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ROTARYMØTE  28.09.09 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Kveldens møteleder: President Tore Leo Da-
len 
Kveldens sang: ”Eg veit ei lita jente” 
Kveldens program: Egoforedrag v/Line  
Fremmøte: 82,8%(KJEMPEBRA!) 
Presidenten leste ukebrev fra guvernøren som 
hadde tema både ” nye medlemmer” og 
”oppdatering av hjemmesider”. 
Peismøtene forrige mandag hadde et fremmøte 
på 93,1%. 
Forslagene til program som ble diskutert på de 
forskjellige peismøtegruppene, vil bli oversendt 
de respektive komiteene. 
Det samme gjelder forslag til sommertur, som 
vi bli oversendt tur/festkomiteen. 

 
Svein Jordal 
hadde 3-
minutter.  
Han hadde 
betraktninger 
vedr konspi-
rasjons-
teorier”.  

Teori/formening om at noen står bak en stor og 
viktig hendelse. Lee Oswald ble mistenkt for 
drapet på J.F.Kennedy, men det kom opp en 
konspirasjonsteori om at det var en annen som 
stod bak drapet på Kennedy. Det ble satt ned en 
kommisjon, men de fant ikke ut av noe mer. 

Flere eksempler på konspirasjonsteorier: Dia-
nas død; Matai(Kenyansk fredsprisvinner), Da-
Vinci-koden (av Dan Brown), Månelandingen 
m.flere. 
Det er bare å gå inn på internett på konspira-
sjonsteorier, og vi ville få opp ett hav av emner. 
 
Egoforedrag ved Line Abrahamsen. 

Line er 37år, 
født og opp-
vokst i Tvede-
strand. Hennes 
interesser var 
fotball, hånd-
ball, friidrett 
og turn. Det 
var turn som 
var den store 

lidenskapen hennes, og da spesielt trampet. 
Hun har vært trampet-instruktør, hatt styrerverv 
i turngruppa, aerobic-instruktør, og vært med i 
Hjelpekorpset i Tvedestrand. 
Via Menighetsrådet er hun leder/dirigent for 
Barnekoret. 
Hun har alltid ønsket å bli frisør, og begynte 
læretiden som frisør hos Bjørg i Tvedestrand. 
Hun tok svennebrevet, og mesterbrev og over-
tok frisørsalongen etter Bjørg i år 2000. 
Line trives som frisør, og angrer ikke på at hun 
valgte frisøryrket. 
Line avsluttet sitt innholdsrike og flotte fore-
drag med noen fine bilder. 

TVEDESTRAND ROTARY KLUBB 
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand. 
e-post: tvedestrand@rotary.no 
Internett: www.tvedestrand.rotary.no  
President 2009 - 2010:  Tore Leo Dalen,  
Høyheiveien 6, 4900 Tvedestrand. 
Telefon: 3716 2613 Mobil: 950 47 828  
e-post: tore.l.dalen@kabeltv.as 

Sekretær: Hilde Marie Nistov, Bjørkestubben, 
4900 Tvedestrand. Mobil: 918 52 527  
e-post: hilde.marie.nistov@tvedestrand.kommune.no 
IT– ansvarlig: Helge Nilsen, Gjevinggården, 
4912 Gjeving. e-post: admin@sentralvaskeri.no 
KJELLERPOSTEN, red.: Trygve Eriksen, 
Bakkev. 26, 4900 Tvedestrand.  
Telefon: 37161110 Mobil 907 86 833 
e-post: trygve@kabeltv.as.   

FRAMMØTE DENNE MÅNED:  77,6% 
 
100 %: Anne Berit, Arne, Asbjørn, Egil, 
Line, Roald, Rolf, Sven Inge, Terje, Tore Leo, 
Tor Erik, Tor Olav,  
 
Møtt i andre klubber:  
Ingen meldte. 

 
Bjørn Walle      04.09.48 
Helge Nilsen 28.09.54 
Ole J. Devold   30.10.63 
 
  
 

PRESIDENTEN HAR ORDET 
Kjære Rotaryvenner! 
September er nå forbi, 
og vi er på vei inn i ok-
tober - høstmånedene. 
Hagemøblene er tatt inn, 
eplene er så å si ferdig 
høstet, og det synger på 
siste vers 
for plenklippen. Dette er 
typiske tegn på at vi er 
inne i mørketida. 
September har i grunnen 
gått fort, takket være 

nydelig vær og mange gode programmer. 
Og kanskje høydepunket i denne måneden var 
peismøtene. 
Dette er møter som er viktig for trivselen og ikke 
minst at vi blir bedre kjent med hverandre. 
Jeg håper at det var nyttig med at hovednemndene 
ble samlet til en prat. 
Det er alltid noe som må forbedres og strammes 
opp i. 
Nå begynner jeg også med ” 3-minuttere”, så da 
blir det sikkert interessante og overraskende tema-
er, som jeg tror er med på å berike møtene.  
Så kjære Rotaryvenner, - nå ser vi fram til nye og 
hyggelige møter i oktober med gode programmer. 
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Se etter noe vakkert, så finner du det, det er ikke langt borte - aldri langt borte. 
 

