yrkesmesse” utsatt. Dette vil bli tatt opp 
igjen til høsten. 
Bjørn Walle informerte oss i stedet grundig om Team-Tec, en hjørnesteinsbedrift i 
Tvedestrand. Hovedproduktene er ejektorer, avfallsforbrenningsovner til skip og 
brannsikre vinduer. 
Produksjonen foregår på Tangen og i Gjerstad. 70% av omsetninger er forbrenning-
sovner, og disse monteres i Gjerstad. Vinduer og ejektorer produseres på Tangen. Har 
ca. 20 % av verdensmarkedet på ovner. Bedriften samarbeider med en kinesisk bedrift 
som dekker etterspørselen på ovner i det asiatiske marked. 
Team-Tec har en årsomsetning på ca 135 mill., har ca 75 ansatte i Norge og har kun-
der i over 50 land. Bedriften ble i 2004 kjøpt opp av Unitor som et supplement til de-
res eget varespekter.                                                                   Gunnar S. Hansen 
 
                      

Rotarymøte 07.03.05: 
Rotarykjelleren 
Møteleder:                 President Svein Jordahl 
Program:                   Trafficing / Menneskehandel ved Astrid Hareide 
Gjester:                       8 – hvorav to fra Laos. 
Svein ønsket velkommen til en nesten fullsatt sal og en spesiell velkommen til Astrid Harei-
de fra Kirkens Nødhjelp, og to damer fra Laos; En ung dame; Baen, som har vært offer for 
menneskehandel, og hennes engelsktalende tolk.   
Men først var det opptak av nytt medlem. Fadderen: Ragnar, presenterte Anne Berit Ned-
rebø fra Vennesla, gift med Steinar og bosatt på Holt. Hun er nå jordbrukssjef i Tvedestrand.  
Så nå har vi fire damer i klubben !  
Etter opptaket gav presidenten ordet til fru Hareide. Hun gav først et kort innblikk i sin me-
get travle reise og informasjonsvirksomhet for Kirkens Nødhjelp, hvor hun også har med seg 
unge Baen fra Laos for å fortelle om hvilken omfattende, utbredt og utrolig kynisk mennes-
kehandel som pågår over store deler av verden. Baen er et relativt ”enkelt”, men allikevel 
illustrerende eksempel på det som foregår uten at verdenssamfunnet egentlig er klar over 
hvilken enorm gesjeft dette er.  Dette er etter narkotika- og våpenhandel, verdens tredje 
største ”forretning”, som berører anslagsvis 260 millioner mennesker verden over. Hvert år 
blir ca. 4 millioner barn og unge, helt fra ca 4-års alderen og oppover, lurt eller kidnappet inn 
i et utrolig kynisk nettverk av mennesker som har dette som levebrød. Det dreier seg om så 
vel fabrikkarbeid, som organhandel, eller sex - ”industri”. Disse tvinges til arbeid og taushet 
ved drapstrusler mot familie, neddoping og mishandling. 
Baen lot seg lokke hjemmefra og til Thailand, for å få arbeid så hun kunne hjelpe sin syke 
far. Hun endte som 13-åring opp som innelåst industriarbeider i tekstilindustrien med 14 ti-
mers arbeidsdag, pryl og  minimale matrasjoner. Takket være familien som klarte å finne 
henne, fikk hun etter to år rømt og kom seg hjem igjen. For hennes del endte det godt. Hun 
ble gift, har barn og klarer seg. Lommepengene hun får av Kirkens Nødhjelp, vil hun ikke 
bruke.  Hun har jo to skjørt, to trøyer og et par sandaler, så hun trenger ikke mer. Baen vil 
spare til en bøffel, så de kan få noe å leve av. Kveldens loddsalg og romslige gaver i tillegg, 
holder muligens til en bøffel ekstra.  
Det er dessverre umulig å gjengi alt som ble fortalt, men det var rikelig nok til at vi følte oss 
en smule sjokkert over hvor ille dette er.  Hiv/Aids-problematikken blir ”bare blåbær” i sammen-
ligning.                                                                                                            Reidar Kjelstrup 

                                                                                                                 
Rotarymøte 21.03.05:  
Rotarykjelleren        
Møteleder:                 President Svein Jordahl 
Program:                   Klubbaften / Åpen post 
Gjester:                      1 
Presidenten ønsket velkommen til siste møte før 
påsken. Påskeuke til tross så var det ganske godt 
oppmøte.  Svein minnet om muligheten for å 
melde på ungdom til Roundtrip. Vi har fått liste med alle mulighetene oppført. 
Deretter fikk Karl Ragnar ordet til litt Rotary-iformasjon. Han tok for seg 
”De fire avenyer” (spørsmålsprøven) som representerer Paul Harris sin 
livsmoral.  Noe å ”strekke” seg etter i hverdagen?         
              Forts. 

Opptakelse av Anne Berit Nedrebø. 

   Astrid Hareide og 
    tolken fra Laos. 

Presidet Svein Jordal og Baen 
 


