
PRESIDENTEN HAR ORDET 

Kjære Rotaryvenner! 
- Sitter her midt i jula 
og er velforsynt av mat 
og andre godterier. Det 
har vært mye å henge 
fingrene i rent jobb-
messig. Kulde og vind 
har gjort at hverdagen 
har blitt svært så opp-

stykket da det har vært  en utrolig pågang 
av telefoner  om frosne vann- og avløpsrør. 
Men det har stort sett gått greit. Å tilfreds-
stille alle kan jo være vanskelig da tinejob-
ber kan variere i tid og resultat. 
Som nevnt, er vi i skrivende stund midt i 
jula  med familieselskaper og jobbing, 
og det ser ikke ut til at kulda vil gi seg 
enda. 
Desemberprogrammet i Rotary har jo gått 
greit. Valget ble gjennomført, og det er å 
merke seg at det neste Rotaryåret vil både 
president og visepresidenten være  damer. 
Dette er noe ganske nytt for oss. 
Ellers var  besøket i Dypvåg kirke og pres-
tegården svært vellykket, og en stor takk 
til vertskapet i prestegården og ikke 
minst - alltid tilstede, Ingebjørg og Ragnar. 
Hva skulle vi gjort uten dem.  
Overskuddet fra denne kvelden var det 
enighet om at skulle tilfalle aksjonen ”Nytt 

orgel, Dypvåg kirke”.  
Etter opplysning fra Ragnar ble dette over-
skuddet på ca. kr. 2000. 
Presidentens aften 20.12., ble jeg dessverre 
forhindret fra å kunne møte. Dette var noe 
som kom på i 12.time, men visepresident 
Hilde tok dette på sparket og gjorde, etter 
hva medlemmene har fortalt, en aldeles ut-
merket jobb. Takk skal du ha Hilde! 
Andre som fortjener en stor takk for at det-
te arrangementet ble en suksess, er kjeller-
komiteen med Arne i spissen. De hadde 
virkelig lagt opp til en minneverdig kveld. 
Etter tilbakemeldinger fra flere medlem-
mer, så høres det ut for at dette må vi gjøre 
om igjen senere. Så nok en gang takk til 
dere alle som bisto til å få Presidentens af-
ten til å bli en kveld som kan huskes og 
friste til gjentakelse ved en passe anled-
ning. 
  
Når dere leser dette vil vi jo ha kommet 
over nyttår  så da vil jeg herved få ønske 
dere alle et riktig godt nyttår og takker for 
alt i det gamle, og jeg håper at jeg har 
fungert slik dere hadde forventet da dere 
valgte meg til President for året 2010/11. 
   

Egil 

Programmer framover: 
03.01.: Klubbaften og egoforedrag av 
Birger. 
10.01.: Rikets tilstand v/Rådmannen. 
17.01.: Hvalfangst v/Line Mørch. 
24.01.: Bedriftsbesøk v/Lars Langemyr 
31.01.: Tverrfaglig aften,  
             Bygg/Elektro/Rør 
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I dette nummeret kan du lese om: 

06.12.: Klubbaften – valg, v/ Presidenten. 
13.12.: Kirkebesøk v/ Komitèen. 
20.12.: Presidentens aften. 
27.12.: Møtefri. 

ROTARYMØTE 20.12. 
Sted: Rotarykjelleren 
Møteledere:  Hilde Marie Nistov (President Egil 
hadde forfall) 
Gjester: Ingebjørg Lofstad 
Program: PRESIDENTENS AFTEN 
Sang: ”Julekveldsvise” av Alf Prøysen 
Frammøte:  % 74% 

I egenskap av Påtrop-
pende president øns-
ket Hilde velkommen 
og orienterte forsam-
lingen om kveldens 
servering.  Et par av 
”de nye” medlemmene 
hadde nemlig foreslått 
at man på siste møte-
dag før jul godt kunne 
kose seg med ost, 
kjeks og vin/mineral-
vann som en del av 

”Presidentens aften”. Det kan hende dette arrange-
mentet befester seg som en tradisjon i klubben? 
 
