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PRESIDENTEN HAR ORDET 
 
Kjære.Rotaryvenner! 
September står for dø-
ren og vil bli en spen-
nende måned på mange 
måter. Ikke bare tenker 
jeg på valget 9. septem-
ber, selv om det nå ser 

ut til å bli mer spennende enn man had-
de trodd for noen uker siden. Men det 
blir også en stor og viktig måned for 
klubben vår.  I månedens første møte 
vil  komiteenes planer for året bli lagt 
frem, dessuten har vi gleden av å ta opp 
et nytt medlem. Geir Nylen har sagt ja 
til å bli med i klubben, det setter vi stor 
pris på og ønsker ham hjertelig vel-
kommen. 
16. september blir en stor dag, da får vi 
besøk av Guvernør Elisabeth Stray. 
Alltid spennende og inspirerende å 
høre guvernørens innlegg.  Hennes 
tema i år vil være ”Det skjer noe nytt i 
Rotary. Hva betyr det ? ” Denne kvel-
den kler vi oss også litt pent. 
Elisabeth er medlem av Kongsgaard 
RK, der hun har gått gradene i organi-
sasjonen. Vært medlem siden 2004.  
Utdannet som sykepleier, spesialiserte 
seg som intensivsykepleier og senere 

spesialisert i Forebyggende Helsear-
beid. Leder i dag sitt eget firma som 
leverer teknisk- og forebyggende kurs-
virksomhet rettet mot norsk oljesektor 
og verkstedindustri på ultra – høye 
trykk. Vi ser frem til møte med årets 
guvernør. 
I løpet av september deltar videre klub-
ben vår på Yrkesmessen ved Lyngmyr 
Skole. Flere av klubbens medlemmer 
har allerede meldt seg på. Flott tiltak å 
kunne bidra på. 
Distriktskonferansen arrangeres også i 
begynnelsen av september, i Kr.sand. 
Årets tema er  ”Samspill”. Olaf Jørg, 
Tanja og undertegnede reiser fra klub-
ben.  Det er lagt opp til et omfattende 
program med mange spennende fore-
drag. Håper å kunne gi et fyldig referat 
etter samlingen. 
Til slutt vil jeg også minne om Peisaf-
ten, der jeg håper på stor oppslutning 
fra klubbens medlemmer. Der vil vikti-
ge tema for klubben bli diskutert og det 
er absolutt en arena for gode innspill og 
forslag til beste for klubbens videre ut-
vikling. Håper på stort engasjement. 
Vel møtt til en spennende måned i 
klubben vår. 
 

Programmer framover: 
02.09.: Club Assembly 
09.09.: Møtefri - Stortingsvalg 
16.09.: Møte med Guvernør Elisabeth Stray 
23.09.: Peisaften 
30.09.: 3-min og referater fra Peisaften 

I dette nummeret kan du lese om: 
05.08.: 3-min og kameratskapsaften m. ost og vin 
12.08.: Byløft v/Anette Pedersen. 
19.08.: Livet på den okkuperte vestbredden  
            v/Øystein Nedrebø. 
26.08.: Et historisk tilbakeblikk. Najaden og  
            historien rundt den v/ Knut Heidem. 
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ROTARYMØTE 05.08 
Møtested: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Oddvar Pedersen 
Fremmøte: 58 % 
Program: Kameratskapsaften 
Presidenten åpnet møtet med å takke for en flott 
sommertur til Store Torungen fyr. Dette var en 
tur som gav oss alle luft i håret og med en skik-
kelig smak av sørlandsk sommer og skjærgård. 
Presidenten opplyste også at Ragnar Lofstad ga 
en pengegave til vårt prosjekt i Kenya i forbin-
delse med sin 70 års dag. Det ble et betydelig 
bidrag som høstet stor applaus i klubben og som 
kommer godt med til vårt skoleprosjekt der 
nede.  
Deretter orienterte Reidar våre gamle betegnel-
ser dusin, snes osv. Videre sa han at danskene 
kaller dagens første måltid for morgenmat og 
ikke frokost, slik vi sier her hjemme. Han kom 
også inn på danskenes spesielle tellemåte. Den-
ne kan for oss nordmenn virke forvirrende, men 
som Reidar sa; har han jo giftet seg med en 
dansk dame så dette måtte han jo lære seg.  Det 
gikk greit på alle måter. 
Deretter ble det hyggelig samvær med ost og 
godt drikke resten av møte. Vi takker for et 
hyggelig møte og sender en takk til DnB som 
den kvelden sponset maten. 
 
