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PROGRAMMENE i august  2006: 
07.  Klubbaften. 
14.  NAV ved Svein Jordal. 
21.  Intercity - møte i Arendal. 
28.  Vegårshei Sparebank i Tvedestrand 
        Ved Øyvind Tveide 
 

Presidenten har ordet: 

 

JULI  2006 

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

 Vi gratulerer med  dagen     
   17.08. Ragnar Hafsten 
 22.08. Birger Solfjeld 
  28.08 Svein Jordal 
   28.08 Atle Goutbeck 
   29.08 Rolf Andreassen 
 

.100 % frammøte i juni: 
Rolf Andreassen, Kåre Arentsen 
Karl R. Hafsten, Reidar Kjelstrup, 
Oddvar Pedersen 

Kjære Rotaryvenner! 
 
Det er nytt Rotaryår, ny distriktsguvernør – og ny president. Guvernøren har alt kommet til sitt 
fjerde ukebrev, mens jeg forsøker å finne ut av hva jeg skal skrive i mitt første innlegg i Kjeller-
posten. Jens Stoltenberg skal en gang ha avlevert følgende fleip på en samling: Nemlig at  ”den 
beste egenskap for en politiker er å si ingen ting på lengst mulig tid”. Heldigvis er jeg ikke politi-
ker, men da må jeg jo forsøke å si noe fornuftig? 
Jeg synes året har startet godt; Programkomiteen har gjort et godt arbeid, og det imponerer meg 
hvordan det stadig er mulig å finne frem til interessante temaer og foredragsholdere som ikke kre-
ver honorar. Jeg håper alle medlemmene har denne utfordringen i minne og tipser komiteen når de 
kommer over noe av interesse.   
Selv ”kom jeg over noe” da jeg var på PETS, hvor en meget erfaren og kunnskapsrik rotarianer; 
Paul Johnsen, Sandvika; holdt et foredrag han kalte  ”Rotary på offensiven”. Han har nærmest 
drevet litt historisk forskning i Rotary-organisasjonens arkiver og funnet frem til mye av interesse 
for både gamle og nye medlemmer. I tillegg har han deltatt på Conventionen.   Det var det som gav 
meg ideen til intercitymøtet, som er berammet til den 21. august. Det vil bli et meget interessant 
møte og jeg  ber om godt oppmøte den dagen. Vi må samkjøre fra Rutebilstasjonen senest kl. 1815 
den dagen, da møtet begynner kl. 1900 i Fylkestingsalen. Det blir kaffepause og anledning til å 
prate og få kontakter og ideer i løpet av kvelden. Noen få kroner må vi ha inn til dekning av kaffe 
under møtet, og til å dekke kjøregodtgjørelsen til foredragsholder. Han skal ikke ha noe annet. 
Marie og jeg huser ham og hans kone under besøket. Nedenes-klubben med Alf Venemyr og vi 
står som arrangør. Risør og Arendal deltar også, og de to klubbene i Grimstad er invitert som gjes-
ter. Med tanke på ”å synliggjøre Roraty” så inviteres også avisene – i håp om at noen gidder å 
møte. Jeg er meget spent på hvordan det hele vil bli! 
Som de fleste vel har fått med seg så har jeg for mitt presidentår valgt å sette fokus på medlemsut-
vikling, som jeg ser  som klubbens viktigste utfordring i forhold til dens videre eksistens. Den som 
”kommer over” personer – damer ikke  minst – som fyller Rotary’s krav til medlemskap, må levere 
et notat til sekretæren med litt informasjon om vedkommende. 
Dere finner mer om dette i våre vedtekter, men jeg skal komme tilbake til det ved en senere anled-
ning. 
                                                                                                                                     Reidar     

Rotarymøte        31.07.06: 
MØTESTED:       ROTARYKJELLEREN 
Møteleder:        Past president Ole Jacob Thorsen 
Program:        ”Natur og Naturen.” 
 
