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PRESIDENTEN
HAR ORDET

Medlemstallet er nå 31.

Presidenten, Mads og Roald deltok på
distriktskonferansen i Skien. Temaet fra
guvernørbesøket gikk igjen her. Med foSeptember er forbi og
redragsholder som Norads Tove Strand,
vi ser naturen kler seg
”Jappe” Eriksen og Oddmund Wallevik
i den fineste stas, og
fra Kongsgård RK, var vi sikret interesfargespillet er stort. I
sante og engasjerte innlegg om den tredje
kjelleren blir vi også
verden og hjelp til andre. Det nytter!
flere for hver uke etter som medlemmene kommer tilbake fra Jeg har et bestemt inntrykk av at det er
mange klubber som har prosjekter i gang.
ferier og ymse sommerlige gjøremål.
Vi har nå bedt guvernøren om å samle og
Frammøte i september var svært bra og
prioritere prosjektene slik at vi kan se om
det lover godt.
Månedens første møte var flerkulturell af- det er noe som vi kunne tenke å engasjere
ten i Rådhuset. Kvelden var viet Somalia oss i, eller henge oss på. For vår klubb vil
og vi fikk oppleve deres kultur på mange det nok være et for stort løft å starte eget
prosjekt på det nåværende tidspunkt.
måter.
Andre møtet var våre to studenter på be- Siden sist har et av våre medlemmer gått
søk. Ida fortalte fra sitt skoleår og opple- bort. Knut Fagermyr har ikke kunnet
velser i USA. Christin hadde vært på
møte i klubben de siste årene på grunn av
sommercamp i Spania. Det er tydelig at
sykdom. Han ble medlem i 1963 og presiutveksling av ungdom er et riktig og godt dent i 1971/72. Knut var et kjært medlem
satsingsområde for klubben. Ellers forbe- og en godt likt forretningsmann, som
redte vi oss for guvernørbesøket.
sammen med sin kone Mona eide og drev
Guvernørbesøket var interessant. Anders den elektriske forretningen Thomas
Fagermyr.
holdt et engasjerende foredrag om hans
bakgrunn for sitt rotarymedlemskap og
Våre tanker går til Mona som har mistet
sin livsledsager og gode venn.
om vårt motto ”service above self”. Før
Ragnar
møtet var det en gjennomgang sammen
med styret og komiteformennene av årets I dette nummeret kan du bl. a. lese om:
program og prioriteringer. Guvernøren
• Flerkulturell aften på Rådhuset.
virket svært fornøyd med hvordan vi dri- • Club Assembly.
ver klubben. Det er ingen tvil om at re• Foredrag av to unge studenter.
kruttering blir viktig i tiden som kommer. • Guvernørbesøk
DET ER HØST
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PROGRAMMENE FRAMOVER:
01.10.: Kameratskapsaften.
08.10.: Fest på Strannasenteret.
15.10.: ”Situasjonen for ungdom under 18 år i Tvedestrand.
22.10.: ”Oktoberfest” for medlemmer med ledsagere.
29.10.: Forbrukerkontoret i Aust-Agder. Daglig leder Vidar Holm orienterer.
05.11.: Kameratskapsaften. Nominasjon.
04.09.: Bjørn Walle.

Gratulere11.09.: Anette Marstrander.
28.09.: Helge Nilsen.
me d
dagen! 24.10.: Steinar Nilsen.
30.10.: Ole Devold.
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FRAMMØTE JULI: 79 %
100 %: Arne, Asbjørn, Gerd, Mads, Ole
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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 03.09.01 Rådhuset
Møteleder: President Ragnar Lofstad
Sang:
”Tvedestrandssangen” ++
Program: Flerkulturell aften
Fremmøte: 69,5%
President Ragnar ønsket velkommen og
ga en grei orientering om Rotary sitt formål og sosiale engasjement. Han ga ordet videre til samfunnskomiteens leder
Roald som fortalte om kveldens program og presenterte noen av aktørene.
Deretter ønsket han velkommen til
bords og sa noe om hva vi skulle få å
spise; stekt lam, somalisk lammegryte,
somaliske piroger, ris og salat. Det var
kjempegodt og vellaget av Evert Elwiss
og 2 somaliske damer.

