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PRESIDENTEN HAR ORDET 
Kjære Rotaryvenner! 
Så er en aktiv og hek-
tisk september måned 
over, og det gledet meg 
stort å se at vi på peis-
kvelden 23.09 nesten 
hadde 100% fremmøte. 
Har også forstått at ak-
tiviteten var stor, og jeg 
har mottatt mange gode 
forslag til program og 

navn på potensielle, nye medlemmer. Det-
te blir godt stoff  å jobbe videre med og 
skaper grunnlag for mange gode møter og 
aktiviteter. 
Det var også en stor kveld da vi hadde 
besøk av guvernør Elisabeth Stray og 
ass.guvernør Svein Tore Stiansen. De 
hadde mye positivt å si om klubben, synes 
vi jobbet godt, hadde gode prosjekter lo-
kalt, imponert over all mediedekningen vi 
hadde fått, både i lokalavis og Rotary 
Norden. Slikt er jo hyggelig å høre. Var 
også imponert over klubbens nettside, den 
klart beste hun hadde sett så langt. Takk, 
Helge ! 
Distriktskonferansen ble avholdt i Kristi-
ansand  6. – 8 september. Olaf, Tanja og 
undertegnede stilte der på lørdagen.  
Mange interessante foredrag, bl.a av Øy-
vind Stenstad om Glencore Nikkelverk AS 

og Kjell Johannessen om NODE samar-
beidet, som er et samspill mellom bedrif-
ter i en næringsklynge regionalt og nasjo-
nalt. Har i dag 58 medlemsbedrifter som 
representerer oljeteknologi industrien på 
Sørlandet. 
Men det som imponerte og rørte oss mest, 
var presentasjonen av alle ungdommene 
som var - eller hadde vært, utvekslings-
studenter  i 1 år. Vi fikk høre norske som 
hadde vært ute og kommet hjem, dessuten 
en presentasjon av alle de utenlandske 
studentene som dette året var inne i klub-
bene i  distrikt 2290. Masse flott  ungdom, 
sterke historier. Vi  har ikke vært flinke til 
å finne representanter, la oss begynne å 
jobbe med dette i 2014, med da som mål å 
få ut en student i 2015. Det burde være 
mulig ! 
Og på nyåret får vi også besøk i klubben 
av Per Åsmund Sandåker fra Gjerstad, 
som har vært 1 år i USA som utvekslings-
student. Ser frem til å høre hans historie. 
Oktober byr også på mye spennende. Hå-
per på godt fremmøte på Intercitymøte på 
Cinderella, alltid givende å møte medlem-
mer i andre klubber. Dessuten  
”kakefesten” på Strannasenteret, alltid en 
stor kveld for beboerne der. Mens måne-
den avsluttes med beiteprosjektet til An-
ders Oppegaard og Tor Granerud.  
Vel møtt til en trivelig oktober! 

Programmer framover: 
07.10.: Inter City på Cinderella. Kragerø, Risør, og 
Tvedestrand. Maritimt tema v/Asbjørn Aanonsen 
14.10.: Mer om Rotary v/Svein Tore Stiansen. 
21.10.: Hyggeaften på Strannasenteret. 
28.10.: Kulturlandskapspleie og kystlynghei. Et 
beiteprosjekt v/Anders Oppegård og Tor Granerud 

I dette nummeret kan du lese om: 
02.09.: Club Assembly. 
09.09.: Møtefri - Stortingsvalg. 
16.09.: Møte med Guvernør Elisabeth Stray. 
23.09.: Peisaften. (Ingen direkte referater) 
30.09.: 3-min og referater fra Peisaften 

 

ROTARYMØTE 30.9.2013 
Møtested: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Oddvar Pedersen 
Program: Klubbaften med referat fra peismøte-
ne 
Fremmøte: 73 %. Peisaften: 93 % 
Presidenten åpnet møtet og ønsket velkommen. 
Vårt medlem, Kjell Larsen døde 26. septem-
ber. Presidenten holdt en minnetale over Kjell 
og klubben hedret hans minne med 1 minutts 
stillhet.  Kjell ønsket ikke blomster i forbindel-
se med bisettelsen, men heller en gave til Rota-
ry Foundation. Kjell bisettes i Dypvåg Kirke 
fredag 4.10. 2013. Representanter fra klubben 
deltar. 
Kasserer Olaf Jørg la frem regnskap for rota-
ryåret 1.7.12 – 30.6.13. Budsjettet for året var 
satt opp med et overskudd på kr 4.800. Over-
skuddet ble på 3.988. De største avvikene ble 
kommentert, bl.a med mindre inntekt på vinlot-
teri enn budsjettert (differanse på 8.100). GSE-
besøket var ikke med på budsjettet, men kunne 
gjennomføres på en god måte, bl.a takket være 
tilskudd fra Sparebanken. President, kasserer 
og styre har hatt god styring med økonomien. 
Kasserer la også frem budsjett for neste år. 
Budsjettet er satt opp med et overskudd på kr 
4.500. 
Det ble avgitt referat fra peismøtene 23. sept: 
Oddvar Pedersen var vert og refererte, Helge 
Nilsen refererte fra møte hos Bjørn Walle, Ole 
Jacob Thorsen fra møtet hos Reidar Kjelstrup 
og Mads Oppegaard fra møtet på Færsnes 
Gjestegård.  Temaene på møtene var forslag til 
program, nye medlemmer og uttalelse om pro-
sjektet Byløft.  Meget godt oppmøte (93%) og 
flott servering på alle peismøtene. 

