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PRESIDENTEN HAR ORDET 
Kjære Rotaryvenner! 

Så er vi kommet godt i 
gang på det nye året 
2011.  Tiden går så altfor 
fort for meg, slik at når 
dette skrives er vi allere-
de noen dager inne i feb-
ruar. 
Januar var en svært kald 
og snøfull måned, og med 
de problemene dette førte 

til for enkelte. 
Inngangen til februar tegner til å bli noe helt annet.  
- Kom i tale her om dagen med tidligere fyrmester 
på Lyngør fyr ,Olaf B Sørensen. Han har jo tidlige-
re spådd været så jeg spurte da om  våren var i an-
marsj.  
Han sa da at dette ligner svært på vinteren 1998, da 
var det flere dager som en kunne gå ute i  bare 
skjorta. 
Etter at jeg kom hjem den dagen, fant jeg frem 
værboka mi fra 1998, og det viste seg at det var 
svært mildt i februar 98. Det var faktisk kun 4 da-
ger med - grader på morgenen, men mars og april 
ga oss en ny vinter med både snø og kulde. 
Syntes det er artig å føre værbok og kunne ha dette 
som oppslagsverk ved diskusjoner om at slik var 
været den og den gang. 
Tilbake til Rotary; registrerer at Oddvar igjen har  
vært dyktig og fått inn stoff i Rotary Norden. 
Takk til Oddvar for at han står virkelig på som 
klubbens PR-mann. 
I dagene 7-8 januar, deltok jeg på presidenttreffet i  

Arendal og her var fokuset satt på medlemsmassen 
i klubbene, hvor tallene forteller at det er relativ 
stor nedgang  i klubbene. Kun 5 klubber i distrikt 
2290 har holdt stand, deriblant Tvedestrand Rotary 
Klubb. 
Men optimismen var stor blant klubbene til å ta et 
tak for å øke  medlemsmassen. Undertegnede var 
såpass freidig at jeg antok + 1-2 nye før president-
året er ute. 
Dessverre gikk det fort den gale veien da jeg fikk 
en utmelding allerede 14 dager senere. Det var  
Bård Midtgård som sa opp sitt medlemskap etter 
kun få måneder. Han begrunnet dette med sykdom 
og personlige forhold. 
Men jeg støtter meg til at vi har en meget oppegå-
ende medlemskomite´, så vi får bare si TVI-TVI. 
Hadde som mål å ta opp dette med 3 minutter igjen 
på nyåret. 
Rolf fikk tatt sitt Ego foredrag på første møte 
også som 3 minutter å regne, men siden har det rett 
og slett ikke blitt tid. 
Både rådmann Hanken med Rikets tilstand og Eva 
Fokkens med Tvedestrand Næringsforening treng-
te hele møtetiden.  
Etter dette var det bedriftsbesøk hos Hellerdals 
Begravelsesbyrå og uka deretter flerfaglig tema. 
Her ble det faktisk ikke tid til alle aktørene slik at 
Sven Inge må vente til neste møte. 
Tydeligvis var dette interessant, for spørsmålene 
ble mange og lange. 
Tilbake til 3 minuttene. Her vil jeg følge medlems-
lista alfabetisk slik at alle har peiling på når ens 
egen tur kommer. 
HA EN FORTSATT GOD VINTER! 

Programmer framover: 
07.02.: Klubbaften + Egoforedrag /Birger. 
14.02.: Egoforedrag v/Olaf Jørg. 
21.02.: Aust Agder Turistforening  
              v/Dag Fagermyr. 
28.02.: ”En advokats hverdag” v/Ole D. 
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I dette nummeret kan du lese om: 
03.01.: Klubbaften og egoforedrag av Rolf A. 
10.01.: Rikets tilstand v/Rådmannen. 
17.01.: Tvedestrand Næringsforening/Eva Fokkens. 
24.01.: Bedriftsbesøk v/Lars Langemyr 
31.01.: Tverrfaglig aften, Bygg/Elektro/Rør. 

