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 PROGRAMMENE  i mai  2007: 
 7.5.  Klubbaften.  
14.5.  FN-universitetet og FN-byen ved Grid. 
21.5. En reise mot nord ved Einar Johnsen 
28.5. 2. pinsedag. Møtefri. 

Presidenten har ordet: 

 

APRIL  2007 

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

 Vi gratulerer med  dagen     
         
     Tor Erik Nævestad  17.5.07. 
     Tore Leo Dalen         25.5.07. 

100 % frammøte i  april: 
   
 Reidar Kjelstrup, Ole Devold, 
  Kåre Arentsen, Rolf Andreassen, 
 Tore Leo Dalen. 

Kjære Rotaryvenner 
I april har jeg plaget dere med mye E-post. Jeg har forståelse for at ikke alle rekker å lese 
alt. Arbeid, familie, båtpuss, hage – og så Rotary. Da går tiden fort!  Når Kjellerposten 
nå kommer noe forsinket det er bare en og en halv måned og seks møter igjen av Rota-
ryåret. Det tegner dårlig for mitt ønske om medlemsopptak på den siste dagen, men jeg 
håper fadderne gjør sitt beste. 
På  møtet den 7. mai ble som planlagt komitestrukturen  for det kommende år  stadfestet. 
Vi skal høste erfaring med en ny modell og det blir viktig at komitelederne tar vare på 
sine erfaringer slik at det blir greit å foreta eventuelle justering for året deretter. Komite-
lederne må være seg bevisst at de først og fremst skal sørge for at arbeidet i komiteen 
fungerer etter forutsetningene. Alle de oppsatte i komiteen kan brukes slik lederen finner 
nødvendig. Husk også at den nye ledelsesstrukturen forutsetter at komiteen utarbeider en 
virksomhetsplan. Det dreier seg kun om noen få ord på et papir, som presidenten må få 
gjenpart av. Det er også ønsket en langsiktig plan for de neste to til tre årene. For hvert år 
må det igjen skrives noen få ord: Hva er gjort  - hva gjenstår – og plan for neste år. Så 
kan den neste komiteleder arbeide videre med det som utgangspunkt. Dette blir nok vel-
dig uvant, men med vårt enkle program skulle det være lett å få til. 
 Jeg synes også at gjennomgangen av vedtektsutkastet gikk greit. Også disse er nå stad-
festet med de små justeringene som ble notert. Tiden vil vise om vi har formulert dem 
godt nok.  Hvis ikke må de justeres.  Også vedtektene er et styringsverktøy som må ha en 
egnet utforming. 
Inntil disse er utprøvd, bør vi kanskje vente med å påkoste trykking.  Er det godt nok å 
ha de i A4-format foreløpig – eller har noen en løsning som kan gjøre de litt mer hånd-
terbare?              Reidar K. 
 

Frammøte i april:  62,2 %  

Rotarymøte 30. 4. 07. 
Møteleder : Presidenten.    
Program    : Politiets særorganer ved  president Reidar Kjelstrup. 
Sang          : ”Kardemomme loven.” 
 
Presidenten  gikk trofast gjennom siste ukes korrespondanser og  
videre inn i kveldens tema ; Politiets særorganer.  
 