ROTARYMØTE 12.08. 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Oddvar Pedersen 
Frammøte: 65%  
Program: Byløft 2014 

Presidenten ønsket velkommen og spesielt  våre 
gjester, prøvemedlem Geir Nylen og kveldens 
foredragsholder, Anette Pedersen. 
Kveldens  tema  var Byløft 2014 og hva  kunne 
vel passe bedre enn å åpne møtet med Tve-
destrandssangen. Vi måtte klare oss uten  mu-
sikk  men det gikk allikevel greit  og komme 
igjennom sangen. Presidenten tok  så ordet og 
kunne opplyse at Distriktkonferansen ville bli 
avholdt i Arendal helgen 6-8 september .han  og 
kasserer Olaf Jørg  samt sekretær Tanja ville 
møte på lørdagen, slik at det ikke ville bli de 
store kostnadene. 
Presidenten ga deretter ordet til kveldens fore-
dragsholder.  Hun åpnet med 3 ord; Hvem – hva 
– hvor. Byløft 2014 hadde ansatt henne i 50% 

stilling sammen med Martha Hansen. Hvem var 
med i  byløft 2014, jo Tvedestrand kommune, 
Fylkeskommunen  og regionaldepartementet. 
Foreløpig utført: lekeplass brygga, telt i Bak-
keskåt og bybåten. Prosjektet er et 3 års pro-
sjekt. Bybåten ble allerede i år en suksess. Del-
prosjekter i alt 13 stykker. Nevner noen som 
eks. parkeringsplasser, gatebelysning, brostein 
etc. Oppstart  Holgata -Bakkeskåt. Tvedestrand 
veteranhusklubb har sagt seg villig til å delta. Et 
av medlemmene våre undres på hvordan det var 
å få huseierne med. Til det svarte hun at det nok 
kunne bli noe ulikt. Et annet medlem mente det 
var store visjoner og at det nødvendigvis måtte 
inn store investorer. 
Hun avsluttet  med:  Medvirkning og deltagelse 
=  Stedsutvikling. 
Kveldens tema var svært interessant, derfor  ble 
møte først avsluttet kl. 20.00. 

ROTARYMØTE 19.08. 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Oddvar Pedersen 
Frammøte: 55 %  
Program: ”Livet på den okkuperte Vestbred-
den” v/ Øystein Nedrebø.  
 
President Oddvar ønsket velkommen  og  mente 
at sommeren ikke var over da vi denne kvelden 
faktisk hadde; hele 7 gjester foruten vårt prøve-
medlem Geir.  Spesielt ønsket han kveldens fo-
redragsholder, Øystein Nedrebø velkommen. 
Øystein er jo fra Holt og hadde således mange 
kjente i salen. Kveldens sang, Å leva det er å 
elska. 
Presidenten kunne deretter opplyse at Karl Rag-
nar befinner seg for tiden på sykehjemmet og at 
han hadde fødselsdag den 17.08. Han ville av-
legge vår ”kapellmester” et besøk en av dagene. 
Det ble ellers opplyst at Helge nå hadde ajour-
ført vår nettside og ny møtetid var kommet på 
plass. Det ble minnet om at den nye møtetiden 
kl.19.30 begynner fra 01.09. 
Det ble også minnet om Yrkesmessa på Lyng-
myr torsdag 12.09 kl. 18.00 – 20.00. Rotary ble 
oppfordret til å stille  med så mange som mulig 
denne kvelden.  
Så over til kveldens foredrag. 
Øystein fortalte at han jobbet for Kirkens Nød-
hjelp i noe som kalles ”Ledsagerprogram” i regi 
av Kirkens Verdensråd.  

Oppgavene er å støtte palestinerne  med fredeli-
ge midler. Disse ledsagerne, som de kalles,  skal 
observere, beskytte og være tilstede,  dokumen-
tere og informere. De må rapportere til kirkens 
nødhjelps-kontor. 
Alle må gjennom såkalte sjekkpunkter hvor de 
blir grundig sjekket av soldater. Også barn til og 
fra skolen blir stoppet og kontrollert her. Det 
hender ofte at barn blir arrester og da er  det vik-
tig at ledsagerne er tilstede og har observert slik 
at disse igjen kan rapportere dette  slik at barnea 
får hjelp fra nødhjelpen.  
Hebron som, Øystein jobbet i, er Palestinas nest 
eldste by. Abrahams grav finnes her og er fra 
1500 f. kr. Jordansk styre fra 1948- 1967 og Is-
rael har okkupert denne fra 1967. 
To massakre har formet byen. I 1929  angrep 
muslimene i Hebron jødene. Dette var en reak-
sjon på sionistisk immigrasjon. 
67 jøder drept og 100 skadd. 400 ble beskyttet 
av muslimske naboer. 
I 1994: Israelske bosatte jøder skyter muslimer i 
Abrahamsmoskeen under Ramadan, 29 drepte. 
Etter dette ble moske’ene delt Synagoge – 
Moske’. 
Hebron i dag er, etter Osloavtalen 1994, delt i 
to: Israelske styrker ut fra byene; 30000 palesti-
nere bor i lovløse soner. Hovedgata er stengt og 
innegjærdet; det er lagt nett over gata. Dette er 
på grunn av helsefaren. Hebrons bosettere er 
svært religiøse. Palestinerne må tåle mye. Hver 
søndag krysser de inn i Israel fra vestbredden. 
Lange køer - de sover på vestbredden og jobber 
i Israel. 
Hebron fremover: Nye bosettinger, mer organi-
sert; ikke voldelig motstand mot okkupasjon. 
Vi takker for et veldig interessant foredrag! 
 
