
PRESIDENTEN HAR ORDET 

Kjære Rotaryvenner! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Først vil jeg rette en hjertelig takk til 
Ole Jacob, Ole, Ragnar og Reidar som 
stilte opp som verter på vårens peisafte-
ner. Ingen tvil om at disse kveldene er 
populære og  også meget nyttige. Et 
fremmøte på nesten 80% er jeg svært 
godt fornøyd med. 

Der kom også frem utrolig mange gode 
og spennende forslag til temaer og fore-
dragsholdere. Engasjementet hadde vært 
stort og diskusjonene gode. Aldri har 
vel programkomiteen, med Reidar i 
spissen, hatt så mange forslag å jobbe 
med, noe som vil sikre at Sven Inge i 
sitt første halvår som president vil kun-
ne presentere et spennende program for 
klubben vår. Jeg ønsker bare lykke til 
med arbeidet i programkomiteen. 

Vi fikk også til styret inn flere forslag 
på nye medlemmer og medlemskomi-
teen, med Svein i spissen, har jobbet 
godt de siste ukene. Vi har pr i dag ca 
15 navn "på blokka" som er på ulike 
stadier i prosessen. Noen nye kan allere-
de nå kontaktes, andre igjen til klarering 
i medlemskomiteen. Jeg er overbevist 
om at vi her vil lykkes med å få flere 
nye medlemmer, selv har jeg som mål å 
få inn 3 nye innen mitt rotaryår er om-
me.  

Påsken står snart for døren og derfor har 
vi møtefri både mandag 14. april og 21. 
april. Derimot blir 28. april en av de 
store dagene i klubben. Da er det vårt 
prosjekt "Honnørfest" som står på agen-
daen og vi har også i år som mål å fylle 
Tvedestrand rådhus. Bjørn Walle og 
hans komite har regien denne kvelden, 
men her er det viktig at vi alle bidrar. 
Jeg håper - og tror - på et stort fremmøte 
av våre medlemmer denne kvelden!  

Så vil jeg få ønske dere alle en riktig 
God Påske ! Vi satser på flott vær, noen 
vil sikkert kunne finne litt snø oppe i 
fjellheimen, mens noen av oss som sver-
ger til hjemmepåske håper på en båt på 
vannet og en hyggelig fisketur på båen. 

Så sees vi mandag 28 april på Rådhu-
set !!                                            Oddvar 

ROTARYMØTE 03.02. 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Oddvar Pedersen 
Gjester: Ingen 
Frammøte: 64% 
Program: Klubbaften 

Presidenten åpnet møtet som vanlig og  
han  syntes å se at det gikk mot vår og 
derfor hadde valgt  sang nr. 315 i sang-
boka, ”No livnar det i lunnar”. Det var  
gratulasjoner til Anne Berit med den 
24.02 og Geir med den 01.03. Trygve 
hadde allerede Kjellerposten klar, til 
tross for at vi skriver 03.03. Trygve og 
Reidar har laget et fint skriv om vårt 
prosjekt og dette sendes til Distriktet . 
Presidenten etterlyser verter til peismø-
tene  som er på programmet 17.03.  
Svein Inge holdt et foredrag om fuglene 
og da tok han for seg Tårnsvala. Den 
kunne være i luften i 2-3 år og både so-
ve og spise der. Rugetiden var variabel 
mellom 16-26 dager. Den kunne fly i ett 
strekk helt til Danmark og Tyskland. 
Den flyr med en fart av 160 km/t. Den 
hekker kun under takstein. Utrolig å 
høre hans kunnskaper om fugler. 

Etter  dette ble  det servert ost, vin og 
kjeks, og resten av møtet ble som pro-

grammet  viser Klubbaften /
kameratskapsaften. Praten gikk lystig 
rundt bordene. Presidenten avsluttet det 
ordinære møtet  kl.20.30, men sa at det 
ville glede ham om vi ville fortsette ut-
over. Og det var det flere som valgte -  
stemningen var skikkelig god!          Egil 

                                                                    
ROTARYMØTE 10.03. 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Oddvar Pedersen 
Gjester: Steinar Storm-Olsen og Liv 
Tønnesen . 
Frammøte: 83% 
Program: ”In Amenas” 

