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PRESIDENTEN HAR ORDET 

 
Kjære Rotaryvenner! 
 
Siden sist har Olaf Jørg 
og jeg vært på distrikts-
konferansen i Sandefjord. 
Det ble en hyggelig, me-
ningsfull og litt rørende 

opplevelse. 
Konferansen ble åpnet med en hilsen fra 
verdenspresidenten fra Sakuji Tanaka,  
ved Noel Fryer fra England. 
Han tok oss med på en reise i sitt Rota-
rymedlemskaps historie. En fortelling 
om hvordan han ble inspirert til å bli 
medlem i et stort nettverk hvor han kun-
ne få anledning til å treffe andre likesin-
nede og en mulighet for vennskap. 
Gradvis begynte han å sette pris på det 
Rotary gjør og å verdsette hva Rotary 
er. 
 
Vi hørte to flotte foredrag, det ene av 
Loveleen Rihel  Brenna som snakket 
om ”Hva binder oss sammen? Mangfol-
dets styrker og utfordringer”. Med in-
disk bakgrunn gikk hun inn på proble-

mene for innvandrerbarn til å ta del i 
norsk samfunnsliv på egne premisser. 
Det var en engasjert og kunnskapsrik 
foredragsholder som har gjort seg be-
merket i norsk samfunnsliv. 
 
Den andre var Kjersti Fløgstad, sivil-
økonom som snakket om næringslivets 
samfunnsansvar under temaet: ”Et bedre 
samfunn – vårt felles ansvar”. Også det-
te et tankevekkende foredrag hvor hun 
påpekte at vi alle har et ansvar, men 
mest av alt en mulighet for å bidra til 
gode løsninger for samfunnet og miljøet 
rundt oss. 
 
Til slutt ble vi presentert for alle utveks-
lingsstudentene i Norge, 31 i tallet, 
hvorav 14 fra vårt distrikt!  Det var en 
flott forsamling av entusiastisk ungdom 
fra mange land. Til slutt fortalte norske 
uvekslingsstudenter om hva et 
utvekslingsår og samværet med de and-
re betyr. Et nettverk for livet er dannet. 
 
Distriktssamlingene holder et meget 
høyt nivå, og fremtidige styremedlem-
mer og presidenter kan bare glede seg.  
 

Programmer framover: 
01.10.: Astrid Hareide forteller fra Kenya 
             (Vårt internasjonale prosjekt) 
08.10.: Neurofeedback, oppfølging  
 v/Bodil og Erlend Solberg. 
15.10.: Hyggeaften på sykehjemmet. 
22.10.: ”Hano” v/ Leif Fage Sørensen. 
29.10.: Bedriftsbesøk på Pre Tre  
 v/Brita Tosseviken. 

I dette nummeret kan du lese om: 
03.09.: Intercitymøte i Risør. Hva er Rotary?   
 v/Svein Tore Stiansen 
10.09.: ”Skråblikk på Midtøsten”  
 v/Kjell  Vedø 
17.09.: ”Kystforvaltningen” 
 v Asbjørn Aanonsen. 
24.09.: Peisaften. 

 

 
Alle er satt ut på samme sted. Det er utlo-
vet dusør på kr 50,- pr. merke (gule mer-
ker) og kr 500,- (rosa merker). 
Torsken, 30 i tallet er merket med akustis-
ke sendere, og det er satt ut lyttebøyer i 
Tvedestrandsfjorden. 
Et eget prosjekt, kalt Furøya, er et pro-
sjekt som går på sandkrabber og er et sko-
leprosjekt for skolene Holt og Dypvåg. 
Hele prosjektet er ment over en 5 års peri-
ode . 
Presidenten takket for et interessant  fore-
drag og medlemmene applauderte. 
Reidar fikk de siste minuttene og fortalte 
om den siste kontakten han hadde hatt  
med ekteparet Hareide. Det gjaldt pro-
sjektet vårt ”skoleuniformer”. De ville 
komme i klubben og fortelle om prosjek-
tet, muligens allerede 10. oktober.  
 
ROTARYMØTE 24.09.  
Møtested: Hjemme hos verter. 
Program: Peismøter som ble holdt hos 
følgende:  
Egil (overtok for Trygve B.), Ole Jacob, 
Tor Erik og Trygve E.  
Temaene som var satt opp var som følger:  
1. Forslag på nye medlemmer. 
2. Forslag til program (etter jul). 
3. Endre møtetidspunkt. ? 
4. Er klubben klar for en runde med ung-

domsutveksling ?  
Er noen villige til å jobbe med dette ? 
Referater fra peismøtene foreligger enda 
ikke. 
 