ROTARYMØTE 26.08. 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Oddvar Pedersen 
Frammøte: 55 %  
Program: Et historisk tilbakeblikk. Najaden         
og historien rundt den v/ Knut Heidem. 
Presidenten ønsket velkommen  og vi startet som 
vanlig med en sang ”Hvem kan segla før utan 
vind”. Vi hadde flere gjester, også denne kvelden 
4 i tallet foruten prøvemedlem Geir  Nyleen. 
Det var meldt inn en del forfall, ellers var  det 
ikke tid til noe rotarystoff, bortsett fra at presi-
denten viste siste utgave av Rotary Norden hvor 
vår klubb hadde fått en og en halv side, hovedsa-
kelig fra GSE - teamets besøk i mai. 

Så over til kveldens foredrag ”Historisk tilbake-
blikk på Najaden” . 
Kveldens foredragsholder, Knut  Heidem  takket 
for invitasjonen og antydet at tiden nok kunne bli 
knapp, og presidenten ba derfor  medlemmene 
om forståelse hvis det ville bli overtid. 
Danmark/Norges rolle før 1812: Preget av urolig 
tid i Europa med kriger.  Småstatene erklærte i 
1773 allianse med Russland - ”Den evige allian-
se”. 
Det var et godt forhold til England. I år 1800  ble 
det dannet et såkalt vepnet kontrollsystem. Og 
Danmark/Norge ble tvunget ut av  alliansen. 
Stormaktenes handel ble svekket grunnet kriger. 
Den Dansk/Norske flåten skulle beskytte Øre-
sund mot svenskene. I årene 1808-1809 ble det 
blokade. Det kom ikke inn korn fra Norge og det 
ble således matmangel. 
Så innledningen til Historien om Najaden. 
Tokt fra København til Lyngør. 
Gikk fra verftet 28.02.12  og ankom Brekkestø  
dagen etter.  Her grunnstøtte den  og ble skadet 
slik at den måtte slepes til Kristiansand for repa-
rasjon og ombygging. 
Antall kanoner ble endret fra 36 til 42  , Mann-
skapet besto av 315 mann .Etter at reparasjonen 
var ferdig,  patruljerte den på Agderkysten. 08.. 
samme år  ankret den opp ved Haven (Vestre 
Sandøya) hvor de fant ut at det var god og trygg 
havn. Her hadde de utsiktspunkt ved den optiske 
telegrafen. Herfra ble det observert  en brigg  
utenfor Sandøya . 
Najaden kastet anker og seilte mot Lyngør.  
Et linjeskip stevnet inn i skjærgården og gikk på 
grunn  i Buskjærfjorden, mens enda en brigg  
fortsatte inn Hagefjorden og forfulgte Najaden 
mot Lyngør. Kaptein Holm om bord i Najaden 
seilte inn Store Svalsund og regnet med at Dikta-
tor  ikke kunne forfølge inn i Lyngør Havn. Naja-
den ankret opp ca. kl 20.45 og gjorde klar til 
kamp om Diktator skulle komme. Det ble skutt 
fra nordsiden av Holmen. Kl. 21.15 kommer Dik-
tator sigende inn Store Svalsund og støter på land 
på Lyngørsida slik at den ble liggende med hele 
bredsiden mot fiendens 42 kanoner. 
Najaden sloss  mot overmakten  og etter hvert 
brakk alle tre mastene og baugspydet. Øvre dekk 
falt ned på batteridekket og båten ble ute av ba-
lanse og begynte å synke. Kaptein Holm  beord-
ret å gå fra borde og komme i sikkerhet. Najaden 
var fortapt for alltid. 
To kanonbåter var etablert i Vardvik  men kunne 
ikke hindre Najadens skjebne. 

Bjørn Walle 

Egil Vatne 

Egil Vatne 

Egil Vatne 


