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Februar er slutt og det 
nærmer seg våren med 
stormskritt. Vi går lysere 
tider i møte og vi har vår-
lige temperaturer, ja nær-

mere sommerlige temperaturer.  
 
I februar har vi hatt et variert program fra 
Reidars reisebrev fra Karibien, fest på sy-
kehjem, presidentens aften og sist men 
ikke minst, Einars glimrende foredrag om 
sine erfaringer med beredskapshjem.  Pro-
gramkomiteen gjør en fantastisk jobb som 
gir oss slike varierte opplevelser fra må-
ned til måned. Gode programmer er viktig 
for å sikre et godt fremmøte og også å 
legge grunnlaget for økt medlemsantall i 
vår klubb.  
 
Som medlemmene har forstått, er jeg 
svært opptatt av økning av medlemstallet. 
Jeg hadde som målsetting å øke medlems-
massen til totalt 34. I dag er vi 29. Det 
kan derfor se noe mørkt ut, men jeg har 
ikke gitt opp håpet. Vi har mulige med-
lemmer på trappene og medlemskomiteen 
jobber iherdig. 
 
Allikevel må vi ikke glemme at medlems-
antallet ikke er det viktigste men at vi har 
det trivelig i vår klubb, noe jeg føler at vi 
har hatt i svært mange år. Så får vi bare 
prøve å jobbe jevnt og trutt videre med 
økning av antallet, men la det aldri gå på 
bekostning av miljøet i vår klubb.  
           Ole Devold 
 
 
 

Påskeinformasjon. 
 
Påskeegg er flere forskjellige former for 
egg som blir brukt til mat og pynt i for-
bindelse med feiring av påske. Egget er så 
sterkt knyttet til påsken at nordmenn dob-
ler forbruket av egg i påskeuken. I løpet 
av de fem påskedagene spiser nordmenn 
omtrent 21 millioner egg. Eggene har røt-
ter i både jødisk, kristen og hedensk tradi-
sjon. Tradisjonelt har påskeeggene vært 
dekorerte hønseegg, men i nyere tid har vi 
også fått påskeegg av sjokolade, marsipan 
eller annet godteri og plastegg fylt med 
smågodt. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programmer framover: 
Mars: 
03. Peisaften 
10. Norske offiserer i Kongo  
      ved Reidar Kjelstrup. 
17. Klubbaften med referat. 
24. Møtefri - 2. Påsk edag 
31. Kjøretøy og kontrollstudier, 
     sertifisering av veivesenet  
ved Stein. 
Og husk: 
Honnørfesten er den 14. april. 
 

 

 ROTARYMØTE  25.02.08  
Presidenten ledet møtet. 
Sang: ” Den fyrste songen ” 
 
Arne Bjørnstad og Kjell Larsen hadde vært 
på møte hos Nedenes Rotaryklubb på Tyhol-
men hotell. Der fikk høre et foredrag om 
”Forsvarets framtid” av generalløytnant Åge 
Hamang.  Rotarianere i Tvedestrand oppfordres 
til å møte i andre klubber! 
3-minutter v/Bjørn Walle 
Bjørn fortalte om sitt kjøkkenprosjekt hjemme. 
Han og kona ville bytte innredning, og fant til 
slutt det de ville ha på IKEA. Etter en første tur 
dit, kom de hjem og laga modelltegninger. De 
dro innover igjen for 2. gang og fikk bestilt alt, 
unntatt oppvaskkum. Nå ble det full oppussing 
av kjøkken, og ca. 50 flate pakker ble etter 
hvert til et nytt, fint kjøkken. 
 
BEREDSKAPSHJEM 
VED EINAR JOHNSEN 
Et beredskapshjem tar seg av barn som blir 
sviktet. Det kan være et akuttplasseringshjem 
eller et 1. plasseringshjem. I et beredskapshjem 
står barn/ungdom i fokus 24 timer i døgnet.  
Einar og Elisabeth tok på seg å være et bered-
skapshjem i 2005 og var det i 2 ½ år. For å 
kunne ta på seg dette, måtte de gå på PRIDE-
kurs. De skulle være det første, stabile hjemmet 
for barn som ble flyttet fra sine biologiske for-
eldre av barnevernet. Arbeidet gikk på å følge 
opp og ivareta barnas interesser, akkurat som et 
vanlig hjem. Det skulle skapes trygge rammer, 

