andre ord: ulykkene skyldes menneskelige feil
Når det gjelder arbeidet med trafikksikkerhet, vilblir
når også du bidrar med stoff!
ogbest
uloveligheter.
jeg aller først peke på noen tall som - etter mitt
Dette
faktum
peker på at de områdene det bør
skjønn, ikke er riktige.
satses på er OPPLÆRING OG KONTROLL. På
Folk flest er stort sett kjent med at ca 300 menbegge områder må det solid nytenkning til for å
nesker mister livet i trafikkulykker hvert år, men oppnå det vi alle ønsker: en betydelig nedgang i
er dette tallet riktig?. Hvordan kommer man
de meningsløse høye ulykkestallene i vårt land.
fram til dette tallet? Jo, dersom en person omI stikkords form kan jeg liste opp:
kommer i selve ulykken, eller i de nærmeste 30 • Opplæring til traffikant bør begynne med meddagene etter ulykken, blir vedkommende registlemskap i TRYGG TRAFIKK’ FOR BARN.
rert som drept i trafikken. Men dersom en person
•
Barne- og ungdomsskolene bør få innskjerpet
dør etter den 30. dagen, blir han ført i statistikplikten til å gjennomføre den obligatoriske
ken som en skadd person.
trafikkundervisningen.
I flg statistikken, er det ca 12000 trafikkskadde i • I de videregående skolene bør det legges inn
året, men det skilles ikke mellom lettere – og
valgfag om trafikk.
hardt skadde.
•
Opplæringen til førere av motorvogn bør skje
Av disse er sannsynligvis 3000 hardt skadde.
etter retningslinjene i normalplanen for 1989.
Her bør vi være klar over at lettere skadde perso•
Trafikkontrollene bør legges inn under et orner ikke er ensbetydende med bagatellmessige
denspoliti som til enhver tid må være synlige i
skavanker. Det kan ta måneder og år før vedtrafikken.
kommende kommer tilbake i samfunnet i samme
situasjon som før ulykken.
Dersom de her nevnte punktene blir grundig
De hardt skadde personene vil i stor utstrekning vurdert og fornuftig satt sammen, må vi forvenhavne i rullestol eller i seng for resten av livet.
te:
Og resten av livet er vanligvis ikke lenger enn
• At både unge og voksne i alle aldre vil bli tryg10-12 år.
gere trafikkanter.
Med andre ord: det realistiske tallet på trafikkdrepte er nærmere 3000; dvs. 8-9 personer hver
• Store muligheter for en betydelig reduksjon av
dag i året!
trafikkulykker og en markert nedgang i antall
Tiltakene for å redusere de her nevnte dystre tall
drepte og skadde i trafikken.
er - etter mitt skjønn, ikke gode nok, og jeg vil
derfor hevde at trafikksikkerhetsarbeidet i Norge • Observasjoner fra et ordenspoliti vil med stor
er modent for nytenkning.
sannsynlighet bidra til oppklaring av noen av
Hovedgrunnen til trafikkulykkene kjenner vi:
de mange forbrytelser vi ellers har i samfunnet.
brudd på lover og regler; adferden til bilførerne;
sykkellister og fotgjengere som er slurvete. Med
Bjarne Th.
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02.07.:
09.07.:
16.07.:
23.07.:
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”Kystkulturuka 2001” v/Jan Nævestad.
”Historisk foredrag” v/Emil Didrichsen
”Baneheidrapene” Rettsaken fra en journalists synsvinkel v/ Tore Onsaker.
”Sommerturen” Vi tar bla. Nælaugbanen. Bjarne Thorbjørnsen har ansvaret.
”Arne Garborg” Foredrag v/Øyvind Bjorvatn.

Gratul erer 05.06.: Mads Oppegaard
med
20.07.: Gerd Svarva
25.07.: Ragnar Lofstad
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svært gode lederartikler i sitt månedsbrev.