Og så litt dansk humor: 

En ældre herre stoppes af politiet kl. 0200 
om natten.  
Politiet spørger ham, hvor han er på vej 
hen på det her tidspunkt.  
Manden svarer: "Jeg er på vej til et fore-
drag, som handler om alkoholmisbrug, og 
dens skadelige påvirkning på kroppen, 
den negative indflydelse af rygning, samt 
at være sent oppe om natten,"  
Politiet spørger: "Er det virkelig sandt?  
Hvem holder sådan et foredrag her midt 
om natten?"  
Manden svarer: "Det gør min hustru når 
jeg kommer hjem." 
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Fødselsdager framover: 
Ole J. Devold, 30.10.63 
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ROTARYMØTE 03.09. 
Møtested: Risør RK 
Program: Intercitymøte. 
Denne kvelden var vi invitert til våre 
venner i øst, Risør Rotaryklubb hvor det 
ble avholdt intercitymøte. 
Møtestart var kl 19.30, og vi samlet oss 
til avreise fra rutebilstasjonen kl 19.00 
Noen av oss dro direkte hjemmefra. Mø-
tet ble holt i Risørklubbens møtelokale 
som var Eldresenteret i Kirkegata.. 
Av alle våre medlemmer møtte 15, altså 
en fremmøteprosent på 50. Dette syntes å 
være bra da vi jo måtte dra til en annen 
klubb denne kvelden. 
Møtet ble åpnet av presidenten i Risør 
Rotaryklubb, som ønsket oss gjester spe-
sielt velkommen. 
De hadde, som oss, åpning av møtene 
med sang, og kveldens sang var Høstvise. 
Etter at vi  hadde sunget alle versene, 
gav han ordet til kveldens foredragshol-
der, klubbens egen Svein Tore Stiansen. 
Han er dessuten AG i distriktet. Han tok 
oss gjennom Rotaryskolen. Han åpnet 
med hva er rotary, hvordan det begynte, 
orienterte om personen Paal Harris og om 
hva han utførte. Han, sammen med tre 
andre etablerte den første klub-
ben 23.02.1905 . En person fra hvert yrke 
ble invitert til å møte. 
Hensikten skulle være handel mellom 
medlemmene. Alle skulle være på for-
navn. Første presidenten het Silvester. 
I 1906 innførte klubben møter med 
Lunch/middag. I 1910 hadde Rotary 
vokst til 16 klubber med til sammen 1800 
medlemmer. 
Første nasjonale konferanse ble avholdt 
dette året. Det sies at PH var arkitekten 
bak Rotary, mens en mann med navn Per-
ry var byggmesteren, utvikleren. 
Hjulet ble vedtatt som symbol i 1928, og 
de fire avenyene ble opprettet. I 1957 ble 

det bestemt at alle som gav 1000 dollar 
skulle få en PH. 
Svein Tore fortalte til slutt at Risør både i 
fjor og i år hadde hatt deltakere på Handi-
camp, og at de hadde en utvekslingsstu-
dent både hjemme og ute. 
Avsluttningsvis ble det åpnet for spørs-
mål og møtet, som ble noe utvidet, sluttet 
kl. 20.50  
 
ROTARYMØTE 10.09..                                 
Møtested:   Rotarykjelleren 
Møteleder: 62 %  
Program: Skråblikk på Midtøsten v/
Kjell Wedøe. 
Møtet ble åpnet på vanlig vis, og kapell-
mester Karl Ragnar hadde funnet frem 
til kvelden sang ” La oss leve for hver-
andre” 
Deretter ble det klappet for de som hadde 
hatt fødselsdag i uken som hadde gått. 
Presidenten minnet om at peisaf-
ten nærmet seg og at vi måtte ha fire ver-
ter. Følgende fire meldte seg: Ole Jacob, 
Tor Erik, Trygve E. og Trygve B. 
Kveldens foredragsholder, Kjell We-
døe, åpnet med å fortelle at han hadde 
vært i Israel, Egypt og Jordan  både som 
turist og på studietur. 
Problemet i Midtøsten nå handler om Pa-
lestina. Lokal konflikt her har tusen års 
historie over seg. Det handler om det Pa-
lestinske folks selvstendighet. 
Tunisia leter etter nye veier å gå. Når det 
gjelder kvinnenes rettigheter politisk, 
kom det i 2000 en ny lov som gir kvinne-
ne rett til skilsmisse mot å betale et ekstra 
beløp. 
Den Kopiske kirken har egen biskop. Det 
er vanskelige tider for religiøse minorite-
ter som går vanskelige tider i møte. Hvor-
dan løse dette? 
Han stilte seg spørsmålet: Hvor befinner 
Midtøsten seg i dag? 
 

