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PRESIDENTEN HAR ORDET 
Kjære Rotaryvenner! 

Så er en milepæl i dette rota-
ryåret nådd. Guvernørbesø-
ket er overstått. Vår guvernør 
er en vennlig og rolig person 
som jeg tror fikk et godt inn-
trykk av klubben. Det er jo 
alltid litt spennende å se 
hvordan guvernøren griper 
an gjennomgangen. Det gikk 
jo bra som det pleier. Matri-

ser for club leadership plan og komitéene  
fikk ros. Vi nyter godt  av det grundige arbei-
det Hilde gjorde i fjor. Kjellerkomitéen hadde 
sørget for god bespisning og fin oppdekning. 
Enkelt men godt. Takk skal de ha. 
Det er tre ting som presidenten har prioritert i 
dette rotaryåret: Et godt klubbmiljø, 50$ til 
TRF og netto fem nye medlemmer. De to 

første målene er vi etter min mening på god 
veg til å nå,  men medlemsutviklingen er har 
til nå gått feil vei. Sist ut var Tor Olav, en av 
våre unge, ressurssterke medlemmer som sli-
ter med å få tid til alle gjøremål. 
Medlemskomitéen har nå igangsatt en offen-
siv for å rekruttere nye medlemmer. Listen på 
23 aktuelle navn ble aktiv siden det ikke var 
kommet noen innsigelser. Vi vil nå invitere 
dem på møter i kjelleren for å fortelle om Ro-
tary og overbevise dem om at et medlemskap 
kan være verd å prøve. Men det er ikke nok. 
Jeg vil be alle medlemmer om å saumfare sin 
bekjentskapskrets og sitt nabolag for å se om 
det kan være kandidater som ikke er fanget 
opp av komiteen. Ved siden av våre faste ar-
rangementer og prosjekter, er medlemsutvik-
lingen avgjørende for klubbens fremtid, og 
angår oss alle. 

 
Programmer framover: 
03.12. Klubbaften m. årsmøte og valg. 
10.12. Kirkebesøk. Laget kirke. 
17.12. Presidentens aften. 
24.12. Møtefri - Julaften. 
31.12. Møtefri - Nyttårsaften. 

I dette nummeret kan du lese om: 
05.11.: Klubbaften m. nominasjon 
12.11.: UiA - Hvordan har det gått? 
 v/Stein Bergsmark 
19.11.: Reiseopplevelser fra Afrika, del 2  
 v/Ellen H. 
26.11.: Guvernørbesøk 
30.11.: Julebord. (NB! På en fredag!) 

 

ROTARYMØTE 26.11.12 
Møtested:   Rotarykjelleren 
Møteleder: Presidenten 
Fremmøte: 80% 
Program:   Guvernørbesøk. 
Mads ønsket velkommen til en nesten fullsatt 
sal og ikke minst ønsket han årets guvernør og 
medfølgende kone hjertelig velkommen. Han 
minnet også om neste møte, hvor det skal 
være årsmøte med valg. Ragnar orienterte om 
kirkebesøket den 10. desember. Det blir til 
vanlig tid og denne gangen i Laget kapell. Vi 
måtte gjerne ta med barnebarn også!! 
Deretter fikk vår guvernør Njål Gjennestad fra 

Sandefjord Rota-
ryklubb slippe til. 
Han hilste til 
klubben og gav 
uttrykk for sin 
begeistring for 
vårt møtelokale, 
som den mest 
særpregede 
”Rotary-hule”  
han har vært i.  