Naturen maler for oss, dag etter dag, bilder av uendelig skjønnhet  
om vi bare har øyne som ser dem... 

John Ruskin 

Sara Tiesdale 

Programmer framover: 
05.10.: Klubbaften med ref. fra  
             Peismøte. 
12.10.: Glass som energikilde 
             v/Glenn Lindland. 
19.09.: ”Oppgaver og utfordringer” 
 v/Steinar Waage. 
26.10.: ”Min hobby som samler” 
 v/Jan Ove Aslaksen. 
02.11.: Klubbaften og nominasjon. 

 

Morgenfugl -  i kajakken og i lufta 

”Vintergreen” , hull nr 8 

Jeg vil bli sterk 

- som min bror 



ROTARYMØTE  07.09 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Kveldens møteleder: President Tore Leo Dalen 
Kveldens sang: Vem kan segla forutan vind. 
Kveldens program: Klubbaften 
Fremmøte: 65,5% 
Presidenten ønsket velkommen, og gratulerte 
Bjørn med vel overstått fødselsdag 04.09. 
Han informerte også om en invitasjon fra Nede-
nes Rotaryklubb, som inviterte til intercitymøte 
27.10.09, der blant annet Biskop Skjævesland 
skal være foredragsholder. Vi ble oppfordret til å 
melde oss på dette. 
Neste møte er 14.09, valgdagen. Det ble diskutert 
litt frem og tilbake om dette, fordi noen mente at 
det ikke burde være møte på valgdagen, siden 
flere av medlemmene har diverse verv i forbin-
delse med valget. Det ble tilslutt enighet om at 
det blir møte den 14. 09 som oppsatt etter møte-
planen. 
Det er peismøte 21.09, og disse er verter: Helge, 
Svein, Arne og Bård. 
Lister om fordeling til peismøte blir delt ut på 
neste møte. 
 Presidenten delte også noen flotte ”Høsttanker” 
med oss. En fin liten tankevekker. 
Tore Leo, Ole og Hilde hadde vært på distrikts-
samling i Risør forrige helg, der det var en sam-
ling på rundt 160 delegater. 
Lørdag kveld var det 180 på festmiddag på Res-
taurant Buene i Risør. Søndag var det generalfor-
samling. Det hadde vært en givende og positiv 
distrikssamling, mente presidenten vår. 

Roald hadde en fin 
fortsettelse av ” 
Slik ble mitt liv” 
som han hadde i 
mai. Han kommer 
fra Brønnøysun-
dområdet. I 1951 
reiste han derfra, 
og har ikke vært 
der annet enn i fe-
rier siden da. Han 
har bygget hytte 
der nå sammen 
med søsken, så han 

er der hver eneste sommer, senest i sommer. Han 
fortalte at i sommer var det mye mer turist-trafikk 
i området spesielt rundt Ylvingen og Vega. Dette 
skyldes nok den populære tv-serien ”Himmelblå”  

som var fra Ylvingen. 
I mai var han på mimresamling på AHUS
(Akershus Universitetssykehus) der professor Jan 
Grundt holdt foredrag. Grundt mente at det å ha 
lederansvar for sykehus var nok de mest spennen-
de lederstillingene som finnes. Alltid noe nytt. 
Det finnes 10.000 (titusen!) diagnoser, så det kan 
være et komplisert system når menneskekroppen 
skal kureres/leges. 
Roald fortalte også litt om 
”stykkprisfinanisiering” i forhold  til fast pris ved 
sykehusene. Han fortalte også at disse sykehuse-
ne i forhold til private sykehus skal drive både 
undervisning og forskning osv, som ikke de pri-
vate sykehusene bør. 
Roald fikk mange spørsmål, og det ble en ivrig 
diskusjon rundt sykehuskø, økonomi osv.  
Takk til Roald for et interessant foredrag. 
Vi fikk utdelt Kjellerposten for august.  
Et kjempefint månedsbrev, og med mange flotte 
bilder. 
 
ROTARYMØTE 14.09.  
Møteplass: Rotarykjelleren 
Kveldens møteleder: Presidenten 
Kveldens sang: ”Nordmannssang” 
Frammøte: % 
Kveldens program:   
Fra mitt opphold i Bosnia v/ Bent Moland. 
 

Moland fortalte fra sitt 2. utenlandsengasjement 
og første opphold i Bosnia fra 27. mars 2008 til 3. 
Mars 2009. Han var en del av den internasjonale 
politimisjon, som har vært tilstedet helt siden kri-
gen. EU er tilstede med 178 polititjenestemenn 
fra 33 bidrags ytende land og har hovedkvarter i 
Sarajevo.  

