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Frammøte i oktober var 57 % Vi gratulerer med dagen: 
    Ole Jacob Thorsen,    11.02       
     Anne Berit Nedrebø,   19.02  
     Arne Bjørnstad,   24.02        
    Ronald Olderbakk,   28.02  

PROGRAMMENE I FEBRUAR 2006: 
06. Klubbaften.   
13. Tømmerdrift Krokvåg 2005- ble den lønnsom. 
       ved Stein Bergsmark. 
20. ”Ta til høyre ved Orion.” ved Baard Midtgaard 
27. Quick Flande A/S. ”Kalde løsninger  for rørkoblinger 
        ved  Hilberg Caroliussen. 

JANUAR 2006 Kjære Rotaryvenner! 
Nå har vi startet på et nytt år med mange gode forsetter.  Ute ser en at dagene allerede har 
blitt lengre.  2. februar var dagen eksakt to timer lengre enn ved vintersolverv.  Januar har 
vært strevsom for mange av oss med masse snømåking, men en må bare tenke på at vi nå 
igjen går mot en ny vår med mye lys hvor solen igjen vil være oppe til langt på kvelden.  
Det er fantasisk igjen å se at vi går mot en ny vår.   
 
Også dette året har startet med gode foredrag.  Presidentens aften ble muligens delvis spolert med 
sterke drikker fra Østens rike som satte sitt preg på kvelden hvor det ble mimret litt om hverdagsli-
vet i Kina.  
Foredraget med rådmannen var interessant.  Det er bestandig nyttig å få et innblikk i kommunens 
økonomi og bli orientert om hva de strever med til beste for kommunens innbyggere.  
Den 16. var dessverre presidenten forhindret fra å møte grunnet stiftelsesmøte i TeamTec AS.  Som 
jeg har forstått holdt Svein et greit foredrag om Internasjonal Tjeneste.   
 
Birgers innlegg med sitt reisebrev fra Kina var spennende..  Nå har president snakket så 
mye om Kina slik at det var interessant å få en ny vinkling på inntrykkene fra dette store 
landet.  Takk til Birger for flott foredrag! 
Tilstelningen på Strannasenteret forrige uke gikk veldig bra.  Takk til Samfunnskomiteen 
for igjen å ha gjennomført et flott opplegg for beboerne på sykehjemmet.  Etter at kake 
og kaffe var fortært, alle sangene sunget og gevinstene delt ut, så vi bare blide og fornøy-
de ansikter.  Det er alltid hyggelig å stå for et arrangement når alle i ettertid er fornøyde.
                                   Med hilsen Ole Jacob 

         100 % fremmøte i  NOVEMBER 2005: 
           Rolf Andreassen, Kåre Arentsen 
                Reidar Kjelstrup, Svein Inge Marcussen  
   Tor Erik Nævestad, Birger Solfjeld,  
   Ole Jacob Thorsen             
       

IT - ansvarlig: Helge Nilsen, Skipperheia, 
Sagesund, 4900 Tvedestrand 
E - post: admin@sentralvaskeri.no 
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Flotte kaker ble servert  
og konsumert, mens  
samtalene gikk livlig rundt  
bordene. 

Kåre Arentsen hadde funnet frem litt Nordahl Grieg  
og litt Hans Børli, og gledet publikummet med sin  
 innlevelse og  sin gode stemme. 

Gratislotteriet med sine 
mange flotte premier,  
var også et  populært 
innslag med svært 
fornøyde vinnere ved 
alle bord. 

President Ole J. Thorsen 
og  

Tor Erik Nævestad  
fra samfunnskomiteen, 

ønsket velkommen. 
*** 

Tradisjonen tro ble Rotaryfesten på 
Strannasenteret holdt  også  i  år. 

Tor Erik hadde fått med seg 
litt av Tvedestrand Mannskor, 
og allsangen var dermed  
sikret en solid ryggdekning. 
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¤¤¤¤¤¤¤ 

Tor Erik N. hadde fylt opp et glass 
med små batterier, og alle fikk 
gjette på hvor mange det var i glas-
set. Premie var fruktkurver. 

