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Rotarymøte 27.10. 
Møtet ble ledet av presidenten. 
Sang: Svarta Rudolf 
Ingen fødselsdager 
Gjester: Marie Kjelstrup, Øyvind Bechen 
Frammøte: 84 % 
Presidenten takket Trygve og Ragnar for til-
stelningen 20.10; dvs. guvernørbesøket. Gu-
vernøren hadde sendt klubben et hilsnings-
brev etter sitt besøk her.  Det ble også tatt 
opp påmelding til julebord 10.11. 
3-minutter v/Ole Jacob Thorsen: ”Om veps” 
I år var det en skikkelig insektsommer, og 
Ole Jacob fikk opplyst av sin kone at det var 
usedvanlig mye veps på soverommet. Det 
viste seg at vepsene fløy inn i en kommode-
skuff og sverma der. I toalettveska var det et 
vepsebol! Etter mye om og men fikk han bå-
ret vepsebolet ut på verandaen. Etter 2 måne-
der var vepsebolet fortsatt der og i full vigør, 
men da fikk Ole Jacob lirka det inn i en 
plastpose som havna et helt annet sted! 

 
Homøopati v/ Øyvind 
Bechen 
Øyvind Bechen innle-
det med en historie fra 
India/Pakistan. I dette 
området er det i dag 5 
mill. homøopater.  

 
I Danmark samarbeider leger med homøopa-
ter. Norge er i så måte et ”u-land” på dette 
feltet. Homøopati er et 5-års studium, men 
man trenger mange flere år for å kunne det 
godt. 
Mange kjente personer har benyttet homøo-
pati; f. eks.: Darwin, Beethoven, Gandhi, 
Blair og Kong Haakon. 
Han snakket en del om Killianfotografi, dvs. 
fotografering av auraen (magnetfeltet) rundt 
oss.  Alle mennesker har en aura, og den er 
forskjellig fra person til person. Spenningen i 
et menneske er 1V (1 Volt), og man fungerer 
som et biodynamisk batteri. Energien går i 
eksakte baner i kroppen, og det kan være 
blokkeringer i banene som gjør en person 
syk. 
”Likt helbreder likt” er knyttet til homøopati; 
f. eks. skal en bruke varm dusj på solbrent-
het. Sykdommen kreft har en homøopat ikke 
lov å behandle. Homøopater overtar ikke le-
gens ansvar. En kreftpasient skal fortsette 
hos fastlegen, men kan ha homøopati ved si-
den av. Irisdiagnostisering går ut på at man 
kan lese sykdomstegn på iris i øyet.  
Alle organer har sin bestemte plass i iris. 
Dette foredraget fikk nok noen medlemmer 
til å tenke litt nytt i forhold til behandling. 
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FRAMMØTE DENNE MÅNED: 82% 

100 %: Arne, Asbjørn, Bjørn, Egil, 
Hilde, Ole Jacob, Ragnar, Rolf,  
Svein Inge, Tanja, Tor Erik, Trygve 
Møtt i andre klubber:  
Tanja, i Kragerø RK, 05.10 

 
Ole J. Devold  30.10.63 
Trygve Eriksen  01.11.36 
Sven I. Marcussen  16.11.68 
Reidar Kjelstrup 19.11.38
  

PRESIDENTEN HAR ORDET 
Så har vi også lagt bak oss oktober . 
Høsten har kommet og vi aner at vinte-
ren ikke er langt unna. Men aktiviteten i 
vår klubb har ikke gått i dvale. I oktober 
hadde vi referater, foredrag og besøk av 
guvernøren. 
For å begynne med det første. Referatene 
fra peismøtene ga gode innspill til nye 
foredrag, og pekte på hva vi skal holde 
på med i vår klubb og hva vi er gode på. 
Foredraget om biologisk mangfold i vårt 
distrikt interesserte mange. Likeledes fo-
redraget om homøopati der en ved kun å 
lukte på noen dråper i en flaske kunne 
bli helbredet for det meste. 
Høydepunktet var allikevel besøket av 
guvernør Per A. Filseth. Vi hadde først 
et hyggelig formøte hos Trygve der sty-
ret og komitèformennene var samlet. Vi 
gjennomgikk planene for vårt rotaryår og 

guvernøren sa seg god fornøyd med våre 
aktivitetsplaner.  
Han ønsket dog at klubben skulle legge 
ekstra vekt på ungdomsutveksling og 
starte et prosjekt som klubben kunne 
samles om. Oppstart av et prosjekt og 
fokus på nye medlemmer er da også noe 
vår klubb har prioritert i inneværende år. 
- Ønsker alle medlemmene en fin høst og 
gode møter i vår klubb. 

