
Kjære rotaryvenner 

Vi startet oktober med en hyggelig klubbaften hvor høydepunktet 

var opptak av Rolf Berg-Hansen. Det er veldig gledelig med nye 

medlemmer, og jeg håper det snart byr seg en ny mulighet til å ha 

et nytt opptak. Svein hadde nok en gang laget en vanskelig men 

bra bildequiz til oss, hvor vi fikk utfordret oss på hvor godt vi 

legger merke til detaljer i nærmiljøet.   

11. oktober bydde på besøk på kommunens nesten ferdige PU boliger på Lyngmyr. Jeg var 

dessverre selv forhindret fra å delta, men jeg regner med det var interessant å se hva de har 

fått til der oppe. 

Dernest fulgte peisaften hos følgende 3 verter: Ole Jacob, Joar og Tor Erik. Det ble litt hektisk 

for sistnevnte da det viste seg at han ikke forventet å være vertskap, men han tok det på 
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- Presidentens ord 

- Intervju med programkomitelederen Mads 

- Referat fra oktober-møtene 

 

Vi møtes i Rotarykjelleren kl 1800 for en kaffekopp og prat.    

Møtet begynner kl 1830 

 

November-program (Obs programendringene): 

Mandag 1. november 2021:   Klubbaften m/nominasjon 

Mandag 8. november 2021:   Tor Arne Hauge: Tenk-senteret                                            

Mandag 15. november 2021: Marianne Landås: 2 år som ordfører 

Mandag 22. november 2021: Møtefri pga julebord 19.11. 

Mandag 29. november 2021: Årsmøte m/valg 

 

Fødselsdager:                                     

Leif:              11. november               Fredag 19. november blir det julebord 

Sven Inge: 16. november                 på  rådhuset!         
 

Presidenten:                          



strak arm i god Rotary ånd. Det ble en hyggelig kveld med god servering og hyggelig 

samvær. Vi fikk også en rekke gode forslag til program for våren og endel forslag til nye 

medlemmer. Her har vi litt å jobbe med videre. 

Vi avsluttet måneden med besøk av Guvernør Sissel Berit Hoell og AG Tone Kolbenstvedt. 

Det ble et hyggelig møte med 2 engasjerte damer med mye på hjertet. Inspirerende for 

arbeidet videre i klubben. 

Vi går nå inn i den travle førjulstiden. Håper likevel det gode fremmøtet fortsetter.  

Vi sees i kjelleren ! 

Leif -  President 

 

Programkomite-

lederen

 
 

Mads Oppegaard er leder for 

programkomiteen. Han har vært med i 

denne komiteen i mange år og har hatt 

lederansvaret de siste årene. 

- Mye jobb med å sette opp programmene, 

Mads? 

- Ja noen utfordringer er det selvfølgelig.  

Vi skal sette sammen og foreslå nytt 

program for det neste halvåret, avtale 

med foredragsholdere eller med bedrifter 

som skal besøkes og vi må snu om på 

programmet underveis dersom det 

kommer noe i veien, f.eks fordi 

foredragsholderen blir forhindret. 

- Vanskelig å få folk til å holde et program? 

- Egentlig ikke. Jeg synes de fleste er 

imøtekommende.  Men det kan være noe  

 

- arbeid med å finne tidspunkt som passer 

for foredragsholder og for oss. Det er jo en 

kabal som skal gå opp. 

- Hva påvirker hvilke program vi får? 

- Dersom presidenten har tema som ønskes 

tatt opp, ser vi selvfølgelig etter det.  

Ellers er diskusjonene på peisaften meget 

viktig.  Her kommer det tips og gode 

forslag som vi bruker. Etter å ha jobbet 

med dette i flere år, har også jeg og andre 

i komiteen nese for hva som kan være 

aktuelt. Gode, aktuelle program med 

variasjon i temaene er en rettesnor for 

arbeidet. 

- Er programmene for våren 2022 klare? 

- Vi har nå en skisse på blokka som vi 

diskuterer i komiteen og som vi skal 

presentere for presidenten. Steg to blir å 

kontakte foredragsholdere og avtale dato.  

Kanskje er dette arbeid vi gjør i desember. 

- Du går ikke lei av disse oppgavene? 

- Jeg synes programarbeidet i 

Rotaryklubben er meningsfullt og 

interessant og jeg har faktisk inntrykk av 

at vi lykkes i stor grad.  Hektisk kan det 

være i perioder, men vi møter stor velvilje 

hos de programholderne vi spør. Jeg 

trives med arbeidet, så jeg kan godt 

fortsette en stund til. 

- Er det mange positive tilbakemeldinger fra 

Rotary-medlemmene om at de er fornøyd med 

programarbeidet? 