Presidenten  kunne ønske en nesten full-
satt kjeller velkommen og etter at vi 
hadde sunget sangen, kunne han opplyse 
om at Reidar hadde  fått registrert oss i 
Enhetsregisteret og dermed tilgang til 
Frivillighetsregisteret. Det siste for å 
kunne motta 5% av spilleinnsatsen 
”grastotandelen” av spilleinnsatsen vi 
betaler til Norsk Tipping. Han oppford-
ret alle til å registrere seg hos sin tippe-
kommisjonær. Selv hadde presidenten 
gjort det, enda han tidligere hadde hatt 
fotballgruppa som sin mottaker. Etter 
dette overlot presidenten ordet til kvel-
dens foredragsholder, Steinar Storm - 

Olsen.  
Han hadde 
med seg en 
god del bilder 
som han ville 
ha vist oss 
samtidig  som 
han pratet om 
prosjektet , 
men teknik-
ken ville ikke 
være med  

denne kvelden. Det ble derfor, som han 
sa, noe amputert, men  han kunne jo 
fortelle mye interessant uten bilder. 
Han var nå pensjonist, men hadde job-
bet i In Amenas for Statoil.  

I dette nummeret kan du lese om: 
03.03.: Klubbaften m. ost og vin.    
10.03.: In Amenas v Steinar Storm-Olsen. 
17.03.: Peisaften -Temaer til drøfting. 
24.01.: ”Gjennom gl. Tvedestr.” v/Per J. Johnsen 
31.03.: Hos Indianbere i Guatemala v/Ole J. Devold. 

Programmer framover: 
07.04.: Ref. fra peisaften.  
 Mafiaen på icilia v/Svein Jordahl. 
14.04.: Møtefri. Påskeuka. 
21.04.: Møtefri 2. påskedag. 
28.04.: Honnørfest på Rådhuset. 

Frammøte denne måned:  73,5% 

100 %: Arne B., Bjørn, Egil, Helge, Mads, 
Oddvar, Ole J. T., Ragnar, Sven Inge, Tanja. 

Møtt i andre klubber: Ingen meldte. 
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Prosektet var et samarbeid mellom Stat-
oil og BP, startet opp i 1998. Han hadde 
ansvaret hos Statoil for oppstart av anleg-
get. Prosjektorganisasjonen  hadde  ho-
vedsete i London. Under byggetiden  
viste det seg at grunnforholdene der hvor 
anlegget var  påbegynt, ikke var sikret, 
slik at deler av anlegget måtte flyttes opp 
i fjellene. Det var 4 mil fra anlegget og til 
brønnene som ble boret. Det var  en varm 
arbeidsplass 57 grader i sola. Alle instru-
menter måtte derfor tåle høye temperatu-
rer. Anleggskostnader 1,2 mill. dollar, 
5000 mann var involvert i løpet av 3 år. 
Anlegget kunne først starte opp i juni 
2006. Det var strenge HMS krav, alle 
bevegelser ble elektronisk registret  ved 
kjøring. Anlegget var sikret mot inn-
trenging av uvedkommende med betong-
blokker og piggtråd, dette gjaldt også 
rundt boligkvarteret. Men den 16.01.13 
skjedde det som ikke skulle kunne skje. 
Terrorister tok seg inn og angrep og 
drepte flere personer. Det må ha vært 
innside, lokale personer som hadde vært 
med bak dette angrepet. 
Selv uten bilder var dette et interessant 
foredrag. Presidenten takket for dette og 
honoraret ble som alltid valg mellom rødt 
og hvit .  
Møtet ble avsluttet til vanlig tid.                                                       
            Egil 

ROTARYMØTE  17.03. 
Peismøter :  
Verter  Ole Jacob, - Ole J. D. , Tor Erik  
og Ragnar. 
Fremmøte:  77 %. 
Program for peisaften var   
1. Forslag  til nye medlemmer. 
2.  Endringer i vedtektene. 
3.  Program for høsten. 
Referater fra peiskveldene vil bli gjen-
nomgått på møtet 07.04.  
 
ROTARYMØTE  24.03. 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Oddvar Pedersen 
Gjester: Foredragsholder Per Jørg John-
sen 
Frammøte: 69% 
Program: Vandring gjennom ”Gamle 
Tvedestrand” 
Sang: ”I en liten sørlandsby”. 
Presidenten ønsket velkommen, etter 
først å ha etterlyst kveldens foredragshol-
der. Han ga deretter ordet til Bjørn  som  
hadde en del opplysninger om årets hon-
nørfest. Som det fremgår av programmet,  

er honnørfesten 28.04. Men da det jo er 
påske og vi da har 2 møtefrie dager i ap-
ril må vi forberede festen allerede nå. Det 
må skaffes 7 bløtkaker og 16 fat smør-
brød. For øvrig kommer han tilbake vedr. 
saken i møte 07.04.  
Etter dette var kveldens foredragsholder 
på plass. 