Programmer framover: 
03.11. Klubbaften og nominasjon. 
10.11. Julebord. 
17.11. Egoforedrag v/Hilde. 
24.11. TeamTec, en lokal og inter-
nasjonal bedrift v/Olav Voie. 
01.12. Klubbaften med årsmøte og 
valg. 
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Bjørn Walle, president 
 

Hilde Marie Nistov 

Påtroppende guvernør Fred Swabe Hansen   Guvernør Per A. Filseth    President i Tvedestrand RK, Bjørn Walle               

Guvernørbesøk 

Bjørn Walle, president 



Tvedestrand er også med på ”Pilotprosjekt sone-
forvaltning” (2009-2013). Det er en økobasert 
forvaltning og gjøres fordi man ønsker en levende 
skjærgård.  
Tvedestrand er første kommunen i Norge 
som gjennomfører dette! Det er aktuelt å 
forske på østers, torsk, hummer og ål. Bud-
sjettet vil ligge på 2,25 mill. kr pr. år i 5 år. 
Verdiene i kystsonen skal framheve Tvede-
strand som en god bokommune! 
 
ROTARYMØTE 20.10 
Ledet av president Bjørn. 
Sang : Tvedestrandssangen – og sjelden har 
det runget så godt i kjelleren ! 
Denne kvelden var det guvenørbesøk, en av 
de store møtedagene i løpet av året.  
Vi hadde besøk av årets guvernør  fra Aren-
dal, og han hadde også med seg påtroppende 
guvernør Fred Swabe Hansen fra Risør RK. 

Innledningsvis fortalte guvernøren litt om 
sin egen bakgrunn. Er 69 år, født i Bergen, 
men det var det ingen som kunne høre. Gift 
med Rita, 3 sønner og 5 barnebarn. 
Hans yrke hadde vært veterinær. Hadde bl.a.  
åpnet dyrehospital på Høvik, hadde vært ve-
terinærinspektør i Landbruksdepartementet,  
Landbruksråd i Brussel og distriktsveterinær 
i Aust-Agder. Av hobbys  likte han fotogra-
fering, fiske, dyr og ikke minst Formel 1 løp. 
Hadde reist rundt på baner i Europa og sett 

mange løp. Var også politisk interessert, lik-
te språk, for ikke å snakke om god mat, ost 
og vin – og båtlivet. 
Han presenterte videre RI presidenten D. K 
Lee fra Sør Korea. Hans motto var : ”Make 
dreams real”. Han var en ”holden mann” 
gjennom sine firma innen tekstil og finans. 
Satsningsområdene var å bekjempe barnedø-
delighet, utrydde polio, flere prosjekt for å 
skaffe rent vann, samt bearbeide sult og styr-
ke helse. 
Bare Polio Plus ville koste 1,2 milliarder de 
neste 3 årene. Bill Gates hadde gitt 100 mil-
lioner dollar, under forutsetning av at Rotary 
selv skaffet tilsvarende beløp i løpet av 3 år.  
Hittil var ca 30% på plass. 
Filseth mente at alle klubber burde ha et 
”prosjekt”. Det ville kunne styrke rotaryån-
den samt gi klubben anseelse utad. Og pro-
sjekter fantes. Han nevnte bl.a. Litauen, 
Equador (Grimstad), 
Indonesia – rent vann (Ulefoss RK) og Han-
dicamp 2010. 
Klubbene burde også lære seg mer om TRF 
– The Rotary Foundation. . Er verdens størs-
te private fond. Der lå nå forslag inne om at 
bidraget skulle økes fra 20 til 35 US dollar 
pr. medlem, pr. år. 
Målet for Rotary i Norge var å kunne bli 
15000 medlemmer. I dag var antallet i un-
derkant av 13.000. Kvinneandelen skulle 
være 20%. Derfor var noe av klubbenes aller 
viktigste oppgaver fremover  arbeidet med 
medlemsutvikling.  Det har også Tvede-
strand satt fokus på og vi håper at det vil gi 
resultater i det kommende år. 
Han avsluttet med en ”enkel sannhet” om 
rotarianere – de er positive, utadvendte, god-
lynte og hyggelige å være sammen med. La 
oss bevise at det er riktig ! 
Vi kan bare takke Filseth for et meget inter-
essant foredrag. 
Tradisjonen tro ble møtet avsluttet med dei-
lige snitter og praten gikk livlig rundt borde-
ne. 
 Kveldens fremmøte var imponerende 88% - 
kjempebra !! Oddvar Pedersen 