I presidentens fravær var det ikke noen klubbsaker, 
og møtet startet derfor opp med kveldens foredrag natur og naturen ved Erik Lindland. 
Erik Lindland bor sammen med sin kone på gården Skuggestøl ved Lindlandsvann in-
nenfor Songe. Han tok en stor sjanse i livet som han sa, og flyttet fra Trondheim til 
Lindland, der han kjøpte gården i 1989. Fra første stund følte han seg hjemme. 
Av yrke er han tannlege, men han har en stor hobby i å utvikle gården med diverse bygg 
til forskjellige formål. Flere bygninger er ført opp på eiendommen i hans tid. Blant annet 
overnattingshuset ”Den syvende himmel” og ”Prinsessedoen”. ”Prinsessedoen” er en 
fantastisk utedo med ”godt fall” og masse flotte vindusglass i forskjellige farger. 
Selve perlen i samling av bygninger, er kapellet. Det er bygget for mennesker som føler 
seg utbrukte og forkastet der de kan finne ro og trøst. Han ønsker at kapellet skal få 
mennesker til å stanse opp et lite øyeblikk i livet og tenke.   
Alle er hjertelig velkommen til Lindland, og han inviterte Rotary spesielt ved en passen-
de anledning. Vi i Rotary takker for et spesielt og engasjert foredrag som ga oss mange 
gode tanker å ta med oss hjem denne mandagskvelden.                      Bjørn W.      

 
Frammøte i juli: 54 % 

Det er bare sørlendinger som har tålmodighet til å dorge så sakte at makrellen tar dem 
igjen.                                       Øyvind Thorsen 

  Redaktøren  
    har ordet: 

I 40 år  -  -    har vår faste 
sommergjest  
og glimrende 
foredrags - 
holder, Emil 
D.  møtt i klub-

ben. 
Vi gratulerer. 

Et nytt Rotaryår er godt i gang, og jeg vil få 
takke referatkomiteen for godt arbeid i året 
som gikk. 
Den nye komiteen er alt i arbeid for  å få en 
Kjellerpost som medlemmene kan være 
fornøyd med. De nye referentene er nå: 
Bjørn Walle Sven Inge Marcussen 
Kjell Larsen Torill Skår. 
Vi ønsker dem lykke til.        Tore Leo Dalen 

         Emil  
     Didrichsen 



 

   Sommerturen 17.07.06  
                                                                     Tekst og bilder                                             

           Tore L. Dalen   

Rotarymøte        03.07.06: 
MØTESTED:       ROTARYKJELLEREN 
Møteleder:         Presidenten. 
Program:           ”En uønsket sønn.” 
Sang:      ”Sommerpotpurri.” 
Møtet preget av sommer: Kåre S. på plass, likeså Emil D.  
(for øvrig hans 40. sesong som ”sommergjest” i klubben), hertil hele 12 gjes-
ter, hvorav to helt fra California. Presidenten hilste fra Guvernøren  
med ønske om god sommer.  
Minner om sommerturenden 17.07.,  med avreise fra rutebilstasjonen kl. 1700. 
Vi så nok alle frem til enda en gang å lytte til Emil. Hans emnevalg og hans glitrende frem- 
stillingsevne har fasinert oss mange ganger. Typisk er det at emnevalget er preget av mys-
tikk som i seg selv er egnet til å trollbinde forsamlingen. Så også denne gangen med tema  - 
”En uønsket sønn”. 
Vi ble tatt med til tsarens Russland på 1700-tallet. I grove trekk ble det tegnet et bilde av 
Peter den Store som enevoldshersker, en maktsyk egoist uten manerer og fullstendig mangel 
på menneskelige følelser. Russland var på denne tiden inne i en brytningsperiode. Sterke 
krefter anså en utvikling mot øst som naturlig, men tsaren ville gjøre Russland til en euro-
peisk stormakt. Peter fikk etter hvert en sønn, Aleksej, som skulle føre farens verk videre 
som tronfølger, men han hadde sine egne ideer og var stort sett i opposisjon til faren. Kun en 
interesse syntes å være felles: Vodka. Peter forfulgte sin uønskede sønn med alle midler fra 
fengsel via landsforvisning til dødsdom, og sørget selv for fullbyrdelsen ved å piske sønnen 
til døde i en alder av 28 år.                        Kjell Larsen.                                                 

     

