KJELLERPOSTEN
Presidenten har bedt meg ta ansvaret for
Kjellerposten det kommende rotaryår.
Jeg overtar etter Trygve som har vært redaktør i lengre tid og som har gjort en fantastisk
jobb med å utvikle stilen på denne publikasjonen, sørge for et tiltalende og lett leselig
format og som har holdt oss referenter i ørene når det har vært behov for det. Jeg har
fått mange gode råd og tips fra Trygve, og på
vegne av oss alle fremfører jeg en takk for
vel utført jobb.

Jeg er glad for at Trygve fortsatt vil ha interesse for Kjellerposten og ”stå bak” når det
trengs.
I det kommende året vil vi i større grad forsøke å sende Kjellerposten elektronisk til de
som har mail-adresse. Dere vil da får bladet
tidligere og klubben sparer porto og trykkingsutgifter. Dere som ikke har tilgang til
disse nymotens datainnretningene vil selvfølgelig få Kjellerposten på papir fortsatt.
Svein J.

Fra barnemunn:
Visdomsord
”Hvis Gud hadde holdt det han sa om å la alle Den største tragedie i livet er ikke at et menneske dør, men at det slutter å elske.
små barn komme til meg,
så hadde vi ikke trengt barnehager”. Nina, 9 år
W. Sommerset Maugham
”Gud er gift med Maria. Først var han forlovet I motvind går det sakte.
Men kanskje vi der finner en rikdom
med Eva, men da han stakk slangen sin inn i
som vi feide forbi i medvind.
Paradiset, sprakk alt”.
Anna, 8 år

Margot Sandsmark

PROGRAMMENE FRAMOVER:
01.07.: Kåseri v/Øyvind Thorsen.
08.07.: ”Morgendagens miljøtenkning” v/Rolf Marstrander.
15.07.: ”Skyggekongen” v/Emil Didrichsen.
22.07.: ”Sommerturen” - til Froland.
29.07.: "St. Patrick - hvordan irene reddet vår sivilisasjon". v/Kaare Selvig.
FRAMMØTE DENNE MÅNED: 80,3%

rer05.06.: Mads Oppegaard.
tule 20.07.: Gerd Svarva.
a
r
G med
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en!
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100 %: Rolf, Tore G., Svein, Ragnar,
Tor Erik, Roald og Oddvar.
Møtt i andre klubber: Ingen registrerte.

Også for vervet som redaktør, bør rotasjonsprinsippet gjelde. Det har vært en del å gjøre i
de 6 årene jeg har holdt på i denne siste omgang, men sannelig har det også vært moro.

Svein utfører alt han påtar seg på en utmerket
måte, så ansvaret for ”Kjellerposten” er kommet i de rette hender.

TVEDESTRAND ROTARY KLUBB

Sekretær: Roald Olderbakk, Lyngmyrv. 44,
4900 Tvedestrand. Telefon: 37163156
e-post: roaldold@start.no
IT– ansvarlig.: Helge Nilsen, Skipperheia,
Sagesund, 4900 Tvedestrand
e-post: admin@sentralvaskeri.no
KJELLERPOSTEN, red.:
Trygve Eriksen, Bakkev. 26, 4900 Tvedestrand.
e-post: tryerik@online.no

Postboks 81, 4901 Tvedestrand.
e-post: tvedestrand@rotary.no
Internett: http://www.rotary.no/tvedestrand/
President 2001 - 2002: Ragnar Lofstad,
Valle, 4900 Tvedestrand.
Telefon: 37 16 41 52 Mobil: 944 97618

Takk for gode bidrag og lykke til videre!

Trygve
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PRESIDENTEN
HAR ORDET
Så er mitt år som president over, og vi er
alle blitt et år eldre.
Ett år som jeg føler har
gått fort og som har
vært spennende for
meg. Når du sitter med
ansvaret og har litt ærgjerrighet vil du
gjerne at alt skal klaffe. Nå skal ikke jeg
gjøre meg til domsmann over hvordan
året ble. Føler at komiteene har tatt tak og
gjort jobben. Det er farlig å fremheve
noen spesielt, men et unntak må jeg gjøre.
Programkomiteen har gjort det lettere for
meg som president.
Programmene har vært allsidige med både
eksterne og egne krefter i sving. Vi har
arrangert flerkulturell aften, tilstelning på
sykehjemmet og honnørfest. Oppslutningen vitner om at disse arrangementene er
populære.
Av de mange innlegg vi har hatt i klubben, så er det tre som jeg må få lov å
stoppe noe ved.
Det er emnene som de berører som gjorde
inntrykk på meg. Tore Onsakers innlegg
om baneheisanken som han fulgte som
journalist. Det er lege Bodil Aasvang Olsen sin oppsummering omkring ungdomsproblemene i kommunen, og ikke minst
Einar Johnsens innlegg, ”til ettertanke”.
Disse tre innleggene har jeg tenkt mye på
i ettertid.
Da jeg tiltrådte som president og overtok