Kveldens foredrag var nemlig ved president Reidar Kjelstrup. 
Politidirektoratet har ansvar for faglig ledelse, styring, oppfølging og utvikling av politidistriktene og 
politiets sær organer. Direktoratet er politidistriktenes og særorganenes overordnede myndighet og 
nærmeste støttespiller. 
Politi- og lensmannsetaten er delt inn i 27 politidistrikter. Hvert av dem er igjen er delt inn i politista-
sjonsdistrikter og lensmannsdistrikter. 
I tillegg til de 27 politidistriktene, er Svalbard et eget politidistrikt. Sysselmannen på Svalbard har 
således politi- og påtalemyndighet på lik linje med politimestrene på fastlandet. 
Kripos og Økokrim er bistandsorgan, og har ansvar for å bekjempe den mest alvorlige kriminaliteten. 
Politiets Utlendingsenhet arbeider med asyl- og utlendings saker, mens Utrykningspolitiet driver 
med trafikk. Politiets data- og materielltjeneste har hovedansvar for etatens datasystemer og materi-
ell. Norges Grensekommissær for den norsk-russiske grense, fører tilsyn med alle avtaler om grense-
forholdene. Politihøgskolen driver grunn- og videreutdanning, forskning og utvikling  innenfor politi-
fag og kriminalitetsbekjempelse. 
Alt ble grundig gått gjennom og alle spørsmål godt besvart.               S.I. Marcussen 

Om livets mangfoldighet. 
.Man spurgte en olding om  talrike ting Han svarede: Nej - der er altid to 
 og deriblandt også om den:   sider at se en sag fra, 
       Tror De, De ville ha lyst til at leve        så hvis jeg får lov, vil jeg neste gang 
        livet forfra igjen?            prøve at leve det bagfra. 
                                Piet Hein 



Rotarymøte  2. 4. 07. 
Møtested:      Rotaykjelleren   
Møteleder:     Presidenten 
Program:       Klubbaften.  
Sang:            ”Blåveispiken .” 
            
 P.g.a. påsken var fremmøtet meget svakt. Likevel lot sangens toner seg høre tvers gjennom 
solide gråsteinsmurer.  
Presidenten kunne meddele at Birger var innlagt på sykehuset for omklinking av naglene sine. 
Videre gratulerte vi Terje med 70 år samme dag. 
At Edrund er en handlekraftig dame er igjen bevist ved at klubben har fått 
et bidrag på kr. 3000,- til prosjektet ”honnørfest”. 
Ragnar gikk gjennom en del erfaringer fra honnørfesten, og vil sørge for at de blir videreført til 
neste ansvarlige komité. Nødvendigheten av skikkelig omtale ble understreket.  
Et noe kortfattet guvernørens ukebrev ble referert, og nye medlemsforslag som er under be-
handling.  
Presidenten kunne også meddele at et antall nye mulige kandidater er godkjent av  styret, hvor-
etter han refererte fra et brev fra Zürich.  
Et dårlig fremmøte la ingen demper på stemningen ved avsluttende kaffekos med Maries 
hjemmebakte Prinsessekake               Kjell Larsen 

Rotarymøte 16.4.07. 
Møtested:          Rotaykjelleren    
Møteleder:          Presidenten 
Program:          Arendal kunnskapspark  
          ved Kåre Andersen. 
Sang:                   ” Slik skal det vara. ” 
 
Kåre Arentsen ga oss en tankevekkende 3 minutter som var god å ta med hjem og inn i natte-
søvnen. Tross alle nyhetene om miljøproblemer og global oppvarming, er vår vakre skjærgård 
akkurat slik som den alltid har vært med masse Ærfugl og andre sjøfugl. 
Torsken  biter fremdeles hvis man firer ned der den står med det den har lyst på. 
Ett flott dikt ble det også i velkjent stil og med hyllest til livet og alt som lever. 
 
Kåre Andersen var kveldens hovedforedragsholder med Arendal Kunnskapshavn som tema ! 
Satsningsområdet strekker seg fra ytre del av langbrygga til og med Barbu, og opp på skyteba-
nen. Arendal havn skal da flyttes til Eydehavn. 
Utbyggingen av kunnskapshavnen har sin forankring i vedtatt kommuneplan, og bygger på 
Arendals sterkeste komparative fortrinn; sjønær beliggenhet, bynært og lokalisering i et inter-
nasjonalt kompetansemiljø. Som hovedintensjon ønsker kommunen å bidra til etablering av 
bedrifter tilknyttet kunnskapsformidling, utdanning  og kompetansebedrifter med betydelig 
innslag av nyskaping, innovasjon og forskningsvirksomhet.  
De oljerelaterte bedriftene i Arendals distriktet har en ordrereserve på over 18 milliarder kro-
ner og er ledende i verden på sitt område ! Disse bedriftene signaliserer at de har tro på at den-
ne satsingen vil gi ytterligere vekst og positiv utvikling for bedriftene. 
De mange spørsmålene viste at foredraget falt godt i smak hos klubbens medlemmer ! 
                       Sven  Inge Marcussen 