Hilde fortalte deretter om sin ankomst til Tvede-
strand i 1985 og sitt virke i Tvedestrand kommune.  
Hun ble nylig hedret av kommuneledelsen i forbin-
delse med 25 års tjeneste i skolen. 
 
Nytt styre fra 01.07.2011 ble presentert som følger;  
Hilde Marie (President), Anne Berit (påtroppende 
pres.), Egil (Past pres.), Tor Erik (kasserer),  Tanja 
(sekretær) og Einar (styremedlem). 
 
Bård orienterte om programmet for vårsemesteret 
2011. Som en fast rutine blir det første mandag i 
hver måned klubbaften med korte ”oppdaterte” 
egoforedrag av klubbens mangeårige medlemmer. 

Dette for at nye og yngre medlemmer kan bli bedre 
kjent med de noe eldre medlemmene. 
Av andre planlagte programposter og bedriftsbesøk 
kan nevnes; QuickFlange, Hellerdals Begravelses-
byrå, Karsten Christensen fra Johan G. Olsen, Carl 
Arild Rødland, Eva Fokkens fra Næringsforening-
en, Honnøraften på Rådhuset, peisaften, president-
skifte, egoforedrag ved Olaf Jørg osv. 
Reidar oppdaterte oss om ”Aksjon Skoleunifor-
mer” via Astrid Hareide.  Det var nå kommet inn 
kr. 10,300 + kr. 2000 fra Reidar m/frue og via and-
re private medlemmer i Tvedestrand RK. For dette 
beløpet kunne man nå skaffe 72 skoleuniformer.  
Det kan nevnes i denne sammenheng at Astrid Ha-
reide mottok Kongens Fortjenestemedalje 
18.05.2008 for sitt samfunnsengasjement i de deler 
av landet ekteparet hadde hatt sitt virke. 
Trygve overbrakte en hilsen fra Jane i Australia. 
Einar oppfordret Oddvar til å lage en artikkel om 
”Prosjekt Skoleuniformer”, som kunne sendes til 
Rotary Norden samt Tvedestrandsposten. 
Ragnar kunne meddele at underholdningen på 
Honnørfesten var på plass ved Dag Ellefsen og 
Finn Bendiksen. 
Det ble en meget hyggelig ”Juleavslutning” i for-
bindelse med Presidentens Aften.  Osten og rødvi-
nen smakte fortreffelig og praten gikk livlig langt 
utover normal møtetid.  Ryktene sier i ettertid at 
noen av de mest utholdene ikke avsluttet før ved 
23-tiden. Så dette var tydeligvis en stor suksess, og 
en takk til komiteen for ide og innsats med arrange-
mentet overbringes herved! 
 

FRAMMØTE DENNE MÅNED:  73,12 % 
100 %: Arne, Asbjørn, Bård, Einar, Line, 
Ole Jacob, Ole Joachim, Olaf Jørg,  
Ragnar, Reidar, Svein, Svein Inge, Rolf, 
Tanja, Tor Erik, Tor Olav, Trygve 
Møtt i andre klubber:  
Birger Solfjeld i  Grorud RK, 20. okt. 2010 

        Fødselsdager framover: 
Tanja Høiseth,          14.01.64 
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Olaf Jørg 



ROTARYMØTE 06.12. 
Sted: Rotarykjelleren  
Møteleder: President Egil Vatne 
Frammøte: 74,19 %       
Sang: ”Jungman Jansson” 
Program: Valg av styremedlemmer og Vise-
president for Rottaryåret 2011/2012. 
Presidenten ønsket velkommen og oppfordret til 
at man igangsatte kveldens aktiviteter raskest mu-
lig slik at valget ble avsluttet før noen av medlem-
mene måtte forlate møtet. 
Det ble stemt på 4 styremedlemmer ut av de 8 
kandidatene som ble valgt ut på forrige møte.  
Etter at opptelling var unnagjort, var utfallet av 
valget som følger:  Einar, Anne Berit, Tanja og 
Tor Erik. 
Deretter ble Anne Berit valgt til ny Påtroppende 
President. Vi gratulerer! Forhåpentligvis fikk 
Trygve tatt behørige bilder av det nye styret. 
 