settes grenser, vises respekt og ikke minst gi 
barna et bedre selvbilde. Det samarbeides med 
BUFF-etat. 
Barnas opphold skal vanligvis dreie seg om 
maks. 3 måneder, men Einar og Elisabeth har 
hatt barn i opp til 6 måneder. De har hatt 10 
”plasseringer”, både gutter og jenter, og de har 
hatt både søsken og enkeltbarn. Barna viste seg 
å være veldig lojale overfor sine biologiske 
foreldre, og det kunne dukke opp ”støy” rundt 
dette. Innimellom viste barna likevel lettelse 
over å komme vekk fra foreldrene sine. Barna 
hadde stort markeringsbehov og var veldig 
kontaktsøkende. 
Var det vanskelig å ta avskjed med barn som 
skulle videre i systemet? Einar mente dette 
hadde gått greit. Det var viktig å ha i tankene at 
man skulle ta vare på barnet inntil andre kunne 
overta. Noen barn han og Elisabeth hadde hatt, 
viste tydelig at de satte pris på oppholdet hos 
dem. Einar fortalte om flere fine opplevelser, 
for eksempel matmesse i Berlin og cruise til 
Nordkapp. 
Svært mange blir involvert når barn tas fra egne 
foreldre. Det kan være: sosionomer, spesiallæ-
rere, advokater, PPT, BUP, fagteam, helsetje-
nesten etc. Minst 10 forskjellige personer kom-
mer de i kontakt med i løpet av kort tid. Det er 
ikke rart at barna kan bli frustrerte! 
Man må huske på at også disse barna har 
mange muligheter, men det er en utfordring å gi 
dem riktig retning videre i livet. 
 
               Hilde-Marie Nistov 
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FRAMMØTE DENNE MÅNED: 
               68,25 % 
100 %: Rolf, Arne, Reidar,  
Karl Ragnar, Svein Inge, 
 Anne Berit, Tor Erik, Mads, Ole 
Jacob, Egil, Kjell.. 
Møtt i andre klubber: Arne B. og   Kjell L. 

 
 
Kåre Arntsen 14.04.33 
Egil Vatne 27.04.50 
 
 

God  
Påske! 



Rotarymøte mandag 04.02. 08. 
Presidenten ledet møtet. 
Sang: ”Syng kun i din ungdoms vår” 
 
Ragnar Lofstad brukte noen minutter på Eldre-
festen på Strannasenteret 11.02.08. Han opp-
fordret alle til å møte! Det blir servert kake og 
kaffe til de eldre, et barnekor vil synge, og vi 
tar med gevinster til et lotteri. 
ET BESØK  
PÅ TOBAGO 
VED REIDAR KJELSTRUP 
Reidar og Marie har nylig besøkt 
øya Tobago i Karibien. Tobago 
tilhører republikken Trinidad & 
Tobago. Landet ble republikk i 
1976, har 1,27 mill. innbyggere og 
arealet er på ca. 5 100 kvadratkm. Selve Toba-
go er 30 km lang og 4 km bred. Språket er eng-
elsk og valutaen er TTD, Trinidad og Tobago-
dollar. Øyriket ligger bare 30   km fra Venezu-
elas kyst. 
Columbus (1498) var den første europeeren 
som ankom øyriket. Øyene ble engelsk kronko-
loni i 1797. 
Calypso og Steelbandmusikken stammer fra 
disse øyene. Tobago er roligere enn Trinidad, 
har flotte strender, fine korallrev, tropisk klima 
og fargerike papegøyer. I det hele tatt er det et 
yrende dyreliv. Her går alt i et behagelig tem-

po. Man regner det fins 
fem ulike folkegrupper 
på øyene og 140 tros-
retninger. De fleste 
menneskene er av afri-
kansk avstamming.  
Der er mye diabetes og 

aids. 
Jorda er fruktbar og der fins sukkerproduksjon. 
Øyboerne er lite opptatt av å jobbe med jorda, 
men hyrer inn andre folkegrupper til å ta seg av 
dette. Turisme er det man satser mest på, men 
til tross for dette er servicen dårlig! 
Bebyggelsen er variert. Folk setter opp hus 
nærmest hvor som helst. Korrupsjon er utbredt, 
og det er ikke anbefalt å ta verdisaker med ut.  
Reidar viste oss bilder fra turen, og vi fikk se 
bl. a.: Argyle Waterfalls, Fort King George, 
Sandy Point, Pidgeon Bay.Jeg tenker han har 
gitt oss en ide til et nytt reisemål!                                 
         Hilde-Marie Nistov 

 
Rotarymøte mandag den 11.02. 08. 

  
   HYGGEKVELD PÅ        
STRANNA -              
 SENTERET  
      11.02.08 
 
 

Oddvar Pedersen ønsket 
Velkommen til Tvedestrand  
 Rotaryklubbs årlige arrange- 
 ment på Strannasentert. Mer 
enn 60 eldre hadde møtt opp. 
Ragnar L. m. fl. hadde dekket 
på til 60, men vi måtte til med 
ekstra tallerker og kopper. 
Mye folk og trangt om plassen, men vi fikk 
både plassert alle og servert dem i tur og orden. 
Rotaryklubbens medlemmer stod parat til å 
gjøre sammenkomsten trivelig for de frammøt-
te. 