TVEDESTRAND ROTARY KLUBB 
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand. 
e-post: tvedestrand@rotary.no 
Internett: www.tvedestrand.rotary.no  
President 2013- 2014:  Oddvar Pedersen  
Øksenåslia 3, 4900 Tvedestrand.  
Telefon: 37161141 Mobil: 41517291 

Sekretær: Tanja Høiseth,  
Furulyveien 4, 4900 Tvedestrand 
Mobil: 99539953 epost: tanjh@online.noe 
IT– ansvarlig: Helge Nilsen, Gjevinggården,  
4912 Gjeving. e-post: admin@sentralvaskeri.no 
KJELLERPOSTEN, red.: Trygve Eriksen,  
Bakkev. 26, 4900 Tvedestrand.  

FRAMMØTE DENNE MÅNED:  74,5% 
100 %: Birger, Bjørn, Camilla, Cecilie, 
Geir,  Helge, Oddvar, Ole J. D., Olaf Jørg, 
Reidar, Svein J., Tanja, Tor Erik,  
Møtt i andre klubber: Ingen meldte 

Fødselsdager framover: 
 
Cecilie Granerud     14.10.71 
Ole Joakim Devold 30.10.63 
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Svein J. 

Tvedestrand Rotary Klubb                                         
Budsjett 2013-2014   Inntekt   Utgift 
Medlemskontingent NOK x 33   66000   
Julebord             0      2000  
Guvernørbesøk             0      1000  
Vinlotteri      20.000 
Sommertur             0           0     
Honnørfest                    5000  
Strannasenteret                     2000  
Julemøte             0           0 
Ut i det blå, tur                        0            0 
Drift Rotarykjelleren        2000 
Diverse driftsutgifter          5000 
Kontingent RI.  USD 52 x 33       10000 
Handicamp NOK 50 x 33        1700 
Kontingent RD NOK 530 x 33     17500 
RYLA           3500 
Annual Giving USD 60 x 33       1180 
Pets distriktssamling         2500 
Div. inntekter/renteinntekter            500 
SUM                   86500   82000  

Kjell er gått bort. 
Vi tok farvel med 
vårt humørfylte og 
gode medlem i Dyp-
våg kirke den 4. 
oktober. 
Stunda ble slik Kjell 
ønsket - med  kjær-
ligheten som tema. 
Prost Modalsli holdt 
en beskrivende min-
netale over et godt 
og interessant men-
neske. Det passet 

med bibelens: Av tro, håp og kjærlighet, er kjær-
ligheten størst.  Trygve. 



ROTARYMØTE 02.09. 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Oddvar Pedersen 
Frammøte: 71%  
Program: Club Assembly 
Sang: Øyvinds sang (Løft ditt hode du 
raske gutt.) 
Frammøte: 71 % 
Gratulasjoner til Svein Jordahl som 
hadde fødselsdag 28.8. 
Administrasjonskomitéen v/Oddvar: 
Styret hører til her. Reidar Kjelstrup er 
leder av programutvalget. Man satser 
på å følge tidligere gjøremål: Fest på 
Strannasenteret, Honnørfest, yrkes-
messe, yrkesrelaterte foredrag, skole-
prosjekt i Kenya og Intercitymøter. 
Det viktigste er å finne interessante fo-
redragsholdere til de ukentlige møtene. 
Servicekomitéen v/Oddvar: Mads Op-
pegaard er leder av komitéen. Det sent-
rale er kjellerutvalgets oppgaver med 
de ukentlige gjøremål; kaffikoking, 
rengjøring, snømåking, klargjøre til 
sammenkomster mm. Det er flere ut-
valg her: bl. a. julebord, kirkebesøk, 
sommertur, blåtur, Nairobiprosjekt. 
Nye generasjoner v/Oddvar: Sven Inge 
Marcussen er leder av komitéen. Det er 
planen å sende noen på RYLA, satse 
på barn og unge lokalt, samt delta på 
Roundtrip. 
Medlemskomitéen v/Svein: Tanja Høi-
seth er leder av komitéen. Man har satt 
seg flere mål: Øke medlemstallet opp 
mot 40 (34 nå), redusere gjennom-
snittsalderen, få med yrkesaktive med-
lemmer, øke kvinneandelen, skape ut-
fordringer for oss selv, samt få fadder-
ne til å engasjere seg overfor nye med-
lemmer. 
Kommunikasjonskomitéen v/ Olaf 