På toppen av klagemuren ligger moske-
en hvor Sharon bestemte seg for å gå 
inn. Dette endte med en voldsom 
”dødsspiral” 
Jerusalem har fire ulike porter. Arabis-
ke og jødiske taxier kan ikke kjøre over 
alt, de må enkelte steder bytte sjåfører.  
17.12 2010 startet opprøret med at en 
ung student satte fyr  på seg selv.  
Iran støtter Syria på grunn av shia-
muslimene. Iran blir stadig mer iso-
lert og sterkt svekket.  
Dagens Tyrkia gjøres til en domineren-
de stat, sunnimuslimenes land. 
Det er ikke lett å vite hvordan det vil 
bli.  
Israel har fred med Jordan og Egypt. 
Palestinsk styre er styrket. Det arabiske 
folket vil bli hørt?  
Presidenten takket foredragsholderen 
for et interessant foredrag og honoraret 
ble som vanlig tildelt med spørsmålet; 
rød eller hvit. 
Og med ordene vel hjem gikk gong-
gongen. 

ROTARYMØTE 17.09. 
Møtested:   Rotarykjelleren 
Møteleder: President Mads Oppegaard 
Frammøte: 51 %  
Gjester: 
Program: Kystforvaltning v/Asbjørn 
Aanonsen. 
Møte ble som vanlig åpnet ved at presi-
denten ønsket velkommen og kveldens 
sang, ”Hvem kan segla for utan vind”, 
ble sunget som best vi kunne. 
Vi hadde én gjest foruten kveldens fore-
dragsholder, og begge ble spesielt øns-
ket velkommen. 
Presidenten orienterte om sin - og kas-
sererens deltagelse ved distriktskonfe-
ransen i Sandefjord helgen før. 
Han minnet om peismøtene. Han hadde 

fått forfall fra Trygve B, som hadde 
oppdaget at han nok hadde vært for rask 
ved å påta seg vertskap. 
Det ordnet seg greit å skaffe en ny vert, 
så alt lå tilrette for peismøtene neste 
mandag.  
Deretter ga han ordet til kveldens fore-
dragsholder, Asbjørn Aanonsen og te-
maet forvaltning/resurser i sjøen.  
Prosjekt, kalt Tvedestrandsmodellen, 
ble startet i 2003 med kartlegging av 
biologiske verdier i sjø. Videre  ble det 
i 2008 marinkartlagt, og verdiklassifi-
sert kartlegging av naturtype på land ble 
utført i 2011. 
Disse ble delt inn i tre kategorier; lokalt 
viktig naturtype - regionalt og nasjonalt. 
Aktiv forvaltning av marine verdier i 
kystsonen ble foretatt i 2011-2013. Delt 
i tre kategorier: Hummer - Flatøsters - 
Fjordtorsk. Ålen er totalfredet, slik at 
den ikke lenger er med. Ålegress, som 
er svært viktig i sjøen, trenger lys for å 
trives, så det må derfor ikke legges 
brygger eller båter over disse sengene.  
Forbudssoner for alt fiske er indre Ok-
sefjord, Furøya, Sagesund og Kvastad-
kilen. Disse er  omtalt som bevaringsso-
ner. Tidsperioden er tenkt fra 2012 til 
2017. 
Forbudet gjelder fiske med teiner, 
garn, ruse og line. I Kvastadkilen er det 
kun forbud mot å fiske østers. 
I ytre forbudsområde tillates vanlig fis-
ke unntatt med teiner og garn.  
Mellom Askerøya og Båen er det et så-
kalt Hummerreservat, areal ca. 
4,9  kv.km. 
Det er i kommunen registrert 1500 
hummerteiner pr. 02.10.11, og det er 
foretatt merking av 400 hummer, mer-
ket med nummer og navn til Flødevi-
gen. 
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