Rotarymøte 23. 4. 07. 
Møteleder:    Presidenten 
Program:       Krigsårene i Tvedestrand 
   ved Birger Solfjeld og  
   Kåre Arentsen 
Sang:         ”Mellom bakker og berg” 
 
Kveldens foredrag ved Kåre Arentsen og Birger Solfjeld, var så underholdende at 
referenten glemte å notere etter få minutter. Allikevel håper jeg å få med litt fra 
disse underholdende godbitene. 
Kåre Arentsen var som den yngste av foredragsholderne, først ute og fortalte om 
da han 9. april så et tysk fly i lav høyde over byen. Kåre fortalte blant annet også 
om at en natt ble porten inn til bakeriet sprengt med rambukk. 
Det var tyske soldater som ville inn å varme seg. De konfiskerte også knivene som 
var for lange. 
Han fortalte om dårlig mel og kålrotsyltetøyet som ble kalt ”godt nok”. 
Selvsagt med et foredrag av Kåre Arentsen, var der også flere humoristiske inn-
slag. Som da en kar kom inn i bakeriet å spurte Kåres far om han ville være med på 
”en halv sau”?  Han fikk pengene, og noen dager senere kom mannen igjen inn i 
bakeriet og sa: ”Sauen er daua!” 
Sammen med Egil Samuelsen fant han et belte med maskingeværammunisjon som 
de delte broderlig. Kåre gjemte sin del i vedlaget der de lå i mange år. Under en 
opprydding i bua, ble ammunisjonen ved et uhell kastet på fyren under kjelen sam-
men med subb og trepinner. Kåre ble filleristet av et kobbel bleke bakere da de 
trodde han stod bak dette. 
Birger Solfjeld var fem år eldre da krigen startet og fortalte at 1. sept 1939, var han på et 
stort idretts stevne og  der ble det snakket om at krigen hadde begynt og at Tyskerne hadde 
invadert Polen. Birger kunne også  fortelle at han kunne se flygeren i det samme flyet som 
Kåre snakket om. Så lavt fløy det. 
Lærere beordret elevene til Øksenåsen i et granholtet. Men ingen ild ble fyrt av fra noe 
hold. 
Rundt 20. april kunne de høre de tyske flyene angrep de tre torpedobåtene ute ved Asker-
øya. 
Skolen ble okkupert under krigen og skoleundervisning var da til å begynne med hjemme 
hos læreren, litt på Rådhuset og til slutt i lokalene til Totalavholdsforeningen som hadde 
lokaler i Holgaten, der Filadelfiamenigheten nå holder til. 
Birger fortalte også om alle plassen tyskerne hadde forskanset seg med skyttergraver og 
mitraljøsestasjoner. Det var på Smifjell, Labakken, Epleviktangen, Solfjeld og for ikke å 
glemme bunkersen nederst under Solveien ved Ernst Hilgaard sitt hus. 
Radiolytting var en viktig del av hverdagslivet under krigen. Far til Birger hadde sin radio 
gjemt i flisbingen på møbelfabrikken.      
Til slutt fortalte Birger om toget gjennom Tvedestrands gater da krigen sluttet. Det som var 
artig, var at dette skjedde dagen før krigen egentlig var slutt. 
Vi kan vel forestille oss at det var en lystig gjeng med Per B Marcussen på trekkspill og 
resten av byen i tog etter ham oppover gatene.      
                                                                            S. I. .Marcussen 