Njål er 70 år, utdannet prest fra Menighetsfa-
kultetet i Oslo, og har fungert i flere stillinger 
rundt om. Nå er han pensjonist. Men snakke 
til en forsamling – det kan han fortsatt. Og vi 
lyttet, for dette må ha vært et av tidenes beste 
guvernør-foredrag. Han satte virkelig fokus på 
Rotarty som organisasjon, med fokus på etikk, 
engasjement og mål. Innledningsvis fortalte 
han om sin inntreden i Rotary – skepsisen til 
møteplikt, uvissheten om hva klubben egent-
lig sto for, og hvordan han etter hvert fikk for-

ståelse av hva Rotary i sitt mangfold står for. 
Han fant det både sosialt og nyttig å være 
medlem. Han pekte på Rotary sitt verdensom-
spennende nettverk, som har betydd så mye 
for mange. Et nettverk med engasjerte men-
nesker som gjennom sitt virke i klubbene bi-
drar til å skape et bedre liv for enkeltmennes-
ker og bedre samfunn å leve i. Det vi gjør som 
medlemmer betyr noe for andre. Vårt eget 
utenlandsprosjekt fremholdt han som et godt 
eksempel på dette. Eller som det heter: Rotary 
er hva Rotary gjør. Han bad om at vi i dette 
rotaryåret setter årets parole i front: ”Peace 
through service”. Rotarys mangfoldige pro-
sjekter og tiltak rundt om i verden er eksemp-
ler på dette. Han nevnte at halvparten av RF’s 
midler skal gå til større langsiktige prosjekter. 
Den andre halvdel går tilbake til distriktene 
for lokale tiltak. Her kom han med en sterk 
oppfordring til oss: At vi tenker gjennom hva 
vi vil med klubben vår. Hva vi gjør sammen, 
fellesskapet, mangfoldet, kameratskap. Han 
mente også at det er viktig at vi i klubbene 
besøker hverandre. Etter Njål sitt givende fo-
redrag, slo kjellerkomiteen til med et givende 
måltid. Det må ha vært tidenes største og høy-
este smørbrød med deilig bløtkake etterpå.  Vi 
hygget oss! – og fikk fylt opp både hode og 
mage. En god aften i Rotarykjelleren!            
 

TVEDESTRAND ROTARY KLUBB 
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand. 
e-post: tvedestrand@rotary.no 
Internett: www.tvedestrand.rotary.no  
President 2012- 2013:  Mads Oppegaard  
Brunåsbakken 43, 4900 Tvedestrand.  
Telefon: 37 16 2739 Mobil: 905 40 330 
e-post: moppegaard@c2i.net  

Sekretær: Sven Inge Marcussen,  
Margrethes vei 4, 4900 Tvedestrand 
Mobil: 915 36444  e-post: sveninge@detaljbygg.no  
IT– ansvarlig: Helge Nilsen, Gjevinggården,  
4912 Gjeving. e-post: admin@sentralvaskeri.no 
KJELLERPOSTEN, red.: Trygve Eriksen,  
Bakkev. 26, 4900 Tvedestrand.  
Mobil 907 86 833   e-post: trygve@kabeltv.as.   

FRAMMØTE DENNE MÅNED: 69,6 % 
100 %: Asbjørn, Egil, Olaf Jørg,  
Ragnar, Sven Inge, Tor Erik. 
Møtt i andre klubber: Ingen meldte. 

Fødselsdager framover: 

Oddvar Pedersen 10.12.48 
Asbjørn Bråtane  30.12.25 
 

Gratulerer
med

dagen!

Gratulerer
med

dagen!
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Chartret 31. juli 1950 

Reidar Kjelstrup. 
 Julebord 

Det er mange arrangementer før jul, 
og i år var det flere enn vanlig som  
ikke hadde anledning til å delta på 

årets julebord. 
De som deltok fikk imidlertid en meget 
hyggelig kveld med flott pyntet kjeller, 

nydelig mat og ”spirituelt” drikke. 
Stemningen var høy, noe som ikke 

minst skyldes gode historier og - ikke å 
forglemme; stemningsfull sang til gi-

tarmusikk ved Tor Erik. 

Skap deg et hjem i hjertet.  
Slå deg til ro der.  

Nyt følelsen av å være hos deg selv.  
Du vil lære å være alene  

uten å være ensom. 

