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Kjære Rotaryvenner!                                                                                                             
Igjen har vi hatt et månedsskifte,  
og vi kan se tilbake på 4 interes- 
isante rotarymøter i april. Et spennende møte med den relativt nye Tvedestrand 
Næringshage ga optimisme til mange av de fremmøtte: Tor Arne Hauge presen-
terte aktivitetene som foregår midt i Tvedestrand, og som stimulerer gründere til å 
fortsette og ikke gi opp. Senere i måneden ble det en fantastisk aften med vår egen 
Stein Bergsmark som forklarte oss om universets historie, om alderen på kloden 
vår, om tid og rom og spørsmålet om universet er uendelig og om Einsteins teori-
er. Det var krevende å følge med hele tiden, og det ga oss mye å tenke på.  
Honnørfesten ble arrangert på Rådhuset med ca 60 gjester. På tradisjonelt vis ble 
tilstelningen vellykket gjennomført. Stor takk til medlemmene som deltok og til 
komiteen med Ragnar i spissen. Og takk ikke minst til hans Ingebjørg som igjen 
trådte til og gjorde en stor innsats.  
Det har foregått en brille-innsamling i regi av noen rotaryklubber i landet. Også i 
Tvedestrand har samfunnskomiteen v/Stein og Siri samlet inn briller. Det er kom-
met inn mange brillepar, men de færreste har vært merket med styrke, noe som 
skaper problemer.  
                                                                                                        Hilsen Svein 

PROGRAMMENE i mai 2005: 
02. Klubbaften. 
09. Region Østlandet — et pengesluk, 
       ved Ellen Ausland Dieset 
23.  Skjærgårsgospel, Risøya, ved Jarle Storebø.            
30.  Åpen post 
       

Frammøte i april:  69 % 

Presidenten har ordet: 

 

 

APRIL   2005 

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

 

             

 Vi gratulerer med  dagen     
    
   17.05.  Tor Erik Nævestad 
   25.05.  Tore Leo Dalen 

100 % frammøte i april  05: 
Asbjørn Bråtane, Tore Leo Dalen, 
Ragnar Lofstad, Tor Erik Nævestad, 
Ole Jacob Thorsen. 

 

 
 Rotaryopplysning.  Program for 2. Halvår. 

30.05       Redegjøre for de nye forkortelsene i Rotary ved Karl Ragnar.  
06.06       Yrkeskodeks for Rotaryanere ved Arne B.   

Det er dage hvor 
 man intet når, 
da føler man, 
at tiden går 

De dage, hvor 
ens virke flommer, 

da føler man, 
at tiden kommer 

En som røyker, blir sjelden fet. 
Men så har han jo ikke så 
mange årene å bli det på heller. 
                                                 Ø.Thorsen 

   100 ÅR 

 
    1905 -  2005 
 

Norge feirer sitt  
100 årsjubileum 
som selvstending 

nasjon. 
 

Rotary er 100 år. 
 

Russen er også  
100 år. 

       ” Å være lærer for 100 år siden” 
 
Det har skjedd litt av hvert i løpet av 100 år, 
Også når det gjelder vedtekter for lærere. Bare se på ved-
tektene for lærere i Mitchell, Syd-Dakota, i det herrens år 
1872, der det blant annet heter: 
1. Lærerne skal fylle på parafinlampene, feie 

skorstenspipa  og trimme vekene hver dag. 
2. Hver lærer skal ha med seg en skuffe med kull og 

en bøtte med vann for en dags bruk. 
3. Mannlige lærere kan få ta fri for en kveld pr. uke  

for å gå ut på frierføtter, men to kvelder  fri dersom 
de til vanlig bruker å gå i kirke. 

4. Etter ti timer med skole, skal lærerne tilbringe den 
øvrigetid av dagen til å lese i Biblen eller andre 
gode bøker. 

5. Kvinnelige lærere som gifter seg eller forlover seg, 
eller deltar i andre uvanlige ting, vil bli oppsagt. 

6. Hver lærer  skal legge tilside en del av sin betaling, 
slik at han på sine siste år ikke skal ligge samfundet 
til byrde. 

7. Enhver lærer som røker eller bruker brennevin i 
noen form, besøker en bar eller et offentlig hus, 
eller barberer seg hos en barberer, vil ha god grunn 
til å bli mistenkt for sin verdighet, meninger, inte-
gritet og ærlighet. 

8. En lærer som fullfører sitt arbeid trofast og uten feil 
i fem år, vil få en økning i lønna. ( 25 cent pr. uke.) 

 
                                                             T.L.D.                               
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Rotarymøte 11.04.05 
Rotarykjelleren 
Møteleder: Presidenten 
Program:     ”Tvedestrand næringshage”,  ved Tor Arne Hauge 
 
Hauge leder TNH, og er selv ingeniør og gründer og innehaver av Peak Consulting. Han 
har omfattende praksis, og arbeider med administrasjon, salg, nettverksbygging, bedrifts-
rådgivning og styreverv.  TNH er en del av kommunens sentrumsutvikling, og drives som 
et prosjekt over fire år, der målet er 2 – 3 nyetableringer i 2004, og 25 arbeidsplasser in-
nen 2008.  
 Det skal etableres et nyskapningsmiljø basert på grundere som skal utvikles til en leve-
dyktig næringsklynge. Kommunen støtter prosjektet, men etter 2008, skal det være selvgå-
ende. TNH holder til i Thorfinn Eskilds gård,  og 11 virksomheter er inne eller vil komme 
inn i nærmeste fremtid. Miljøet er svært godt og folk trives. Leien er svært rimelig, lokale-
ne er fine og tilbyr alle nødvendige fasiliteter som bredbånd, konferanserom osv. TNH har 
også et råd som består av tungvektere fra næringslivet, med Brynjulf Mugaas i spissen. 
Tore Planke er naturligvis også med. Næringshagens virksomhet er basert på enkelhet, 
effektive nettverk, prosjektvurdering, råd og støtte, og bistår med søknader til Forsknings-
rådet og andre aktuelle instanser.  
           Stein B. 
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Rotarymøte 14.03.2005 
Tvedestrand Rådhus 
Møteleder:   President Svein Jordal 
Kveldens program: Honnørfest for pensjonister. 
 