Rotarymøte:   10.07.06 
Møtested:   Rotaykjelleren. 
Møteleder:   Presidenten 
Program:        ”Fra Lyngør til Jordan og Irak” 
                         ved ambassadør  Sverre Stub. 
Sang:                  ”Potpurri ”over sommeren. 
Igjen et typisk sommermøte med 11 gjester. 
Sverre Stub innledet sitt foredrag ved å kaste et blikk tilbake på 40 års Rotary-medlemskap. 
Det hele startet med et Georgia-stipend i 1967 og er foreløpig endt opp med medlemskap i 
en av Ammans 7-8 klubber. 
Hans rotfeste i Lyngør går tilbake til 1700-tallet, og han er Tvedestrands-mann så god som 
noen. Stub studerte i 1968 ved Sorbonne i Paris i første rekke for å lære fransk, dog uten å ta 
del i de bekjente studentopptøyene. Fortsatte studier ved NHH i Bergen hvoretter han ble 
ansatt i Norges Eksportråd og deretter i UD. Etter tjeneste i diverse hovedsteder har han de 
siste ca. 4-1/2 år tjenestegjort i Amman, Jordan. 
Jordan er et lite land av ubetydelig økonomisk betydning, men politisk sett viktig i relasjon 
til fredsprosessen i Midt-Østen og er blitt en sentral utpost etter Oslo-avtalen. Landet ble 
selvstendig i 1946 etter å ha vært under britisk overhøyhet i mange, mange år, og har hele 
veien vært sterkt vestlig orientert. Landet har et effektivt sikkerhetsapparat og etterretnings- 
system. Ca. 2/3 av befolkningen er palestinere. De forskjellige befolkningsgruppene har stort 
sett levet sammen i fordragelighet, men den 11. september 01 kom til å skape en stor kløft 
mellom muslimer og kristne. Karikatursaken har forsterket motsetningene. 
Fra besøk i Bagdad forteller Stub at inntrykket er nedslående. Intet, mener Stub, gir grunnlag 
for optimisme når det gjelder en fredelig løsning. Stub avrundet det hele med en del person-
lige vurderinger av situasjoner og muligheter.                                                      Kjell L. 

Møte 24.07.06 
Møteleder:  Presidenten 
Program:          Rolls Royce Marine ved Andreas Fokkens 
Presidenten orienterte om Rotarystoff og opplyste at  
møtestatistikken nå skal legges ut på nettet.  
Kveldens foredragsholder Andreas Fokkens, Gjevinggutt, 
 ledet i flere år marinedivisjonen i konsernet Rolls Royce. 
Han er født i 1948, fullførte gymnaset i 1968 og studerte deretter elektronikk i New Castle. 
Andreas begynte sin jobbkarriere ved NEBB i Oslo, han jobbet 9 år i Sveits ved ABB og gikk så over 
til Rolls Royce marinedivisjon som han ledet fram til 2006. Han driver nå sammen med andre konsu-
lentfirmaet Commercial Marine. 
Det var 2 personer Rolls og Royce (derav firmanavnet)  som startet bedriften i 1904 med å bygge biler 
men også produksjon av flymotorer ble etter hvert en viktig del av firmaet. De  utviklet senere også 
gassturbiner som et nytt og viktig produkt for konsernet. I 1978 solgte Rolls Royce bildivisjonen til 
BMW. Divisjonen Rolls Royce Commercial Marine som Andreas Fokkens var med å lede består av en 
sivil og en militær del. Der er ansatt over 3000 personer i hver avdeling og hver avdeling har en omset-
ning på 7 milliarder kroner.  
Blant annet kjøpte marinedivisjonen opp Ullsteinkonsernet med et klart mål om å bli best innen mari-
neutstyr der fremdriftssystemer for skip er et satsningsområde. 
Kundesegmentet er rettet mot cruisskip og offshore. Utstyret fra Rolls Royce skip er betydelig og ut-
gjør 25-30% av skipets verdi. 
Framover forsker Rolls Royce på alternative fremdriftsmetoder, og  Andreas mener det vil komme 
mye nytt og revolusjonerende utstyr på dette området framover.                 Bjørn Walle 

  ”Hipp Hurra” på Færsnes Gjestegård. 

På Vegårshei Bygdetun 
ble vi godt mottatt av 
Åse Værland Breiung, 
datter til grunnleggeren 
av samlingene. Etter en 
fin innledning, ble vi 
guidet rundt, - og det var 
mangt og mye å se der, 
så tid løp fort. 

En lydhør og engasjert forsamling. Åse Værland Breiung 

Fra ”Hola” skole  
på Vegårshei. Den ble 
flyttet til bygdetunet, og 
nå viser den en skole av 
den gode, gamle sorten. 
Her får barna også skrive 
med  penn og blekk. Hola skole. Klasserommet. 

Fra Færsnes Gjestegård. 
Eieren  
Stian Færsnes, 
fortalte om 
stedet, og videre 
planer han har. 

Ellers taler 
bildene for seg 
selv. Vi hadde 
en fin og 
myggfri kveld. 

   Jordans flagg. Irans flagg 

Peter den store av 
Russland. 


