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Vi har fått møteprogrammet for neste
halvår, og jeg ser fram til mitt andre halvår
som president. Jeg er overbevist om at vi
I jula tar vi oss mer tid vil få mange hyggelige og interessante
kvelder sammen.
til familie og venner.
Mange har sikkert hatt I det halvåret vi har bak oss synes jeg kluben bok eller annen lit- ben har fungert godt. At vi på grunn av
teratur å underholde
blant annet livets gang har hatt en viss nedseg med. Selv har jeg gang i antall medlemmer ser jeg på som et
lest en del tidsskrifter. forbigående fenomen. Jeg er sikker på at
En artikkel om fred av biskop Gunnar Stål- det finnes personer som vil være med å
sett fenget min interesse.
føre videre Rotarys mål om å gagne andre.
Stålsett var generalsekretær i Lutherske
Verdensforbund og i den sammenheng var
Ragnar
han sammen med blant annet fredsprisvinner Rigoberta Menchu tilstede på et møte i
I dette nummeret kan du bl. a. lese om:
Guatemala med 10 000 tilhørere som var
• Hvem som blir med i det nye styret.
kommet for å høre om fredsslutningen.
• Sentrumsforeningen.
Der står det fram en mann og sier:
”Jeg er glad for at dere har undertegnet
• Peismøtene - ”Peismøtelimerick”
fredsslutningen, men hva betyr det?. Vi er • Folketrygden i tiden fremover.
sterke, vi ber ikke om penger. Vi ber om
• ROTARY OPPLYSNING ”Møteplikten”
jord. Betyr fred ”terra” jord? Barna våre
får ikke undervisning, det finnes ingen læ- • ”Juleavslutning” i Holt Kirke/Prestegården.
rere. Betyr fred lærere. Når noen blir syke
er det ingen leger nær nok til at vi kan nå
dem i tide. Betyr fred at vi får bedre helse?”
Dette er grunnleggende spørsmål for menneskets velferd og som Stålsett sier: ”Å
kjenne at en er noe verd, er en nødvendig
start for å skape fred”.
Jeg er glad for å være med i en organisasjon som har som formål å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom
vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker.
Åse Hafsten: ”Så tenner jeg et lys i kveld..”

PRESIDENTEN
HAR ORDET

Karl Ragnar
ledet, mens
”Pontifex”, Prost
Njål, ga oss kunn
skap, alvor og
leste velsignelsen.
På bildet oppe til høyre, ser vi vertskapet ved bordenden, kantor til venstre. På bildet under serverer
Ingebjørg Lofstad nydelig rømmegrøt.

Ved eventuell vekst i klubben, kan dette endre
seg.
Dersom det er mulig å spre eventuelle nye medBåde av Guvernørens tale til oss i høst, og sene- lemmer fra forskjellige virksomheter, med samre i hans månedsbrev, kan vi registrere en libe- me klassifikasjon, bør vi etter min mening beralisering i klassifikasjonsreglene. Dette innestrebe oss på det.
bærer for vår klubb at vi kan ha tre medlemmer Her bør, etter min mening, ligge et stort potenpluss et senior aktiv medlem i samme klassifi- sial for vekst i vår klubb.
kasjon.
Arne B.
ROTARY OPPLYSNING

PROGRAMMENE FRAMOVER:
07.01.02.: ”Verden etter 11. september” v/Hjalmar Sunde.
14.01.02.: ”Presidentens aften”.
21.01.02.: ”Samvirke - hva er det?” v/Arild Grødum.
28.01.02.: ”Næringsanalyse av Tvedestrand Kommune” v/Mads Oppegaard.
04.02.02.: Kameratskapsaften.
11.02.02.: ”Fastlegeordningen - min erfaring som skolelege v/ Bodil Aasvang- Olsen.
14.12.: Berit Nilsen
Einar Johnsen
Gratulere16.12.:
25.12.: Njål Klevberg
d
me
30.12.: Asbjørn Bråtane
dagen! 25.01.: Tore Planke
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ROTARYS MOTTO:

ROTARYS FORMÅL:

Service above self

Rotarys mål er å gagne andre

SPØRSMÅLSPRØVEN 1. Er det sannheten? 2. Er det rettferdig overfor alle som blir berørt?

Møte 03.12.01 Rotarykjelleren
Møteleder: President Ragnar Lofstad
Sang:
”Høstsang”
Program:
Kameratskapsaften
Fremmøte: 91 %
Gjester: Prøvemedlem Tore Gustavsen
Anne Funnemark
Det ble referert fra Peisaftenmøtene 12.11.
Valg. Mats skal overta presidentvervet.
Ny visepresident blir Roald Olderbakk.
Einar Johnsen og Gerd Svarva går inn i styret.
Foredrag av Anne Funnemark:
”Sentrumsforeningen”.

Sentrumsforeningen er å finne på kommunens internettsider Tvedestrand.info.
Anette M.

Peismøte Limerick

12.11.01

På peismøte hos Olderbakk
Var seks karer, og vi kom på snakk
Om nyrekruttering
Og inseminering !!!
Du verden så mye vi rakk!
(heri ligger at Ragnar Lofstad var til stede,
stikkord var Svine avl.)