kjedet foreslo jeg mottoet, Venner- ja. Håper at det har lyktes.
Frammøteprosenten som jeg har sett ligger på øverste del av statistikken sier i alle
fall at dere har vært flinke til å møte i
klubben. På slutten av et år ser jeg på det
som er oppnådd ut fra de tanker jeg hadde
da jeg gikk på, og beklageligvis var det
noe jeg ikke fikk tid til. Jeg hadde et ønske om å engasjere flere medlemmer til 510 minutters innlegg om forskjellige emner. Der ligger en stor ressurs som klubben kan utnytte.
Til slutt vil jeg takke alle medlemmene
for engasjement i ord og gjerning i det
året som har gått. Uten det blir det ikke liv
i klubben.
Helt til slutt takker jeg styret og Mads for
samarbeidet . Vi har en fin Rotaryklubb.
Lykke til videre!
Ragnar

I dette nummeret kan du bl. a. lese om:
• Organisering av polititjenesten på
Agder v/Reidar Kjelstrup.
• Næringsutvikling v/Kirsten Borge.
• ”Den romantiske park”, Lunden på
Nes Verk.
• Presidentskifte og opptak av nytt medlem, Arild Eriksen.
I mørket drømmer vi gjerne om lyset.
I lyset glemmer vi ofte at det er til.
Margot Sandsmark

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?

Opprinnelig skulle hun snakke om oppgavefordeling i offentlig sektor, men det var ennå
så mange uklarheter og løse tråder i denne
oppgavefordelingen at hun foretrakk å snakke
om næringsutvikling på Agder.
Hun fortalte om flere fora og møteplasser for
Presidenten åpnet møtet og ønsket velkomnæringsliv og det offentlige, bl.a.
men.
”Sydspissen” som er en sammenslutning av
Mads forbereder seg på å ta over styrepinnen det offentlige og næringslivet for utvikling og
og lede klubben neste år. Han hadde en liten innovasjon.. ”Aust-Agder burde gjøre seg
orientering om forberedelsene så langt.
mer gjeldende overfor storting og departeKomitéoppsettende er klare og formennene
ment og burde få mer midler til distriktet”,
begynner å planlegge neste rotaryår.
mente hun. Arbeid mot Agderbenken på
Oddvar orienterte om programmene. Honnør Stortinget er viktig. Forholdet til Agderforsktil programkomiteen som allerede har klart
ning var godt og samarbeidet viste resultater.
programmet de første månedene.
Bl.a. ville man i ”næringshagen” i Risør kunBjarne leder katalogutdelingene og orienterte ne dra gjensidig nytte av hverandre, næringsom arbeidet så langt.
livet og forskningen.
Reidar hadde 3-minutter og fortalte om ny
Når det gjelder sammenslåing av Agderorganisering av polititjenesten på Agder ge- fylkene mente hun det var stor skepsis i Austnerelt, og i Tvedestrand spesielt. I vårt dist- Agder og det politisk var langt igjen før samrikt har det vært en patrulje ”på hjul” i den
menslåing var aktuelt. I Vest-Agder fant
tiden lensmannskontorene er stengt. Dette
man ikke den store motforestillingen mot
har vist seg å være en god løsning for regio- sammenslåing, og der regnet de med at Krisnen. Snart kommer også Åmli med i dette
tiansand ble senteret i et samlet Agder.
samarbeidet, og det blir ytterligere polititjeSamarbeidet på tvers av fylkesgrensene var
nestemenn til disposisjon.
viktig, likeledes med de andre nordiske land.
For øvrig var det kaffe og deilig kake fra pre- Under spørsmålsrunden kom det bl.a. frem at
sidenten. Praten gikk livlig som den skal på næringslivet hadde god erfaring i samarbeidet
kameratskapsaften.
med Tvedestrand kommune, men man måtte
Svein J.
gjøre ”hjemmeleksen” før møtet med komMøte 10.06.02 Rotarykjelleren
munen. Handelsnæringen i Tvedestrand var
Møteleder:
President Ragnar Lofstad
utålmodig etter å finne bedre former for samProgram: Næringsutvikling v/Kirsten Borge arbeid og få til en analyse og plan for utvikFremmøte:
86,4 %
lingen av Tvedestrand som by. Man satte sin
Gjest/er:
Regionalsjef Kirsten Borge lit til Sentrumsforeningen.
(foredragsholder), Kjartan Velde.
Kristin Borge er president i Arendal Rotaryklubb.
Presidenten åpnet møtet og ønsket velkomEinar hadde en 3-minutter om opplevelser unmen.
Regionalsjef Kirsten Borge i Aust-Agder Fyl- der en tur til Voss og Bergen.
keskommune var satt opp på et tidligere proSvein J.
gram, men ble da forhindret.
Møte 03.06.02 Rotarykjelleren
Møteleder:
President Ragnar Lofstad
Program:
Kameratskapsaften ”
Fremmøte:
77,8 %
Gjest/er:

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?

Møte 17.06.02 ”LUNDEN”, Nes Verk
Møteleder: President Ragnar Lofstad
Program: Omvisning i Den romantiske
park v/Asbjørn Aanonsen
Fremmøte: 76 %
Presidenten ønsket velkommen i utkanten
av Den romantiske parken, Lunden, på Nes
Verk. Asbjørn Aanonsen fra Tvedestrand
kommune har stått for restaurering av parken og var kveldens guide.
Vi vandret gjennom parken mens Asbjørn
Aanonsen fortalte: Parken ble anlagt i tiden
fra 1810 til 1825. Det var Louise Andrea
Aall som tok initiativet til og stod for opparbeidelse av parken, etter inspirasjon fra lignende parker i utlandet. Fra parken var ferdig anlagt i 1825 og til 1875 ble den godt
vedlikeholdt, men etter den tid ble den verken vedlikeholdt eller brukt. Deler av den
ble nok i noen år brukt som idrettsbane og
det ble holdt dansefester der, men den grodde etter hvert igjen.
I 1994 inngikk Tvedestrand kommune en
avtale med familien Aall om leie av parken i
40 år. Det står ennå en del arbeid igjen før
parken er restaurert som planlagt.

President Ragnar åpnet møtet.
Hans Klausen fra Jarlsberg hilste fra sin
klubb og fra GSE-teamet som hadde gjestet
Jarlsberg som siste klubb. Teamet hadde
uttrykt tilfredshet med oppholdet i Tvedestrand.
Arild Eriksen ble tatt opp som medlem av
president Ragnar og med fadder Asbjørn
Bråtane som medhjelper. Asbjørn presenterte Arild Eriksen. Han leder økonomiavdelinger på Ertec\Colt.
President Ragnar oppsummerte rotary-året
som var over: antall medlemmer var gått
litt ned, men vi har fått 3 nye. Meget gode
programmer og en dyktig programkomité.
Til tross for permisjoner i styret har ledelsen
av klubben gått fint og Ragnar takker styremedlemmene for vel utført arbeide.
Han takket også distriktsguvernøren som
har vært til stor hjelp og støtte i året som er
gått. Klubben har bl.a. innbetalt det beløp
som var bedt om til Rotary Foundation, 17
dollar pr medlem.
Bjørn, Oddvar og Svein ble overrakt en liten
gave for innsatsen ved GSE-besøket.

Kjedet ble så overrakt Mads. Han takket
Ragnar for god jobb som president.
Etter turen i parken var det servering i den
Den nye RI’s motto er ”Så nestekjærlighegamle skolen ved golfbanen.
Svein J. tens budskap”. Mads' valgspråk er : ”Vær
rotarianer!”
Mads ønsker at klubben skal bidra til polioMøte 24.06.02 Rotarykjelleren
pluss. Videre ønsker han at distriktssamMøteledere: President Ragnar Lofstad
lingen og Pets neste vår skal legges til Tve\President Mads Oppegård
Program:
Medlemsopptak og president- destrand. 13. - 15. september 2002 er det
Distriktskonferanse i Kristiansand. Mads
skifte
delte så tanker om hvordan han ønsket det
Fremmøte: 82 %
nye rotary-året skulle bli.
Gjest/er:
Finn Biering, Akersborg,
Hans Klausen, Jarlsberg, Bjørg Haaland
Møte ble avsluttet med kaffe og med kake
Bjørnstad , (prøvemedlem)
fra den avgåtte president.
Svein J.

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.