Firmaet har holdt hus flere steder, men i 2007 
flyttet de til Songe, der de i dag er. De har ca 
180 oppdrag i året og har om lag 70 % av mar-
kedet i Risør, Gjerstad, Tvedestrand og Vegårs-
hei. Hellerdals betjener ikke bare kunder som 
skal ha en kristen begravelse, men også huma-
netikere og muslimer. Det er mye som skal ten-
kes på ved en begravelse, meldinger til og fra 
det offentlige, annonser og bestilling av kapell 
og kirker, evt. bespisning og arrangementer. Be-
gravelsesbyrået hjelper til med alt dette.  
En gjennomsnittlig begravelse koster mellom 
25. og 30.000, men både enklere og mer påkos-
tede begravelser og seremonier forekommer.  
Hellerdals hadde en omsetning på om lag 6 mill. 
i fjor. 
I januar 2010 ble Hellerdals Begravelsesbyrå 
medlem i Begravelsesbyråkjeden Jølstad. Dette 
er et velrenommert byrå i Oslo som har knyttet 
flere byråer til seg i en kjede. Allerede nå ser 
Kari og Lars Langmyr store fordeler ved å være 
med i kjeden. 
Etter orienteringen var det mange spørsmål og 
gode svar. Omvisning i utstillingen av gravstøt-
ter og kister. Presidenten takket for interessant 
orientering og overrakte som vanlig en flaske 
pressede og godt lagrede druer. 

ROTARYMØTE 31.01. 
Sted: Rotarykjelleren 
Møteledere:  President Egil 
Program: Tverrfaglig aften – bygg\elektro\rør 
Frammøte:  83,3 %  

Programmet er ved president Egil og Frode Hal-
vorsen som snakker om bygging og renovering 
og utfordringer rørlegging og elektroarbeid kan 
medføre.  
Det har skjedd mye på områdene de siste årene, 
både når det gjelder tekniske nyvinninger og 
regler og forskrifter. Egil forteller og demonst-
rerer ”rør i rør” som skal være et sikrere system 
når det gjelder å forhindre skader ved lekkasje. 
Det er mange nye typer koblinger og det er flere 
systemer, men de forskjellige tilbudene som fin-
nes på markedet har man etter hvert fått erfaring 
med. Men det er også noen utfordringer, bl.a. 
med kobberrør som nå produserer mye tynnere 
enn tidligere, og som er mer utsatt for korrosjon 
og forvitring. I tillegg har det vist seg at musa 
liker plastbeskyttelsen rundt rørene, og enkelte 
har vært plaget med det. Ved full restaurering av 
bad må man nå søke sende melding til byg-
ningsmyndighetene.  Frode snakket om mye 
nytt som er kommet innen elektrofaget. Også på 
dette området er det endringer av forskrifter, 
ikke minst pga EU-tilpasninger. Frode forklarte 
om dagens krav til stikkontakter i bolighus, en 
dobbel pr 2 meter. Videre er det krav om våt-
romssertifikat. Oppvarming var det stor interes-
se for og mange spørsmål fra medlemmene. 
Varmepumpe, panelovner og vannbåren varme 
er alternativer som både rørleggere og elektrike-
re er borti. Frode opplyste at i et bolighus går ca 
1/3 av strømforbruket til oppvarming, 1/3 til 
varmtvann og ca 1/3 til øvrig forbruk.  
 

FRAMMØTE DENNE MÅNED:  74 % 
100 %: Anne Berit, Asbjørn, Egil, Mads, 
Ole Jacob, Olaf Jørg, Ragnar, Reidar, 
Rolf, Tor Erik. 
Møtt i andre klubber: Ingen meldte. 
 