Jørg: Kjellerposten/referatene står 
sentralt i kommunikasjonen i klubben. 
IT/hjemmesida er også viktig. Oddvar 

tar seg av presseoppslag i aviser og 
Rotary Norden. Rotaryinformasjon tas 
av Ole, Oddvar og Mads. 
Medlemsopptak av Geir Nylén 
Bjørn Walle fortalte følgende om klub-
bens nye medlem: Født 1.3.47, gift 
med Bodil, har to barn og fire barne-
barn. Han bor på Grønland, er en prak-
tisk mann og spiller gitar. Geir er opp-
rinnelig utdannet kokk. Imidlertid har 
han hatt en karriere bestående av ar-
beid som stålgrossist, jobb for Block 
Watne og Egil Gauslå, kjøkkenfor-
handler på Stoa, jobb hos Gjeving Tre-
vare og nå hos Solfjeld Møbelfabrikk.  
Så ble det opptak v/presidenten, og 
medlemmene reiste seg under seremo-
nien. Geir mottok nål og diplom, og 
det hele ble foreviget med en fotosean-
se. Kaffe og kake stod deretter for tur, 
samt høylytt prat.  
Mot slutten av møtet kom Trygve E. 
med hilsen fra Jane fra Australia. Ca-
milla Grantham spurte om Rotarykjel-
leren kunne brukes som et 

Guvernørbesøk 
Elisabet Stray er bosatt i Kristiansand. 
Hun utdannet seg først til sykepleier og 
tok så intensivutdanning.  Senere ble 
hun helsesøster. I dag har hun eget firma 
og holder kurs i skader ved høye trykk. 
En ingeniør og Elisabet kurser ansatte i 
oljebransjen. Hun har vært medlem av 
Rotary siden 2004 og er medlem av 
Kongsgaard Rotaryklubb. 
Rotary har et kontor i Sveits som støtter 
klubber i Europa og Afrika. Norge tilhø-
rer sone 16. Nylig var Elisabet på guver-
nørskole i St. Petersburg, og i januar var 
hun på omfattende opplæring i San Die-
go. 
Slagordet for i år er “Aktiviser Rotary, 
endre liv.” Ron D. Burton er RI- presi-
dent dette året. Man holder på gamle 
verdier samtidig som man søker forny-
ing. Rotary søker nytt arbeid, men vil 
også fullføre innsatsen med polio. India 
er blitt poliofritt. Tre land har fått nye 
tilfeller: Afghanistan, Pakistan og Nige-

ria. Bill Gates har lovet fortsatt støtte, og 
Rotary samarbeider med bl. FN og WHO. 
Future Vision Plan skal være Rotarys 
merkevare, og viser hva Rotary skal dri-
ve med i framtida. Hvis man skal forkla-
re hva Rotary er, må man få med tre mo-
menter: En humanitær organisasjon, en 
veldedig organisasjon og en yrkesorien-
tert organisasjon. I tillegg har man høye 
etiske regler.  
FVP skal forenkle søknader. Det er lurt 
å kikke på Rotarys hjemmeside for å fin-
ne ut hva man kan søke på. Det er seks 
fokusområder for utenlandsprosjekt: 
Fred- og konfliktforebyggende arbeid, 
vann og sanitærarbeid, mor/barn/
familiearbeid, økonomi og samfunnsar-
beid, sykdomsforebyggende arbeid, samt 
grunnutdanning i leseferdighet. 
Rotary er også opptatt av ungdomstje-
nesten, dvs. RYLA, Ungdomsutveks-
ling, Rotaract og Interact. De unge er 
Rotarys framtid! 

Hilde Marie 

Foto: Trygve E. 

ROTARYMØTE 16.09. 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Oddvar Pedersen 
Frammøte: 60%  
Sang: Tvedestrandssangen 

Gjester: Guvernør Elisabet Stray og 
assist. guvernør Svein Tore Stiansen. 
Gratulasjoner til Bjørn Walle som 
hadde fødselsdag 4.9. 
Presidenten minnet oss på betaling av 
kontingent, peismøter 23.9, samt at 

Hilde Marie 

ORD OM KJÆRLIGHET ORD OM KJÆRLIGHET ORD OM KJÆRLIGHET    
Nå går jeg langt borte og dikter i kveldNå går jeg langt borte og dikter i kveldNå går jeg langt borte og dikter i kveld   
et brev som i stykker skal rives.et brev som i stykker skal rives.et brev som i stykker skal rives.   
Men ber du meg skrive, så kommer jeg selv,Men ber du meg skrive, så kommer jeg selv,Men ber du meg skrive, så kommer jeg selv,   

Hermann Wildenvey 