 
Tvedestrand Bar-
negospel v/Maria 
Knutsen sang for 
oss alle i to om-
ganger. Alltid 
hyggelig med 
glade barnestem-
mer!  

Kakene gikk unna og stemningen var fin. Vi 
hadde ordnet med mange gevinster til gratislot-
teriet. De eldre passet på loddene sine og gav 
tydelig beskjed om at de hadde et vinnerlodd. 
Etter ca. en times tid var arrangementet over, 
og både de eldre og oss andre dro hver til vårt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
  

Tekst: Hilde-Marie Nistov  Foto : Tor Erik N. 
                                        

Rotarymøte 18.02.08  
Møteleder:    Presidenten 
Program:      Klubbaften 
Sang:            Sørland,  Sørland 
 
Presidenten kunne meddele at det forelig-
ger forslag på ett nytt medlem og foreslår 
for klubbmøtet at saken behandles som 
hastesak. Dette innebærer at man setter til 
side vedtektenes bestemmelser om opptak 
av nye medlemmer og lar avstemning i 
klubbmøte avgjøre saken. Forslaget en-
stemmig vedtatt dog med en enkelt inn-
vending mot fremgangsmåten. Forslaget 
blir å behandle i styremøte umiddelbart 
etter klubbmøtet. 
Bjørn Walle orienterte om distriktssam-
ling i Arendal den 7. og 8. mars (fredag og 
lørdag). Bjørn W. og Egil V. var påmeldt, 
men det var ønskelig med flere deltagere 
fra Tvedestrand, spesielt var det ønskelig 
med flere komiteformenn. For øvrig var 
det åpent for alle medlemmer.  
1. dag var viet presidentens og sekretæ-
rens oppgaver, mens 2. dag var viet mer 
generelle Rotarysaker. Avgiften var kr. 
500,- pr dag og person. Man tar sikte på å 
dekke deltageravgiften av klubbkassen, 
forutsatt at man ikke opplever den reneste 
valfart. 
Anne Berit N. benyttet anledningen til å 
anbefale deltagelse og minne om konting-
enten for 2. halvår. 
Egil Vatnes 3-min., bar tittelen ”lyd” med 
fokusering på snorking. Egil og hans nære 
omgivelser hadde vært plaget av dette i 
årevis og han hadde forsøkt mange gode 
og velmente råd for å lindre plagen uten 
resultat. En siste løsning syntes å være å 
slippe kirurgen til. Da blir skilleveggen i 
nesa ble flytte, - med kun et resultat: Siga-
rettforbruket ble redusert fra ca. 60 til 
til 0 stk. pr. dag. Neste skritt var å fjerne 
drøvelen med laser, ”en grusom opplevel-
se”, men uten forventet resultat. Så nå so-

ver Egil med kunstig lufttilførsel. Stakkars 
mann. 
 
Det som var igjen av møtetiden hadde pre-
sidenten reservert for et mini egoforedrag 
med fokusering på rollen som forsvarsad-
vokat. Han er en av fem som etter søknad 
er engasjert i stillingen. Han betonte at 
han som forsvarer skulle ivareta tiltales 
interesser og være klientens rådgiver. I sin 
rolle ble det lagt stor vekt på alltid å være 
subjektiv, men la stor vekt på å holde seg 
til sannhet i motsetning til å utfordre påta-
lemyndigheten.  
Ole hadde tydeligvis liten sans for enkelte 
kjendisadvokater som gjerne uttalte seg 
før man i det hele tatt hadde satt seg inn i 
saken. Godtgjørelsen var til å leve med, 
men åpnet nok for litt juks når anledning 
bød seg. Etter spørsmålene  og interessene 
å dømme, ser vi nok gjerne at Ole gis an-
ledning til å underholde oss en time eller 
så,  så snart anledning måtte by seg. 
              Kjell Larsen 
 

Dagen. 
 Ta en dag av gangen – det er nok. 

Se ikke tilbake og sørg over det 
forgangne 

det er borte - vekk. 
Uroe deg ikke for fremtiden, 

den er ennå ikke kommet. 
Lev i nuet, 

og gjør dagen i dag så god 
at den vil bli verd å huske. 

   
 
Se framover, særlig i høytidene når 
mange er opptatt av å gjenskape det 
de husker som de gode, gamle dager. 
Enda bedre er det å glede seg over 
den du er, og det du gjør akkurat nå!  
 
 