Han beklaget sterkt - til tross for påmin-
nelse 2 dager før, at han hadde glemt 
møtet, og derfor hadde han heller ikke 
bilder å vise som planlagt. Han hadde 
imidlertid med en folder ” Tvedestrand 
175 år”. Denne delte han ut til alle  og 
den var informativ nok til å følge ham 
gjennom turen  ”Gamle Tvedestrand”.   
Han startet i ” Gågata”, og tok for seg 
hvert hus helt ned til Bakkeskåt. Mølle-
dammen var eid av Mads Smith. Herfra 
renner Møllebekken pent nedover til hav-
na. I dag kan kun noe av bekken synes 
ved Meieribrua. Slepa var en plass hvor 
de kunne ta opp tømmer. På tomta til 
dagens apotek, stod det et hus som  i no-
vember 1929 ble satt i brann. Dette ble 
gjort av den mye omtalte ”Urmageren fra  
Tvedestrand”. Ellers kan nevnes  at Hill-
gårds fabrikk var tegnet av en svært kjent 
arkitekt, Arneberg, som også tegnet Råd-
huset. Første lege i Tvedestrand var Dr. 
Vogt og senere Dr. Stian Eriksen. Det 
sies at han hadde så stort distrikt at han  
etter hvert flyttet til Bærum. 
Det bli for mye å skrive om hele turen, 
men det var -  selv uten gamle bilder, et 
veldig interessant møte. Det er å håpe at 
vi senere kan få Per Jørg tilbake, da han 
nok har mye mer på lager.  
Som vanlig ble det delt ut et ”flaske-
honorar”  til kveldens foredragsholder.  
Presidenten avsluttet møtet og minnet om 
” Grasrot andelen”.                          Egil                            
 

ROTARYMØTE 31.03. 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Oddvar Pedersen 
Frammøte: 73% 
Program: ”Hos indianere i Guatemala”  
v/Ole J. Devold. 
Presidenten ønsket velkommen og opp-
lyste at det ble endinger på ritualet, slik 
at sangen kom noe senere i programmet.  
Han ga deretter ordet til Bjørn, festgene-
ralen for Honnørfesten, som skal arrang-
eres 28.04. 
Bjørn foretok opprop om hvem som kun-
ne levere kake, alternativ smørbrød. Dis-
se måtte vi prøve å gjøre både høye og 
fine da, de gamle synes det er stas. Han 
trengte 7 bløtkaker og 16 fat med smør-
brød. Velvilligheten var stor hos med-
lemmene, og  han fikk bekreftet at alt var 
under kontroll. Kjøreoppdrag/kjøresedler 
ville han komme tilbake til på neste mø-
te . 
Etter dette ga presidenten ordet til Tor 
Erik- en 3 minutter fra sin ferie i Thai-
land. Han viste noen fine bilder og fortal-
te litt rundt bildene. Så var det klart for 
kveldens sang, ”Den siste mohikaner”, 
som runget skikkelig gjennom kjelleren. 
Grunnen til valg av sang var kveldens 
foredrag ”Indianere i Guatemala” ved 
Ole Devold. Han hadde sammen med to 
andre fra den norske advokatforeningen 
deltatt på et besøk i Mayaindianernes 
advokatforening, i perioden 30.04.-06.05. 
2013. Hensikten med besøket var å hjel-
pe Mayaindianerne, som utgjør 40 % av 
folket; hjelpe dem mot den nasjonale 
advokatforeningen som de så på som 
mafiaen. I tillegg også for å sjekke hvor-
dan pengene fra Norad ble brukt. Språket 
der er spansk. De siste 3 dagene ble mer 
feriepreget. De reiste inn i landet til urbe-
folkningen og så den store klasseforskjel-
len mellom fattige og rike. Det ble byg-
get opp et rettsapparat, slik at store far-
mer kunne bli tilbakeført til Mayafolket. 
Det var forholdsvis få familier som eide 
store deler av landet. 

Presidenten takket så Ole for foredraget,  
men måtte beklage at det ikke ble noe 
honorar denne kvelden.                        Egil 
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På grunn av hele 5 møter i mars med mange 
interessante programmer og derav lange inn-
holdsrike referater, må en del stoff utsettes til 
Kjellerposten for april. Dette gjelder bl. a. 
Rotary Opplysning. 

Jeg ønsker dere   
          Redaktøren  