Slik kan også Peismøte være
Både Lytte, Prate og lære!
Anne fortalte litt om sin egen bakgrunn som Var innom det meste!
Selvstendig Næringsdrivende innenfor Mar- Debatt på sitt beste!
kedsføring.
Og alt i en god atmosfære!
Hun orienterte om Sentrumsforeningens arOg hva Olderbakk fristet med mat
beid og alle de nye tingene som systemet
rundt er nødt til å forholde seg til for å kunne Deilige Snitter, og kake på fat!
gi plass til en ny type forening i kommunen. Takk til vert og hans viv !!!
Hun synes det har vært vanskelig å få styret Og fra møtet eg skriv:
SELVE TEMA !… Vi rakk akkurat!
til å fungere skikkelig, mens samarbeidet
med politikerne har vært godt.
Einar J.
Medlemmene er etter hvert mer positive og
Møte 10.12.01 Rotarykjelleren.
det er blitt lettere å få inn kontingenter.
Møteleder: President Ragnar Lofstad
Høstmarkedet ble vellykket, og Anne var
Sang:
”Danse mi vise…”
spent på hvordan Julemarkedet 15/12 ville
Fremmøte:
87,5 %
bli.
Prøvemedlem Tore Gustavsen
Planene fremover er å få gitt ut et kart med Gjester:
firmaer plassert på kartet, klistremerker og et Presidenten ønsket velkommen.
medlemsblad.
Oddvar P. delte ut programmet for 1. halvår.
Sentrumsforeningen er involvert i Bokbyen
Mads Oppegaard: ”Etterlyser flere håndverkere
og ser optimistisk på det. Det er bokbyen i
som medlemmer”
Fjærland som er forbildet, og med erfaringeEinar Johnsen: Informerte om Georgiane derfra tror Anne det kan fungere godt i
stipendet.
Tvedestrand.
Når det gjaldt utbyggingen på Bergsmyr, var De utvalgte stipendiatene er kommet godt i
gang med studier og kan dessverre ikke ta imot
Anne positivt innstilt til den, tross all den
stipendiene nå.
negative omtalen utbyggingen har fått.
ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE. Dette mål søker vi å nå gjennom:
1. å lære våre medmennesker å kjenne. 2. å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og
samfunnsliv, og å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid.

3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 4.Vil det være fordelaktige for alle det angår?
Samfunnskomiteen informerte om oppfølgingen av møte som ble holdt angående oppvekstvilkårene i Tvedestrand.

Deretter sang vi felles ”Det lyser i stille grender”.

Programmet fortsatte med Prost Njål Klevberg
som snakket om pontifex. (pontifex er latin og
betyr prest, som skriver seg fra oldtidens
Svein fortalte og forklarte om hva folketrygden Roma - pontifex maximus, lederen for et prestekollegium).
var og hvordan den blir finansiert.
Pontifex skal være til stede - skal formidle.
Folketrygden dekker de offentlige pensjoner
som blir betalt ut som uførepensjon og alders- Han snakket om sirkelen - det hellige tempel
pensjon. Det er ikke folketrygdfondet som dek- og firkanten - torget, som er samfunnet, verker pensjonene her i landet, men staten. Folke- den.
trygdfondet er et låst fond som i dag er på 128 Presten skal være til stede på torget, og hans
mrd. kr.
oppgave er å få sirkelen inn i firkanten og firDet vil bli utbetalt 198 mrd. kr. i trygdeordkanten inn i sirkelen.
ninger neste år. Staten går inn med 58 mrd. kr, ”Tenk at dette er gratis - nåden kan alle få”,
mens medlemmene betaler resten. Dess flere
sa Njål.
eldre og uføre vi får i samfunnet, dess høyere
Han sa også: ”Ved at vi er døpt, er vi alle
blir underskuddet og statene må ta av andre
prester, dersom vi tror”.
midler for å dekke kostnadene.
Karl Ragnar leste juledikt: ”Ledestjerne” av
Det er i dag oppe til vurdering løsninger som
Einar Skjeraasen; ”De hellige tre konger” av
kan få ned utbetalingene til Trygder. Dette kan Jens Bjørneboe; ”Under jolestjerna” av Anders
skje ved en revidering av Sykelønnsordningene Vassbotn, samt ”Sov søtt, små lam” av Svein
ved intensjonsavtaler om at det skal plasseres Ellingsen.
Foredrag av Svein Jordahl: Folketrygden i
tiden fremover.

ut flere funksjonshemmede i bedrifter, og
at avgangsalderen på arbeidstakere igjen
skal økes.

Anette M.

Møte 17.12.01 Holt Kirke/Prestegården
Møteleder:
Karl Ragnar Hafsten.
Sanger:
”Det lyser i stille grender....”
og ”Mitt hjerte alltid vanker…”
Program:
”Juleavslutning”
Fremmøte:
76,5 %
Gjester:
Det var mange gjester til stede.
Sekretæren har registrert disse.
Etter at Kantor Hans van der Meijden hadde
”spilt oss inn i kirken”, ønsket presidenten oss
velkommen og overlot ordet til Karl Ragnar
som holdt en kort juleinnledning.
Aase Hafsten leste deretter ” Så tenner jeg et
lys i kveld..” mens van der Meijden spilte
”Stjernesangen”

Deretter var det igjen fellessang: ” Mitt hjerte
alltid vanker..”
Prost Njål avsluttet og lyste velsignelsen.
Kantor spilte ved utgangen. Det er nesten utrolig at vi har en slik kapasitet i vår kommune.
Deretter dro vi alle over til prestegården hvor
Anne Berit og Njål skapte en både god og meget hyggelig førjulskveld; det var rømmegrøt
med medfølgende godsaker, kaffe og kaker.
Dette var en opptakt til julen som ga oss mye
glede og satte oss i julestemning. Takk til Karl
Ragnar og dere andre som var med og bidro,
og - ikke minst, til Anne Berit og Njål.
Se bilder på siste side.

Trygve E.

24.12.01 og 31.12.01: Møtefri - men ikke fri fra
våre rotaryprinsipper.

3. å søke og virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere.
4. å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom
mennesker fra alle yrker.