        Fødselsdager framover: 
Ole Jakob Thorsen,  11.02.47 
Kjell Larsen,   15.02.28 
Anne Berit Nedrebø,  19.02.56 
Arne Bjørnstad,  24.02.32 
Roald Olderbakk,  28.02.36* 
* 75 - Hvem skulle trodd det! 
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ROTARYMØTE 03.01. 
Sted: Rotarykjelleren  
Møteleder: Visepresident Hilde 
Frammøte: 80,6 % 
Program: Kameratskapsaften 
Asbjørn har fylt 80 år og takker for hilsning-
er.  Karl Ragnar gleder oss med sitt Nyttårs-
dikt. Det er hilsen fra Emil, og vi reflekterer 
en stund hvor lenge det er til sommeren. Det 
ble et lite overskudd etter kirketuren til Dyp-
våg kirke i desember, og dette går til nytt 
kirkeorgel.  

 
Rolf har ego-foredrag 
og forteller om sin 
oppvekst i Honnings-
våg og Magerøya i 
Finnmark. Han er født 
i 1930 og har mange 
minner fra andre ver-
denskrig. Der er episo-
der med ammunisjons-
båt som eksploderer og 
19 mennesker omkom-

mer, begrenset skolegang under vanskelig 
forhold, albuing og kjefting i matkø og god 
tilgang på fisk. Høsten 1944 var det evakue-
ring, 11000 hus gikk opp i flammer og det 
var dramatisk flukt. Da freden kom i 1945 
stod de uten hus og hjem og med familien 
spredt.  Etter hvert fikk Rolf jobb på telefon-
stasjonen og i televerket, det ble televerkets 
skole og jobb i Alta. I 1961 flyttet familien 
til Vinstra og ble der i 20 år. De siste årene i 
arbeidslivet bodde de i Normanvik, ikke 
langt fra hjemstedet til Rolfs kone. Han had-
de mange interessante arbeidsår, ikke minst 
de siste da han var på oppdrag i Albania. 
Rolf gikk av som pensjonist i 1994. 

ROTARYMØTE 10.01. 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Møteleder: Presidenten  
Frammøte:77,4 %  
Program: Rikets tilstand”  
v/rådmann Hanken. 

Presidenten ønsket råd-
mann Hanken velkom-
men.  Hans orientering 
om ”Rikets tilstand”, dvs. 
situasjonen i Tvedestrand 
er blitt en tradisjon i 
klubben. Med bruk av 
foiler og god innsikt i alle 
deler av kommunen for-

talte rådmannen om utfordringer og gleder i 
Tvedestrand kommune. Barnehagetilbud, 
grunnskoletilbud, forebygging, likestilling, 
sunn økonomi, godt omdømme, samhandling 
og langsiktig fokus er områder kommunen 
prioriterer. Levekårsvilkårene er problema-
tiske og bekymrer politikerne. Det har vært 
en åpen budsjettprosess med økonomipla-
nen. Fra 2005 til i dag har økonomien i kom-
munen stadig blitt litt bedre. I 2011 er det en 
endring i inntektssystemet for kommunene 
og Tvedestrand kommer godt ut av dette. 
Men merinntekten spises fort opp av økning 
i utgiftene.  Usikkerhetspunkter i økonomien 
har bl.a. sammenheng med usikkerhet ved 
renta, skoleutbygging, utbytte fra Agder 
energi, pensjonsutgifter, samhandlingsrefor-
men, stort snøfall, økt sykefravær og svekket 
befolkningsutvikling.  Det har vært en liten 
øking i befolkningen, fra 5.939 pr 1.1.10 til 
5956 pr 1.10.10. Når det gjelder lånegjelden 
ligger snittet på 36.000 pr innbygger. For 
Tvedestrand ligger den på 33.000.   
Et interessant foredrag fra rådmannen ble 
fulgt opp av mange spørsmål fra medlemme-
ne.  

ROTARYMØTE 17.01. 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Egil vatne 
Frammøte: 67,7 % 
Program: Tvedestrand Næringsforening 

ved Eva Fokkens. 

Presidenten ønsket velkommen og orienterte 
forsamlingen om kveldens program. 
Eva Fokkens ble ansatt som leder av Tvede-
strand Næringsforening i fjor høst.  