Politimisjon har som mandat å overvåke og bistå 
lokale politimyndigheter med etableringen av et 
bærekraftig og multietnisk politivesen i henhold 
til europeiske og internasjonale standarder.  
Moland var en del av et Inspection team som had-
de oppgaver som internetterforsking av det lokale 
politiet og oppdage system feil.  
Det lokale politiet gjenomgår en stor politireform 
og trenger mye support fra den internasjonale po-
litistyrken, for og nå målet om et internasjonalt 
nivå.  
Det fortelles at korrupsjon er et stort problem for 
det Bosniske politiet og tjenestemenn. Bosnia og 
Sarajevo har lite synlig kriminalitet, tyverier og 
andre ordensforstyrrelser, på en annen side er det 
mye korrupsjon – mafia virksomhet, oppgjør a’la 
”driv true” skyting, drap og grove ran. Den bos-
niske mafiaen driver stort med menneskesmug-
ling og narkotikavirksomhet og har kontakter på 
høyt politisk nivå og i politiet. Den bosniske ma-
fiaen ble bygd opp under krigen og tjente store 
penger under krigen ved at de styrte mye av vå-
pen- og matsmugling inn til Sarajevo. Til eksem-
pel gikk 1 kg sukker for 500 NOK.  
Moland var stasjonert i hovedstaden Sarajevo, 
men reiste mye rundt i hele landet. Sarajevo er 
den største byen i Bosnia og innbyggertallet an-
slås til drøyt 418 000. Sarajevo er også hovedsta-
den i Føderasjonen Bosnia og Hercegovina, og 
hovedstad i Republika Srpska.  
I 1992, under desintegrasjonen av det tidligere 
Jugoslavia, ble Sarajevo omringet av den Jugosla-
viske Hær og bosnisk-serbiske styrker. Beleiring-
en av Sarajevo, som varte til oktober 1995, resul-
terte i omfattende ødeleggelser og en dramatisk 
befolkningsendring. Nådeløs bombardering tok 
livet av drøyt 10 000 sivile.  
Moland forteller at kirkegården i Sarajevo er et 
spesielt syn - en hel åskam er dekket av hvite 
gravstøtter – og i svært mange av gravene hviler 
unge muslimske gutter. 
Også litt av bakgrunnen for konflikten i Bosnia 
og Sarajevo ble belyst under Bent Molands inter-
essante foredrag denne kvelden i kjelleren. 
Moland fortalt videre om et land som fremdeles 
har store økonomiske og politiske problemer. Sa-
rajevos økonomi er i en fase av gjenoppbygging 
og rehabilitasjon, og det er mye fattigdom å se – 
det er mest synlig på landsbygdene, en gjennom-
snittlig månedslønn er på snaue 3200 NOK.  

Byfolket har ofte andre prioriteringer enn oss 
nordmenn og sees ofte på byen i flotte klær, med 
de nyeste mobiltelefonene og ”sveisende” på hå-
ret, selv om de regnes som fattige.  
”Gjenbruket” av OL anlegget fra 1984 er et trist 
syn. Det er forfalt og ødelagt til bortimot det 
ubruklig, med unntak av den øverste delen av al-
pint anlegget. Der en gang OL ilden brant, brukes 
i dag som grill, og hoppbakkene er sperret på 
hoppkanten med store stålplater så ingen skal ha 
glede av disse.  
Et stort antall miner ble plassert i Bosnia og spe-
sielt rundt Sarajevo under krigen. Den dag i dag 
er det flere mineområder, deriblant et rett ved en 
av greenene på Sarajevos golfbane. I 2008 ble 9 
personer drept av ”gjenglemte” miner.  
Bent avsluttet med å fortelle at Bosnia og Saraje-
vo vil ha behov for internasjonal hjelp i mange år 
for og nå et internasjonalt nivå på politiarbeidet. 
Selv om det bosniske politiet mener det klarer 
dette greit selv, med unntaket av pengene som 
blir sprøytet inn fra EU.  
 
Vinnerloddet i kveld var det ingen som hadde – 
28. September blir det dobbeltrekning. 
 
ROTARYMØTE 21.09.  
Møteplass: Hos vertene Arne Bjørnstad, Svein 
Jordal, Helge Nilsen og Bård Sterk-Hansen. 
Kveldens program: Peismøte. 
Det var peismøter på programmet denne manda-
gen. 
Det ble en kjempekoselig kveld, med hyggelig 
prat og noen ferie/reisebeskrivelser.  
Det var også en fantastisk bevertning. 
Presidenten Tore Leo hadde satt opp 3 emner for 
peisaftenen: 
1.Framtidig behov, reguleringer og rutiner. Even-
tuelt datoer for vår 2010. 
2. Programforslag 
3. Forslag til sommertur. 
Det er viktig å ha interessante foredrag/program 
for medlemmene våre, og spesielt også med tanke 
på rekrutteringen. 
Referat fra de enkelte peismøtene, og hva som 
kom fram av forslag, vil vi komme tilbake til i 
senere referat fra rotarymøtene. 
 
 

Ellen NB 

Tor Olav 

Ellen NB 