ROTARYMØTE 06.10. 
Møtet ble ledet av presidenten. 
Sang: Norge mitt Norge 
Ingen fødselsdager / Ingen gjester 
Frammøte: 76 % 
Først ble det litt informasjon vedr. guvernørbe-
søket 20.10.08 kl. 18.45. Bespisningen starter kl. 
19.30, og vi bør stille pent kledd denne kvelden. 
Club Assembly 
Adm.komiteen har alt under kontroll i følge inn-
kommende president. 
Kommunikasj.komiteen: v/Oddvar Pedersen.  
Det tas hånd om møtereferat, Kjellerposten, in-
formasjon ut til lokalavis og Rotary Norden, in-
formasjon om evnt. prosjekt, samt IT-ansvar.          
Medlemskomiteen: v/Einar 
Medlemsutvikling gjennom fadderarbeid er det 
vesentlige i tida framover. 
Servicekomiteen: v/Ole 
Det tas hånd om praktisk arbeid: alt fra kaffiko-
king og vinkjøp til sommertur og de to eldre-
festene. Virksomhetsplan er laget. 
TRF-komiteen: v/presidenten 
I tillegg til å foreslå det årlige bidraget til Rotary 
Foundation, er komiteen opptatt av å få nye 
medlemmer, samt å få engasjert flere i klubben 
til å ha foredrag. 
Ref. fra peisaften 
Så ble det ei økt der det ble referert fra samling-
ene hos de ulike vertene. Det kom forslag til fo-
redrag, samt forslag til prosjekter vi kan være 
med på. Oddvar tok referatet fra møtet hos 
Roald, Terje var referent hos Ragnar, og Arne la 
fram referat fra møtet hos Mads. 
Regnskap og budsjett 
Dette ble gjennomgått av Bjørn. Regnskapet vis-
te et overskudd på kr 24.028, 92. Budsjettet for 
08-09 ble godkjent. Til slutt ble det noe disku-
sjon om samlingen med Rotaryfrimerker. 
 
 
ROTARYMØTE 13.10. 
Møtet ble ledet av presidenten. 
Sang: Nordmannen (Mellom bakkar og berg) 
Ingen fødselsdager/Ingen gjester 
Frammøte: 76 % 
Møtt i andre klubber: Tanja hadde møtt i Kra-
gerø Rotaryklubb 6/10-08. 

Guvernørbesøk 20.10.08: Vanlig møtetid. Vi må 

huske Rotarynål og være pent kledd! 
 

3-minutter v/Birger Solfjeld:  
Tanker rundt ustabile tider 
 
Det er 15 år siden sist det var 
finanskrise i Norge. Den 
11.03.08 skrev Frid Ingulstad 
en artikkel om hva som hadde 
skjedd i tidligere tider da man 
i perioder hadde levd i sus og 

dus. Tidlig på 1300-tallet hadde mange levd i 
overflod. Så kom Svartedauden (til Norge i 
1349) og førte til nedgangstid. Etter 
1.verdenskrig var det et oppsving før børskrak-
ket i 1929. Er vi i liknende situasjon i dag? 
 

Kystsoneforvalting i Tve-
destrand kommune v/
Asbjørn Aanonsen 
 
Det foregår kystsonefor-
valting m/hovedvekt på 
marine ressurser. Kommu-
nen har utfordringer knyt-
tet til arealforvaltning. Det 

går på utfyllinger, blåskjelloppdrett, badestren-
der og ulovlige ledninger. Likedan har man be-
hov for kunnskap: Hva har vi? Hvor finner vi 
det? Sårbarhet? Hvilken verdi har det? Det har 
forgått kartlegging av biologiske verdier i sjø 
(2003), Synliggjørende prosjekter (2005), Kart-
legging av naturtyper i kystområder (2005), Ma-
rin kartlegging og verdiklassifisering (2008) og 
Soneforvaltning av marine høstbare ressurser 
(nytt 2009). 
Tvedestrand kommune har kartlagt: bruksområ-
der, gyteområder, naturtyper, oppvekstområder, 
samt naturtyper på land. Kommuneplan for 
2007-2018 har hovedvekt på kystsoneforvalt-
ning. Hva kan kartdataene brukes til? De kan 
brukes til: Plansaker/ enkeltsaker, utvikling av 
eksisterende og nye næringer, nye forvalt-
ningsområder. For eksempel sjekke på kart hvor 
det er ålegrass og siden bruke dette i forhold til 
byggesaker. Andre forhold å ta hensyn til: bløt-
bunn, områder med sukkertare, oppvekstområ-
der for sjøørret, hvor der er strandeng, strand-
sumpområder, arter som strandkrabbe, rødpølse, 
kongesnegle.  
 

Hild Marie Nistov 

Hild Marie Nistov 

Guvernør Per A. Filseth 