Ragnar minnet om samlingen i Dypvåg Kirke 
neste mandag 13.12. Alle er selvfølgelig hjertelig 
velkommen, også med barn og  barnebarn. Misje 
vil orientere om gamle juletradisjoner. Kuvertpri-
sen er satt til minst kr. 50.-, og i tilfelle det blir 
noe overskudd, går det til aktiviteter i Dypvåg 
kirke eller eventuelt til nytt orgel. 
I tillegg kunne Presidenten meddele at i møtet 
deretter ,den 20. desember ville det nye program-
met bli presentert samt at man ønsket å skape litt 
ekstra hygge med servering av ost og kjeks med 
passende tilbehør. 
 
Reidar orienterte om ”Aksjon Skoleuniformer” 
via Astrid Hareide.  Det var nå innkommet fantas-
tiske kr. 7000 via Reidar fra private medlemmer i 
Tvedestrand RK. 
Ragnar hadde også annonsert en 3 minutter.  Han 
tok for seg den siste utviklingen innen produksjo-
nen av svinekjøtt. De fleste har observert meget 
hyggelige priser på ribbe og svinesteik, den siste 
tiden, helt nede i kr. 29,90 pr. kg.  De ulike bu-
tikk-kjedene betaler ca. Kr. 50/kg for disse pro-
duktene, så dette er i høyeste grad en såkalt 
”lokkevare” for tiden. Næringen forventer å måtte 
importere svinekjøtt fra Danmark, Sverige og 
Tyskland. Bård knyttet en replikk til dette og kun-
ne fortelle at det samme skjedde med 
”skamtilbud” på reker den gangen han drev Kiwi 
i Tvedestrand. 
Reidar var blitt anmodet om å orientere spesielt 

nye RK-medlemmer om vedtektene i Tvedestrand 
RK. Disse vedtektene hadde gjennomgått en om-
fattende revisjon og trådte i kraft 01.07.2007.  
Formålet med de nye vedtektene var å styrke Ro-
tary-arbeidet på klubbplan. De 4 gamle Avenyer 
blir erstattet av 4 + 1 ”nye” Tjenesteområder: 1) 
Klubbtjeneste, 2) Yrkestjeneste, 3) Samfunstje-
neste, 4) Internasjonal tjeneste og 5) Nye genera-
sjoner (Ungdomsarbeid). Ellers gikk Reidar gjen-
nom de fleste av vedtektene i detalj, og vedtekte-
ne ble i tillegg delt ut til medlemmene. Det ble 
etterlyst møteprotokoll, hvor eventuelle vedtak 
ble protokollført. Det ble ellers gitt uttrykk for at 
det burde settes opp en 3 års-plan for arbeidet i 
klubben. 
Trygve ønsket å presisere at klubbens budsjett 
burde være klart i god tid før presidentskifte. 
Olaf Jørg ønsket fra et generelt synspunkt å vite 
om ytringer fra Rotarys talerstol skule være nøyt-
rale i forhold til religion og politikk.  Det virket 
som om det var ulike meninger om dette, men 
møtet antydet at innleggene burde være 
”nøytrale”. Var det slik at man sto ganske fritt 
ved 3-minuttere? 
 
ROTARYMØTE 13.12. 
Møteplass:  Dypvåg kirke 
Møteleder:  Ragnar Lofstad 
Oppmøte:    Meget bra – også barn og bar-
nebarn var med. Rotaryanere: 71% 
Program: Juleavslutning i Dypvåg kirke 
med servering i Prestegården. 