Dette var en fin anledning  
til å slå av ren prat med dem 
som hadde levd lengst, og 
gleden på begge sider var 
absolutt til stede. Tekst: S. I. Marcussen 

 

Foto og montasje: T.L.Dalen 

 Stillheten var så lett å høre, 
alene var det enkelt å låne vekk øret, 
til naturens fantastiske spill uten lyd 
sendte toner inn i hodet - det var en fryd! 

Det var den dagen da verden var min! 
Jeg tuslet rundt - syntes naturen var fin  
Snøen lavet ned fra himmelen - 
ville telle snekornene i vrimmelen. 

Tonene hadde en beroligende klang, 
jeg gikk mellom trærne - syntes å høre vakker sang. 
Snøen dempet lyden av mine skritt, 
sporene satt igjen, men bare litt. 
Snart var de gjemt under nysnø skal du vite, 
jeg gikk hjem gjennom skogen uten å slite. 

Vinterdikt 
Av Laila Vistnes  



Møte  2.01.06 
Møteleder:          President Ole Jacob Thorsen 
Program:             Presidentens aften      
Sang:       ”Den første gang ”. 
            
Presidenten sa rett frem at han kunne gjøre som han ville, 
så kaffe ble det ikke, men te fra kina og dram som luktet ille. 
Vi klappet for vår kjære Asbjørn som i julen fylte åtti år. 
Tenk så sprek og rask til bens, og kun sitt eget hår. 
Birger hadde julehilsener fra vennskapsklubben vår, 
med et ønske om mer kontakt i det kommende år. 
Så et hjertevarmt innslag fra vår klisterhjerne Kåre. 
Han kan deklamere dikt som treffer hjertene våre. 
”Morgen over Finnmarksvidda” fylte alle celler  
og Nordahl Grieg ville vært beæret hvis han satt i vår kjeller. 
Så tok Ole Jacob oss med litt lengre sør 
til Kina gikk reisen han har fortalt litt fra før. 
Men denne gangen fortalte han om Kina helt privat 
Om sukret mat, klumpet ris og ølkokt høne i salat. 
Dette verdens nest største land har et stort og leit problem 
økt levestandard blant 1,3 milliarder  
gir forurensning helt ekstrem.   
Den grønne teen var god, og noen hadde flere glass, 
men til drikken Moutai meldte de fleste pass. 
Tor Erik smakte tappert og skyldte ned en kopp.  
Men smaken var faktisk bedre da han gulpet opp. 
        Svein Inge Marcussen 
 

 

Møte 09.01.06:      Rotaykjelleren  
Møteleder:         Presidenten   
Program:      Tvedestrand kommune i 2006, 
       ved Jarle Bjørn hanken 
Sang:        ” Skivise. ”               
 
Karl Ragnar Hafsten ga oss en 3 minutter angående Njål sin avskjeds-
middag.  
Arne Bjørnstad hadde deltatt i Ingebjørg Loftstads 60 års dag og overrakt en gave fra Rotary , 
og takket for hennes innsats i kjeller- og fest komiteen. 
Jarle Bjørn Hanken sin første overskrift var veldig betegnende for innholdet av foredraget ! 
” Hvorfor er Tvedestrand kommunes situasjon slik som den er ” ? 
Generelt har Norske kommuner stramme rammevilkår. Den nye regjeringen har holdt sitt løfte 
om mer penger til kommunene , men allikevel må det kuttes og spares. 
Det er mange ting som spiller inn på Tvedestrand kommunens budsjett, bl.a. i 2005 hadde vi 
historisk høye pensjonskostnader. 
Folketallsendring og aldersammensetning har stor betydning for størrelsen av tilskudd fra staten. 
Tiltross at Tvedestrand ble kåret til Norges mest effektive kommune, har økonomien forverret 

Møte 16.01.06 
Møteleder:     Visepresident Reidar Kjelstrup  
Program:       Internasjonal tjeneste 
Sang:              ”Hver dag har en sjelden gave.”. 
 