- Vel, vel. Det skjer vel, men ikke så ofte… 



REFERATER 
Rotarymøte 4.10.2021  
Sted: Rotarykjelleren 
Møteleder: Leif Fage 
Program: Klubbaften med 
medlemsopptak. 
 

 
Presidenten ledet møtet og ønsket 
velkommen. 
Det var enighet om at Ellen og Leif skal 
meldes på sertifiseringskurs TRF (The 
Rotary Foundation) og at Ellen skulle 
meldes på RLI (Rotary Leadership 
Institute).  Dette programmet inkluderer to 
lørdagsmøter med fysisk oppmøte og to 
kveldsmøter på nett.   
Presidenten informerte om at det planlagte 
intercitymøtet 11. oktober er kansellert.   
Ellen holdt et meget interessant tre-
minutters foredrag om pandemier med et 
historisk tilbakeblikk på konsekvenser 
disse har hatt og kan få. 
Opptak av Rolf Berg Hansen som nytt 
medlem i Tvedestrand Rotary ble regissert 

av presidenten. Ellen, som forslagsstiller, 
redegjorde for hans allsidige og 
interessante bakgrunn.  Deretter ble Rolf 
tatt opp som medlem og presidenten festet 
Rotary-nålen på hans jakke.   
Rolf takket for tilliten og så frem til sitt 
medlemskap i Rotary.   

Svein hadde forberedt materialer til en 
omfattende quiz i form av 20 
bilder/fotografier for å teste medlemmenes 
lokalkunnskap. Bildene var alle tatt i 
Tvedestrand kommune, med hovedvekt på 
sentrum i byen. Lokalkunnskapene var på 
ingen måte imponerende.  Den som scoret 
høyest var Leif, som klarte 12 av de 22 
spørsmålene.  Mads informerte om neste 
møte, som finner sted 11. oktober.  Det blir 
da besøk i de nye boligene for psykisk 
utviklingshemmede i Tvedestrand. 
Fremmøte er på parkeringsplassen ved 
Lyngmyr barnehage.  Dette fordi det for 
tiden foregår veiarbeid i Lyngmyrveien. 
Det var godt fremmøte, og 
fremmøteprosenten var 70,9%.   
Carl. 
 

Rotarymøte 11.10.21 
Sted: Lyngmyrveien 49 
Møteleder: Mads Oppegaard 
Omviser: Tor Olav Hagestad 
 
Møtet ble avholdt ved besøk på 
Tvedestrand Kommunes nye anlegg i 
Lyngmyrveien 49: «Boliger for voksne med 
nedsatt funksjon». Omviser var Tor Olav 
Hagestad.  Det er bygget 8 
spesialtilpassede leiligheter, bla med heis 
og løfteanordninger. Foresatte har vært 
med i planlegging, også utvendig.  Det er 
garasjeplass og utvendig bod til hver 
leilighet. Personalavdelingen er tilpasset 
seks arbeidsplasser, men antallet er 
foreløpig ikke endelig fastsatt. En hvilende 
nattevakt. Noen beboere vil måtte ha 
hjelp24 timer i døgnet.  Beboerne vil betale 
husleie pluss eget forbruk av strøm.  Rest 
vil dekkes av kommunen.  Oppvarming av 
anlegget skjer ved vannbåren varme fra luft 
til vann varmepumper. 
Her har vi fått et fantastisk anlegg til en lav 
pris.  Første overslag lydde på 46 mill, men 
tilbud fra utførende entreprenør ble på 25 
mill. 
Mads takket på vegne av klubben. 
Fremmøte: 52%  
Egil. 



 
Tor Olav Hagestad 

 
Rotarymøte 25.10. 21  
Sted: Rotarykjelleren 
Møteleder: Leif Fage 
Program: Guvernørbesøk 
 
President Leif Fage ledet møtet, og 

introduserte først Ellen Hertzberg, som 

holdt et interessant tre-minutters innlegg 

om trender i tiden.   

Deretter introduserte presidenten vår 

guvernør Berit Sissel Hoel og assisterende 

guvernør Tone Kolbenstvedt. 

Guvernøren redegjorde nærmere for sin  

bakgrunn, og sitt engasjement nasjonalt og 

internasjonalt i veldedige organisasjoner, 

herunder med hovedvekt på 

engasjementet i SOS Barnebyer.  Hun kom 

også inn på de forskjellige aktiviteter som 

Rotary er engasjert i, herunder Rotary 

Foundation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hun kom også inn på kontakt med den nye 

internasjonale av Rotary Shekar Mehta. 

Guvernøren takket for besøket og bemerket 

spesielt den hyggelige tonen hun erfarte i 

Tvedestrand Rotary. 

Fremmøteprosent på dagens møte var 76%.    

Carl. 

 
 

 