Foto: Tor Erik 



ROTARYMØTE 05.11. 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Møteleder: Presidenten 
Frammøte: 70,3%  
Program: Klubbaften og nominasjon. 
President Mads ønsket velkommen og infor-
merte om at Ellen Hertzberg, grunnet mye rei-
sevirksomhet, er meddelt permisjon ut kalen-
deråret. Deretter tok sekretæren påmelding til 
årets julebord. 
Presidenten gikk så gjennom formalia i forbin-
delse med den forestående nominasjon av 8 
kandidater til neste rotaryårs styre og delte ut 
navnelister for stemmegivning. Til tross for at 
dette gjøres hvert eneste år, så ble det mye dis-
kusjon om hvordan man skulle forholde seg. 
Reglene fremgår av våre vedtekter. 
Mens tellekorpset (Sven Inge og Reidar) gjen-
nomgikk listene, bidro andre med innlegg.  
Deretter gjennomgikk presidenten nomina-
sjonsresultatet. De 8 som fikk flest stemmer 
stiller til valg den 3. desember. 
Presidentens ønske om at dagens styremedlem-
mer ble avmerket på nominasjonslisten ser ut 
til å ha påvirket nominasjonen. Alle styremed-
lemmene fikk flest stemmer slik presidenten 
nok hadde ønske om.  
Presidenten minnet også om vårt skoleprosjekt 
i Nairobi og det ble noen spørsmål i den forbin-
delse. Reidar redegjorde for status og tenkt 
fremdrift. Vi fortsetter som før med bidrag til 
skoleuniformer så lenge Astrid Hareide forval-
ter økonomien, men vi engasjerer oss ikke ut 
over det.  Reidar påpekte at bidrag er helt fri-
villig, og at den enkelte gir slik hjerte og lom-
mebok gir rom for.  Klubbens ”prosjektkonto” 
er 15032213356. Innskudd der må merkes med 
avsender! Dette er viktig.      
 I forbindelse med at det i Kinyago-slummen, 
hvor hun har arbeidet så mye, har vært en stor-
brann hvor 460 hus har brent ned og beboerne 
mistet alt, så har hun også på gang en kronerul-
ling blant alle sine kontakter. De bidragene 
merkes med ”Brann”, slik at hun kan holde styr 
på alle pengene. Hun har et enormt nettverk og 
får da også mye inn. Astrid har sin egen  
”afrikakonto” i Kristiansand: 30602234874, 
som hun så belaster med kort når hun er i Nai-
robi. Så hvis noen vil gi brann-bidrag, så kan 
det gjøres direkte til hennes konto. 
 

ROTARYMØTE 12.11. 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Mads Oppegaard 
Gjester: Stein Bergsmark 
Frammøte: 73%  
Program: UiA- Hvordan har det gått?  
  v/Stein Bergsmark 
Presidenten minnet om det tradisjonsrike jule-
bordet i kjelleren den 30.11. Den 26.11 kom-
mer Guvernøren. Det blir en servering i klub-
ben etter møtet. Reidar minnet om prosjektet i 
Nairobi som klubben fortsatt er med i.  Ektepa-
ret Hareide administrerer hjelpeprosjektet og 
det er søm av skoleuniformer som det nå er 
mest snakk om. Det skal sendes økonomisk 
støtte fra klubbens medlemmer til Astrid Harei-
de. 

Stein Bergsmark hadde 
kveldens foredrag og for-
talte om aktiviteten ved 
Universitetet i Agder 
(UiA). Stein har tidligere 
vært medlem av klubben 
og gledet seg over å kunne 
komme på besøk og fortel-
le fra Universitetet, hvor 
han jobber. Han har for 
noen år siden fortalt om 
arbeidet med etablering av 

Universitetet. Stein er nå formelt tilsatt som 
prosjektleder, men kaller seg selv 
”vaktmester”, og får oppdrag og jobber som å 
være mentor, drive undervisning på mange om-
råder der det mangler forelesere i kortere perio-
der. Det er planer om at UiA skal slå seg sam-
men med Høyskolen i Telemark til Universite-
tet i Agder og Telemark. Det er uenighet ved 
UiA om dette er til det beste for universitetet. 
Det er snart 10.000 studenter ved UiA, herav ca 
3.000 i Grimstad. Om lag 1000 ansatte hvorav 
300 arbeider i Grimstad. Stort bibliotek med 
300.000 bøker og en rekke tidsskrifter. Moder-
ne elektronisk tilgang til litteratur. Det er tett 
og godt samarbeid med industri og store bedrif-
ter som også bevilger mye penger til UiA. Uni-
versitetets avdeling i Grimstad har gode byg-
ningsmessige fasiliteter og har mye moderne 
utstyr. Stein nevnte spesielt institutt for tekno-
logi, sykepleieutdanningen og lærerutdanning-
en.  
Mange spørsmål etter et interessant foredrag. 