Honnørfesten er fortsatt populær, selv om det ikke var fullt så mange gjester som 
forventet, men her var mange gjengangere.  Klubbens velsmurte maskineri kjørte 
løpet etter tradisjonell lest. De som ønsket det, ble hentet hjemme av sjåførkorpset. 
Klubbmedlemmene hadde disket opp med kaker og snitter i overflod. Gjestene var 
ute i god tid. De var dårlige til bens noen, men ingen ville ha hjelp opp trappen til 
storsalen, der Karl Ragnar spilte ”Evergreens ” under hele entreen.  
 Presidenten var i riktig storslag denne kvelden, og ønsket gjestene velkommen til 
festen. Gunnar Taxerås, en meget sprek tømmerhugger og pensjonist fra Vegårs-
hei, fortalte historier fra Gjerstad og omegn. 
 Det var gjettekonkurranse om antallet brusbokser i en kartong, og dessuten premi-
ering av gjester etter forskjellige kategorier. Njål var også tilstede og improviserte 
noen vel betenkte ord. Også årets honnørfest kunne gå over i historien som et me-
get vellykket arrangement, ikke minst takket være Ragnar, Tor Erik, Presidenten 
og alle andre. 
               Stein B.

Rotarymøte 04.04.05: 
Rotarykjelleren 
Møteleder:         President Svein Jordahl               
Program:           Klubbaften 
 
Møtet skulle vært en peisaften, men det lot seg ikke gjennomføre denne gangen. I 
stedet ble det en klubbaften i kjelleren. Karl Ragnar tjuvstartet og holdt en mini-
konsert med evergreens. Presidenten gjennomgikk møteprogrammet for april, med 
vekt på honnørfesten, der mange av klubbens medlemmer er i sving.  
Så holdt Kåre et improvisert, men inspirert tre-minutters innlegg. Om nuet. Dette 
er vel verdt en ettertanke. Er vi flinke nok til å ta vare på nuet? Det var våren som 
inspirerte Kåre denne kvelden. Det fenomenale fuglelivet, ærfuglen som ligger på 
eggene. Fisken som trekker etter sjøtemperaturene, og som nå står i gropene klare 
til å bite.  Deretter leste Kåre et dikt av Garborg, og han leste godt. Til slutt over-
rakte han et par frosne torskefileter til presidenten, som ennå ikke har vært ute og 
forsøkt fiskelykken.  
Reidar Kjelstrup fortalte litt om bokprosjektet, der Øyvind Bjorvatn er i gang med 
å skrive historien om lensmenn i Holt. Er det noen som har materiale på lager, el-
ler  vet om noen som har det, så er alt av interesse.  
                 Stein Bergsmark Rotarymøte 21.03.05:  

Rotarykjelleren        
Møteleder:        President Svein Jordahl 
Program:      ”Universets historie” ved Stein Bergsmerk                                            
  
Møtet startet med et tre-minutters Rotaryinnlegg ved Bjarne, som repeterte organisa-
sjonens mål, de fire spørsmåls prøve og rotarianernes yrkeskodeks. Bjarne la vekt på 
at man skulle gi dem en sjanse som av forskjellige årsaker trengte mer tid til mest-
ring av hverdagens problemer, og nevnte gode eksempler fra sin tid som kjørelærer. 
 
Deretter overtok Stein med Universets historie, som er nært knyttet til tankens mes-
ter Albert Einstein. Einstein ble av Time magazine kåret til det forrige århundres 
viktigste person, uansett kategori. I følge Einstein er tiden ikke verken jevn eller lik 
for alle. Hver observatør har sin egen tid, som f. eks resulterer i det kjente tvillingpa-
radokset. Einstein sier også at masse krummer rommet, og at fall i et tyngdefelt, bare 
betyr naturlig bevegelse langs korteste vei i et krumt rom. Tyngdekreften virker ikke 
momentant, men brer seg som en bølge med lysets hastighet.  I flere tusen år har 
man trodd at universet var skapt, og forskjellige skriftlærde har til og med angitt en 
bestemt, fjern dato for skapelsen. Den fremherskende teorien i dag er at universet 
oppsto for 13,7 milliarder år siden, i en eksplosjon som blir kalt ”Big Bang”. Da var 
universet en liten kule med en fantastisk høy temperatur. Det fantes ingen masse 
eller stoff, alt var bare energi i form av stråling. Ildkulen utvidet seg raskt, og etter 
100 sekunder ble de første atomene dannet, men først etter 300 000 år begynte dan-
nelsen av stjerner og galakser. Den videre utviklingen har gått langsomt, og vi innser 
at menneskeheten bare vil bli en ubetydelig parentes i universets utvikling.  
            Stein B. 