Et rotaryår er omme Jeg ønsker Ragnar og det nye styret lykke
og et nytt har startet. til og ser frem til det år som nå har begynt.
Med disse ord sier jeg takk for meg.
25.06.2001 takket
Ole
jeg av som president
ved å innsette vår
Vår nye president,
nye president; RagRagnar Lofstad kom
nar Lofstad. Ragnar
til verden 25.07.43 på
startet sin karriere
Valle i Tvedestrand.
med å orientere om
Han er født på- og til
sitt motto og de planer han har for det rotagård, så landbruksutryår som nå har begynt. Etter hans orientedannelse ble det naring satt vi alle igjen med et inntrykk at vi
turlige valg.
får et interessant og givende år, med
Ragnar har hatt
mange spennende og interessante promange verv, bla. nestgrammer.
formann i Gilde Vest.
Som jeg fremholdt i sist utgave av kjellerNå tar gården (og Rotary) det meste av tiposten ligger klubbens utfordring i medden hans. Han driver det man kaller komlemsrekruttering. Dette arbeid har pågått
binert produksjon - tre hovedprodukter:
over lengre tid. Ragnar understreket også i
korn (hvete), høy og gris. Av sist nevnte er
sitt innledningsforedrag videreføring av
det ca. 30 i gjennomsnitt.
dette. Jeg tror derfor at vi i løpet av det nye
Ragnar ble rotaryaner i 1995. Han har
rotrayåret vi klare å rekruttere en del nye
miljøskapende egenskaper og har arbeidet
medlemmer. Som Ragnar nevnte, bør nok
aktivt og godt i de fleste komiteer; som
medlemstallet i vår klubb ligge rundt 35.
kasserer og visepresident.
Dette sikrer en viss stabilitet samtidig som
Vi ønsker ham lykke til!
Trygve
man vil få en lettere økonomi.
Vi har i mitt rotaryår vært så heldig å ha en
kvinnelig guvernør som har skjøtet sitt
verv på en utmerket måte. Spesielt hyggelig synes jeg det var å ha henne tilstede under vår jubileum og også guvernørbesøket
noe senere. Hun har evnen til å skape hygge og engasjement ved sitt nærvær. Videre
har hun gjennom hele sitt guvernørår hatt

Når et manneske gjør en god gjerning som
hun eller han ikke hadde plikt til,
smiler Gud og sier:
”Bare på grunn av dette øyeblikket,
var det verd å skape verden”
Talmud

Klubbens internettadresse er:
http://www.rotary.no/tvedestrand/

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?

04.06.01 Møtefri 2. Pinsedag
Møte 11.06.01 Rotarykjelleren
Møteleder: President Ole Devold
Sang:
”Det lå en pjokk og lukte”
Program:
”Kameratskapsaften”
Fremmøte: %
Gjester:
Finn Biering, Kåre Selvig og
Kjartan Velde.
Gratulasjoner: Tore Leo og Mads.
Presidenten ønsket velkommen.
Vi startet møtet med en 3-minutter v/ Kåre
Selvig: For en stund siden døde hans venn
Ivo Caprino. De var gamle kjente fra Stabekk Gymnasium. Kåre hadde for en stund
siden fått en E-mail fra slektningene til Caprino. Denne mailen fortalte i korthet om andelen av verdens befolkning som hadde et
trygt og godt liv sett fra vårt ståsted. Konklusjonen var at vi har veldig mye å være
takknemlige for og liten grunn til å klage og
syte!
Deretter fikk vi en 3-minutter v/ Bjørn, som
informerte om programkomiteens forslag for
det kommende halve rotaryår. Det var et
flott forslag med mange interessante tema.
Spesielt må framheves at programmet ble
presentert ferdig trykt i lommeformat.
Rolf Andreassen holdt et innlegg om telefonkatalogene som nå var klare for utdeling.
De ligger lagret i Colt bygget på Grendstøl.
Vi gikk deretter over til kake og kaffe samtidig som Bjarne holdt et foredrag om trafikksikkerhet. Offisielle statistikker sier at vi i
Norge har ca 300 drepte i trafikken årlig.
Disse tallene baserer seg på dødsfall som
inntrer innen 30 dager etter ulykken. Vi har
store mørketall. Tar en med alle lagtidsskadde i trafikken vil korrekt tall ligge nærmere 3000 liv i året. Bjarne mente at vi i dag
har for dårlige tiltak for å redusere antall

skadde i trafikken. Bjarne mente at det burde
fokuseres mer på holdningsskapende arbeid
og bedre opplæring av nye bilførere.
Etter innlegget ble det stilt mange spørsmål
til Bjarne som tydet på stor interesse for emnet.
Ole Jacob