ROTARYMØTE 19.11. 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Mads Oppegaard 
Frammøte: 64,1%%  
Program: På reise i Peru v/Tore Erik  
Presidenten minnet om julebordet fredag 
30. november i Kjelleren. 
Guvernøren kommer på besøk 26. novem-
ber. 
Presidenten leste opp forslag på kandidater 
til Rotarymedlemmer der vi har 7 dagers 
innsigelsesfrist. 

Tor Erik holdt så kvel-
dens foredrag om sin 
reise i Peru. Landet 
strekker seg fra Stilleha-
vet over Andesfjellene 
og ned i jungelen mot 
Brasil og Amasonas.  
Peru ligger på 2 store 
jordplater som glir over 
hverandre og som gjør 
at Andesfjellene løftes 
opp centimeter i året.  

Landet har 2 hovedspråk og katolisismen er 
den største religionen. Det bor ca. 30 milli-
oner mennesker i landet. Klimatisk er det 
ørken ved Stillehavskysten, deretter kom-
mer fjellkjeden Andesfjellene som går over 
til jungel ned mot Amasonas. 
Lima er landets hovedstad og Titikakasjøen 
er landets største innsjø som ligger 3800 
meter over havet. 
Tor Erik startet turen i Lima. Her oppsøkte 
han museet for landets urbefolkning Inkae-
ne. 
De hadde sin storhetstid på 1200-1300 tal-
let. Inkaene hadde ikke noe skriftspråk, 
men var særdeles flinke byggmestere. De 
bygde mange flotte veier som ga dem makt 
over store områder og de bygde store og 
flotte byggverk som befestet deres maktpo-
sisjon. De hadde også utviklet en spesiell 
teknikk for å oppbevare korn i - opp til  
6 år, noe som ga stabile samfunn selv om 
noen år ga dårlige avlinger. 
Turen til Tor Erik gjennom Peru gikk med 

bil og tog fra kysten, over Andesfjellene og 
ned gjennom jungelen der Amasonas star-
ter sin lange ferd mot kysten i Brasil. En 
fantastisk tur, flotte mennesker, spennende 
byer og store fjell og innsjøer. På slutten av 
turen fikk han også hilse på presidenten i 
Peru noe som ga en flott avslutning på en 
helt spesiell tur i et flott land. 

Tor Erik viste en 
masse flotte bil-
der.  
Her er ett av ei 
nydelig jente som 
stakk hodet opp 
gjennom ga-
testeina 
og ett av  
Machu Picchu. 

Reidar Kjelstrup Svein Jordahl 

Bjørn W. 

Machu Picchu betyr Det gamle fjellet og lig-
ger på ca 2300m o.h. Det ble aldri funnet av 
spanjolene, og unngikk derfor å bli ødelagt. 
Stedet ble trolig brukt som et slags sikkert 
tilfluktssted for Inkakongene mellom år 1470 
og 1532. Inneholder ruiner i stein av ca 150 
bygninger og mangfoldige terrasser fylt med 
jord, fraktet opp fra dalbunnen 5-600m lavere 
nede langs elva Urubamba. Stedet bosatte 
rundt 1500 mennesker. 
Det ble gjenoppdaget i  1911 av Hiram 
Bingham dy.   
I dag  en av verdens største turistattraksjo-
ner. Det ligger utilgjengelig til på en bergkam 
i subtropisk regnskog. Man må først ta tog, og 
så buss den siste biten opp fra den lille byen 
Aqua. 