Tilslutt var det utlodning til barnas store
glede. Presidenten avslutten og takket
for kvelden. Festen ble holdt i kommunestyresalen. Det var flott dekket til 60
personer og nesten alle plassene var besatt.

Gerd S.

Se bilder fra festen på siste side

Møte 10.09.01 Rotarykjelleren
Møteleder: President Ragnar Lofstad
Sang:
”Blant alle lande ”
Program:
Club Assembly
Fremmøte: 77%
Gjester:
Gunnar S. Hansen

Presidenten ønsket velkommen.
Før kveldens tema, takket presidenten
for godt gjennomført program under
”Flerkulturell aften”. Spesiell takk til
Vi sang Tvedestrandssangen og 2 soma- Roald som har holdt i de fleste tråder og
liske sanger som var en hyllest og hilsen vært svært engasjert i gjennomføringen.
til det somaliske flagget. Etterpå ble det Presidenten kunne videre informere om
servert kaffe og somalisk dessertte.
at klubben er blitt invitert til å delta på
Fra kulturskolen framførte Eivind 2
stykker på hardingfele (det norskeste instrumentet vi har). Det var en fin opplevelse! Astrid Fasting orienterte om kulturskolen og ønsket barn og unge velkommen dit.

kommende onsdagsmøte vedr. Natteravn - ordningen i Tvedestrand. Ragnar
vil stille på møtet sammen med Roald.
Hvorvidt klubben skal engasjere seg
spesielt i dette gode tiltaket vil han komme tilbake til.

Kveldens "høydare" var de somaliske
barnas sang. Den var livlig og framført
med glede. Stor applaus fra forsamlingen. Flyktningekonsulenten i Tvedestrand orienterte om Somalias styresett,
økonomi, menneskesyn osv. Tankevekkende var det å høre at en appelsin ofte
er mer verdt enn et menneskeliv i Somalia. Er det rart man flykter!

Roald nevnte at det i møte 15. oktober
legges opp til et program ”Ungdom under 18 i Tvedestrand”. Her vil det bli
invitert diverse eksterne deltagere.
Vi gikk deretter over til kveldens hoved
tema, ”Club Assembly” der de ulike komiteene redegjorde for sine planer.
Forts. på side 3

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?
Forts. fra side 4

Dette er lavere enn Verdenspresidentens
ønske om en nettovekst på 5 medlemmer, men skal gjenspeile at vi tross alt
har en høy tetthet Rotarymedlemmer i
Norge.
Forholdet er 1 / 300 i Norge (1 medlem
pr. 300 innbygger.) mens i USA er tettheten 1/1000.
Så humanitære prosjekt av dette omfang Det vil ikke bli arbeidet for å utvide antall klubber i distriktet.
er det vanskelig å stille spørsmål ved.
Viktigere er det å prioritere medlemstilVi har ikke lov til å la være å prøve å
gangen, og være bevisst når forslag om
engasjere oss.
nye medlemmer legges fram. MedlemNeste prosjekt er ennå ikke fastlagt,
menes bakgrunn og personlighet er vikmen sannsynligvis vil det være klart i
tige utvalgskriteritier.
løpet av ett år fram i tid.
Nå er det ikke det humanitære arbeidet I inneværende år vil det bli en konsentrasjon av ”Matching Grant” prosjektesom er utgangspunktet for Rotary.
Som kjent var det tanken om at ulike yr- ne.
Egne klubbkontakter skal etableres.
kesledere burde kunne ha nytte av å
Selv om Gro Harlem Brundtland glemte
å nevne det, så var det Rotary som initierte Polio Pluss – prosjektet samt betalte nødvendige medisiner. Sammen med
andre hjelpeorganisasjoner samt WHO,
vil det lykkes å nå hovedmålet som er å
utrydde all polio i verden innen år 2005.

møtes i et upolitisk forum og utveksle
tanker og erfaring som startet det hele.
Det tok ikke lang tid før de fire hovedavenyene var et faktum; Klubbtjeneste,
Yrkestjeneste, Samfunnstjeneste og Internasjonal tjeneste.
Aktivitetene i disse områdene kombinert med rotasjonsprinsippet skaper dynamikk i klubbene, og ønsket om å leve
opp til hovedsetningen ”Service above
Self” er vel den beste forklaring på at vi
klarer å møtes uke etter uke.