Møte 18.06.01: Staubø Kultursenter
Møteleder: President Ole Devold
Sang:
”Masse sanger”
Program: ”Ut i det blå”
Fremmøte: %
Gjester: Kaare Selvig m. fam.
Gratulasjoner: Ingen
Vi startet fra Tvedestrand brygge kl 18.oo,
med egne båter, Geir, Tore P. og Helge sine.
De som bor i nærheten trillet ut for egen maskin.
Etter en hyggelig ”tøffetur” ut gjennom fjorden og med ankomst Staubø Kultursenter,
ble vi ønsket hjertelig velkommen av kveldens vert, Eldrup Hansen. Vi fikk en fin presentasjon av stedet, hva de kunne tilby de
besøkende og hvilke spesialiteter de hadde.
De har for tiden oppmontert små kunstutstillinger på loftet over ”restauranten” og nede i
”kaffeen”.
Etter noe allsang, Eldrup’s fremføring av
noen dikt, både egne og fra andre kjente diktere og Kåre’s oppfølging av dikt, så var
rammen for kvelden satt.
På menyen sto reker med tilbehør og godt
drikke.
Vi ble meget godt tatt vare på av Eldrup,
som innimellom fortalte litt fra stedet, og
krydret det hele med noen lokale historier.
De færreste av oss var vel klar over hvilket
tilbud som egentlig ligger der ute, bare et
steinkast fra Oksefjorden. Her er der muligheter for både store og små.

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?

Vi ”tøffet” etter hvert hjemover igjen, i noe
høyere ”tøffefart” en i den farten vi kom utover i, og takker arrangementskomiteen og
Eldrup for en fin og minnerik kveld.

klubben. Vi må framover bli flinkere med å viderebringe Rotarys budskap.

Ole pekte videre på den gode støttet han har
hatt av sin visepresident, Ragnar.
Ragnar Lofstad kom deretter fram og rotaryHelge N. kjedet ble høytidelig overrakt den nye presidenten.

Møte 25.06.01 Rotarykjelleren
Møteleder: President Ole Devold
Sang:
”Nordmannen”
Program:
Fremmøte:
72 %
Gjester: Anders Danielsen - Holmenkollen,
Rolf Rocke - Poseidon, Svein Engh - Atheneum, Kaare Selvig - Gimle, Inger Lise Devold
og Marianne Landaas.
Gratulasjoner: Ingen
Presidenten ønsket velkommen.
Kveldens tema var presidentskifte og Ole gikk
umiddelbart over til dette tema med sin sammendrag av året som nå var lagt bak oss:

Ragnar tok ordet og fortalte om sine planer for
det kommende rotaryåret:
Årets motto er "mennesket, vårt anliggende"
Ragnar ønsket minst 35 medlemmer i klubben
og vil jobbe aktivt for å nå dette målet. I vårt
distrikt har antall utviklingsstudenter gått radikalt ned de senere årene. Målet er 16 per. år.
Som tidligere vedtatt skal vår klubb ha noen
pauseår før vi engasjerer oss med en ny student. Vi skal ha som mål å sende ut 3-4 personer på Roundtrip. Til våren får vi besøk av et
GSE team.

Innbetaling til Rotary Foundation skal være kr.
Han hadde hatt emnene Norge som rettsstat og 17,- per medlem. Det er budsjettert med dette
etikk som sine hovedemner. Han håpet at han beløpet i vår klubb.
hadde klart å skape motivasjon og interesse for Lokalt må klubben vår jobbe som team. Klubdisse emnene.
ben er bygd på en god lest. Ragnars motto for
året er: "Venner?, Ja !" Vi skal fortsette med
Klubben framstår i dag som veldreven med
godt kameratskap. I året som var gått ville han møtene på sykehjemmet. Det er videre planer
spesielt framheve innsatsen til Steinar og Mari- for en flerkulturell aften. Nytt av året er natteanne som verter for John Erik hele året som er ravnere. Dette er et positivt tiltak som Rotary
tilbakelagt. I ettertid må alle i klubben gå i seg vil støtte.
Programkomiteen har gjort en god jobb og lagt
selv får å vurdere sin egen innsats.
Marianne og Steinar fikk overrakt en gave fra fram mange interessante program for sommeren.
klubben for sin store innsats.
Steinar takket for gaven og fortalte om forventningene og utfordringene som det var å få et
nytt menneske inn i sitt hjem. Steinar oppfordret alle til å gripe sjansen dersom muligheten
var tilstede. Det var både utviklende, hyggelig
og lærerikt.

Neste mandag vil Jan Wilhelm Nævestad informere om kystkulturuka.
Årets budsjett er lagt fram for styret og er delt
ut til medlemmene.
Ragnar avsluttet med å takke Ole for den gode
innsatsen han har gjort i sitt rotaryår.

Ole gikk videre med sin oppsummering og
Før vi gikk hjem, avsluttet vi med kake og kafpekte på utfordringene for klubben med medfe, samt at praten gikk livlig rundt bordene.
lemsrekruttering. Han hadde opplevd at mange
hadde takket nei til tilbudet om å bli medlem i
Ole Jacob
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.