Eva  
Fokkens  
er egentlig 
Oslo-jente, 
men har  sine 
røtter til Gje-
ving, der hen-
nes bestefor-
eldre bodde. 
 
 

Foreningen ble stiftet i 2005 og medlems-
massen består i hovedsak av medlemmer av 
Tvedestrand Handelstandsforening og eiere 
av bygårder.  TN er en typisk interessefore-
ning som har til målsetting og blåse liv i 
sentrum.  Man ønsker å stimulere til byfor-
nyelse og styrke handelsnæringen ved å 
demme opp for handelslekkasje til f.eks. 
Arendal.  Andre målsettinger er å styrke 
samholdet blant medlemmene og heve kom-
petansen hos den enkelte næringsdrivende.  
Foreningen er også en brobygger mot kom-
munen og er opptatt av å skape allianser med 
andre foreninger og lag i nærmiljøet. Som et 
eksempel på dette kan nevnes at foreningen 
har et tett samarbeid med ”Kystkulturuka”. 
Foreningen består i dag av ca. 50 medlem-
mer og arrangerer en del ”faste” arrange-
menter i sentrum gjennom året.  Slike aktivi-
teter er bl.a. Vårmarked og Høstmarked, en-
kelte aktivitetsdager med nattåpent i som-
mersesongen og er tilrettelegger for tenning 
av julegrana og nissetog med underholdning 
i sentrum før jul. I forbindelse med presenta-
sjonen kom det noen forslag fra salen om 
nye prosjekter, og at kanskje kunne det ligge 
tilrette for et samarbeid mellom Rotaryklub-
ben og Næringsforeningen. 
Tor Erik orienterte om tilblivelsen av det 
som den gang ble kaldt Sentrumsforening-
en”.  Initiativet kom egentlig fra TRK ved 
Roald, som kom med ideen på et møte på 
Rådhuset for noen år siden.  Bakgrunnen var 
at aktiviteten i Handelstandforeningen var 
sterkt redusert de siste årene, og man mente 

nå at det var et behov for en interessefore-
ning som skulle stimulere sentrum i Tvede-
strand. 
Line hadde en 3-minutter.  Hun tok for seg 
frisøryrket og i et interessant innslag gav hun 
oss et innblikk i hvordan yrket fortonet seg i 
gamle dager og hva våre vaner er i dag m.h.t.  
besøk i frisørsalongen.  Ikke så rart at der er 
en del frisører, da vi i gjennomsnitt går til 
frisøren hver  5. uke. 
Reidar orienterte om programmet for neste 
møte. Han leste også opp et brev han hadde 
mottatt fra Astrid Hareide i Nairobi.  Her 
fikk vi en siste oppdatering vedrørende sko-
leuniformene og forholdet ved skolen der 
nede.  Det ble rettet en stor takk til medlem-
mene i TRK for pengegaven som nå var 
kommet opp i kr. 12,500.-.  Dette er et bety-
delig beløp der nede. 

ROTARYMØTE 24.01. 
Sted: Hellerdals Begravelsesbyrå 
Møteledere: President Egil 
Frammøte: 61,3 %  

Vi ble tatt 
imot i lokale-
ne til Heller-
dals Begra-
velsesbyrå av 
Kari og Lars 
Langmyr og 
det ble ser-
vert kaffe, 
deilige mun-
ker og sjoko-
lade. Lars ori-
enterte om 
bedriften.  
Byrået ble 

etablert i 1973 av Ragna og Ingvar Hellerdal 
i samarbeid med nåværende eiere Kari og 
Lars Langmyr. Siden 1990 er byrået heleid 
av familien Langmyr. Lars Langmyr har i 
mesteparten av denne tiden vær byråets dag-
lige leder. Til å begynne med drev firmaet 
kistefabrikk, men i 1980 ble det rent begra-
velsesbyrå.  

Olaf Jørg 

Svein J. 

Svein J. 
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