Anders hadde inntrykk av at Tvedestrand Rotaryklubb var vel-drevet, og
ønsket oss lykke til videre.

Anders hadde mye på hjertet. Målsetninger må vi ha, men de må være realistiske. For distriktet gjelder at vi bør få
inn 3 nye medlemmer pr. klubb i
Rotaryåret.

Takk også til Kjeller / fest for god gjennomføring!
Steinar

Vi takker Anders for et hyggelig møte,
og hans virkelighetsnære engasjement
for Rotary.
Kvelden ble avsluttet med utmerket laksemiddag på hotellet, der Anders under
sin takk for maten fortalte at gjennomsnittsvekten på en Distriktsguvernør i
løpet av et år øker med 15 kg.

Vennskap dobler vår glede
og deler opp vår sorg.
- Cicero (106-43 f. Kr)

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.

Distrikt 2290.

Charterdato: 31.juli 1950.

Forts. fra side 2

Samfunnstjenesten:
Roald redegjorde for fire hovedaktiviteter: Flerkulturell aften (allerede gjennomført); Festkveld på Strannasenteret
(planlagt holdt 8. oktober), programmet
”Ungdom over 18 år, og den årlige
”Honnørfesten”.
Yrkeskomiteen:
Njål ønsket om mulig et opplegg omkring
”Ungdom og yrkesvalg”, samt kanskje å
se på de ulike yrkesgrupper i Tvedestrand
med vinkling ”Etablerere i de tomme lokaler i sentrum”.
Internasjonal tjeneste:
Ole ønsker å bruke ”3 minuttere” samt
innlegg i Kjellerposten. Til sommeren får
vi ansvar for et GSE – team som skal
håndteres av klubben i 4 dager.
Klubbtjenesten:
Programkomiteen: Oddvar nevner våre
sommergjester som nok en gang har vært
verdifulle bidragsytere med foredrag i juli
og august.
Komiteen arbeider nå med halvårlig horisont, og utgir programoversikt i hendig
liten folder. - Tar gjerne innspill for program 2. halvår.
Kjeller/fest / kameratskap:
Ole Jacob med sitt team har her en viktig
rolle i å skape trivsel innad i klubben,
samt et stort arbeide i tilrettelegging i
forbindelse med arrangement og besøk.
Akkurat nå planlegges guvernørbesøk,
deretter kommer ”oktoberfest med ledsager.” - Arbeider tett med programkomite
på halvårlig horisont.
Sommertur:
Bjarne kan forsikre om at det også i som-

Fadderklubb: Risør Rotaryklubb

meren 2002 skal bli sommertur.
Vi gleder oss allerede!
Rotary Opplysning: Arne ønsker forsatt
¨å skrive litt i kjellerposten samt å holde
korte innlegg i klubben. Spesielt for å informere nyere medlemmer, men også for
å oppdatere de som har vært med en tid.
Presidenten avslutter med å takke alle komiteer ved deres ledere og øvrige medlemmer for godt arbeide.
For ordens skyld: Budsjettet for
2001/2002 godkjennes av klubbbens
medlemmer.
Steinar
Møte 17.09.01 Rotarykjelleren
Møteleder: President Ragnar Lofstad
Sang:
”Dei gamle Fjelli”
Program: Foredrag av to unge studenter
Fremmøte: 89%
Gjester: Kåre Selvig Gimle, Ida Hjeltnes Svendsen, Linn Christine Grønli,
Elisabeth Mortensen, Christin Thrane
Pedersen.
Presidenten ønsket velkommen
Oddvar startet dagens tema med å fortelle
litt om klubbens aktiviteter på området.
Det har vært arbeidet aktivt med Internasjonal tjeneste siden begynnelsen av 90
tallet, både med utvekslingsstudenter
over ett år og sommerturer. Det gjøres en
god del arbeid for å få Tvedestrandsungdom ut til andre land.
“ROUND TRIP I SPANIA” ved
Christin Thrane Pedersen
Christin reiste til Spania i sommer med en
gruppe ungdom organisert av Rotary. Hun
fortalte entusiastisk om turen. Hun bodde
fast hos en vertsfamilie i en liten by i
nærheten av Barcelona som het Igulada.