Denne kveldens egentlige program var ”Ta til høyre ved Orion” 
ved Baard Midtgaard . 
Foredragsholder var dessverre forhindret fra å møte. (Han hadde brukket kravebeinet 
etter et fall på glatt.) 
Kveldens redningsmann ble da Svein Jordahl som flyttet sitt program frem fra 20. feb-
ruar. 
Internasjonal tjeneste ble da kveldens tema. 
Hilsener fra Trygve Eriksen med tilstandsrapport ble avlevert fra Karl Ragnar og Arild. 
Svein startet derimot med å informere litt om den nye reformen som skal slå sammen 
arbeidskontor og trygdekontor. 
Svein vil frem til sommeren pendle mellom Oslo og Tvedestrand, og vil som følge av 
dette, kunne bli noe ustabil i Rotary for denne perioden. 
Svein utredet også internasjonal tjeneste meget informativt, og gikk i dybden på inter-
nasjonale ungdomsarrangement og Rotary Foundation.                       S.I. Marcussen 

 
 
 
 

 

Til å smile av! 
Nedenfor vil du finne 
noen godbiter  fra norske 
skademeldinger: 
- Ulykken skyldtes at veien 
svingte. 
- Kua gikk rett mot bilen. 
Etterpå fikk jeg vite at den 
ikke var riktig klok. 
- For å unngå kollisjon 
kjørte jeg på den andre 
bilen. 
- Tre damer sto og snak-
ket sammen, og  da to 
trådte tilbake og en fram, 
var ulykken ikke til å 
unngå. 
- En fotgjenger traff meg 
og fortsatte under bilen. 
- Jeg kjørte mannen ned, 
men han innrømmet at 
det at det var hans feil, 
fordi han kjørt ned før. 
- Da jeg kom hjem            
kjørte jeg inn i det gale 
huset og kolliderte med 
et tre jeg ikke har. 
            ******* 

Tvedestrand kommune prioriterer sterkt. Den ønsker å fremstå som en konkurransedyk-
tig bo og næringslivskommune, og er derfor redd for å kutte i skole og kultur. 
Det største enkeltiltaket for å komme i havn med budsjett for 2006 var avdrag -utsettelse. 
Jarle minnet oss på at vi ikke måtte glemme at Tvedestrand er en flott bo kommune som 
vi kan være stolte av. 
Mange tilflyttere iberegnet ham selv, trivdes veldig godt, og aktet å bli boende livet ut. 
                                        S. I. Marcussen 

Møte 23.01.06 
Møteleder:  Presidenten 
Program  :  En reise til Kina ved Birger Solfjeld    
Sang          :  ”Til Østerland vil jeg fare. ” 
 
Birger tok oss med på en reise til Kina godt spekket  
med egne betraktninger og sammenligninger. 
Han bodde som barn i New York fra 1929 til 1932. Han fortalte oss at da han kom til 
Shang Hai, fikk han en slags følelse av å være tilbake dit på den tida. 
Han berettet om pagoder, den himmelske freds plass, den forbudte by og mange andre 
spennende steder og monumenter. 
Birger mener at vi har mye å lære av Kineserne hva gymnastikk angår. Over alt i Kina 
ser man  Kinesere som trimmer / trener. 
Birger hadde også med seg suvenirer og bilder vi fikk se og ta på. 
De alvorlige temaene som ettbarnspolitikken ,befolkningsøkningen og Kinas galoppe-
rende utvikling,  ble også trukket inn i reiseberetningen.  
Vi forstår at Birger og  hans kone, Anna Katrine har hatt en uforglemmelig tur, og vi er 
glade han ville dele dette med oss.        
                                                                                                           S.I.Marcussen 