Høytidsstunden 
i kirken ble åpnet 
med inngang av 
noen Luciabarn.   
Presidenten øns-
ket velkommen 

og overlot deretter ordet til  
Ragnar, som på en utmerket 
måte ledet oss gjennom det 
tradisjonelle 
programmet. 

Anna     
Katrine P. 
Solfjeld  

som tente adventslysene og 
leste adventsvers. 

Den første sangen vi sang var Glade Jul og 
deretter leste Einar en 
julefortelling fra Alvdal 
av Kjell Aukrust.  For-
tellingen het ”Ludviks 
Jul” og er hentet fra bo-
ken ”Bror min” som 
kom ut i 1999. 

 
Etterpå les-
te Karl Ragnar ”Marias Bån-
sull” og ”Hellige Tre Konger” 
av Gunnar Reiss-Andersen. 
 

 
Bent Inge Misje fortalte 
deretter om Juletradisjo-
ner i distriktene rundt 
Tvedestrand og ved kys-
ten. 
Juletreet ble vel innført 
tidlig på 1800-tallet, man 
hadde i hvert fall juletre 
hos Jacob Aall på Nes 

Jernverk så tidlig som i 1820. Juletreet var 
en slags motvekt til de mer overdådige ka-
tolske skikkene. 
Det var vanlig arbeidsdag på Juleaften i 
gamle dager, og man arbeidet som vanlig til 
kl. 1700, da kirkeklokkene ringte Julen inn.  
Man kunne høre klokkene fra Dypvåg kirke 
til Lyngør i øst og Danielsnes i vest, dersom 
forholdene var gode. 
Den vanligste julemiddagen på den tiden her 
i distriktet var enten torsk eller svinesteik. 
Det var ellers en skikk at man hengte mye 
julegodter på juletreet, som skulle ”høstes”.  
På Nes Verk het det at man ”plyndret” jule-
treet.  Det var heller ikke vanlig i Holt at 
man gikk til kirke julaften, det var 1. juledag 
som var den store kirkedagen i f.eks.  Holt 
kirke. 
Til avslutning i kirken, sang vi ”Deilig er 
Jorden” og presten leste velsignelsen. 
 
Deretter forflyttet vi oss inn i prestegården 
hvor Bent Inge tok imot oss og hvor det var 

dekket i stuene til grautfest.  Som så ofte tid-
ligere, var det Ragnar og Ingebjørg som 

hadde ansvaret for 
risgrøten.  
Her er hun på kjøk-
kenet sammen med 
Arne Bjørnstad, 
leder av festkomite-
en. 
Risgrøten smakte 
som vanlig fortref-
felig, og det var 

tilstrekkelig til alle. Det vanket også premier 
til de som fikk mandelen. 
 
Reidar orienterte om ”Aksjon Skoleunifor-
mer” via Astrid Hareide. Det var nå innkom-
met mer enn  kr. 10,000 via Reidar fra priva-
te medlemmer i Tvedestrand RK, og for det-
te beløpet kunne man skaffe 57 skoleunifor-
mer. 
 
Trygve  overbrakte en hilsen fra Ellen 
Hertzberg som var på reise til Bankok. 
 
Underveis engasjerte Bent Inge forsamling-
en med en gjettekonkurranse.  
Både innsats og kunnskapsnivå var upåkla-
gelig. 
Nok en hyggelig juleavslutning var brakt i 
havn, og det syntes som om både unge og 
gamle hadde kost seg denne kvelden, før 
man så satte nesen hjemover på glatte vinter-
veier. 
 

Olaf Jørg 

Olaf Jørg 

Ja, de unge  
koste seg og 
slappet av - 
både gutta i 
sofaen 

og Luciajentene, 
kusinene Marthe 
og Karoline som 
smilte velvillig til 
fotografen. 