Presidenter i charteråret: E. Smith Christensen og Gunnar Løvland
Forts. side 4 Fra Igulada hadde de hatt flere spennende turer til Montserratfjellene
og Barcelona, hvor hun fikk oppleve Gaudis arkitektur på nært hold.
Hun takket for en flott tur og den hjelpen
hun hadde fått fra Rotary.

”UTVEKSLINGS STUDENT I ETT
ÅR I USA”
ved Ida Hjeltnes—Svendsen.
Ida har vært et år i Reedsburg Wisconsin
nord for Chicago.
Hun gikk på High school i det året hun var
der og ble en del av samfunnet hun levde
i. Hun bodde hos to forskjellige vertsfamilier mens hun var der. Den første var en
familie som bodde inne i byen. De hadde
to jenter på 12 og 16 år. Moren i familien
var også biologilæreren hennes på skolen.
Den andre familien bodde litt utenfor
byen - midt i en åker med kuer gående på
utsiden av huset. Der fikk hun en bror på
19 og en søster på 16 år.
Ida fortalte fra den lokale Rotaryklubben
at den hadde ca. 30 medlemmer med flere
kvinner enn menn og med møtetid tidlig
om morgenen. Klubben hadde stort engasjement i lokalsamfunnet.
Ida fikk oppleve det amerikanske samfunnet fra innsiden og føler hun har vokst på
et år i en litt annerledes kultur. Hun formidlet et positivt år på en reflektert måte.

Presidenten åpnet møtet ved å be alle reise seg.
Knut Fagermyr gikk bort 15. September. I
de senere år, har Knut vært plaget med
sykdom, allikevel var hans bortgang uventet. Bisettelsen har funnet sted i stillhet.
Klubben har gitt krans til båren.
Vi vil alle savne Knut for hva han var som
person både i privat, i virke og i klubbsammenheng og vi lyser fred over hans
minne. Ett minutts stillhet.
Presidenten ønsket deretter DG Anders
Skipnes velkommen og overlot ham talestolen:
Anders driver, parallelt med sitt verv som
DG, eget firma. I følge han selv ”har han
en finger i det meste av det transportmateriell vi møter på veiene”. En annen spesialitet er ”induksjonsbøying av stålrør”,
produkter som er ettertraktet i olje/gass –
miljøet.
Denne virksomheten har gitt han erfaring i
internasjonalt arbeide, spesielt Sentral Afrika der NORAD har samarbeide med
blant annet Tanzania.
Anders var over 5 år i Tanzania. Denne
tiden var rik på opplevelser og gjennom
arbeidet i denne regionen fikk interessen
for internasjonalt arbeide grobunn.

Rotarys motto for inneværende år er
”Mandkind is our business.” Mottoet henAnette speiler igjen på den humanitære siden av
Møte 24.09.01 Rotarykjelleren
Rotary; og det humanitære engasjement
Møteleder: President Ragnar Lofstad
stilles det ofte spørsmål ved.
Sang:
”Tvedestrandssangen”
Hvordan bruker Rotary – kanskje den
Program:
Guvernørbesøk
største private bidragsyter i verden –
Fremmøte: 81,5%
pengene sine; blir midlene kanalisert til
Gjester: DG Anders Skipnes, Anne Funn- dem som trenger det, og er prosjektene
mark, prøvemedlem/sentrumsleder og
Rotary engasjerer seg i viktige nok?
Kåre Selvig, Gimle
Forts. side 5

Forts. side 4

Lengst medlemsskap: Bjarne Thorbjørnsen som ble medlem 1958; President 1966-67.

OPPFORDRING: Skriv i ”KJELLERPOSTEN” hva du har på hjertet .

