GSE-TEAM
Så har klubben gjennomført arrangementet med GSE-team fra Australia. Mye av
det Tvedestrand har å by på, fikk de 4 deltagerne og lederen være med på. Når det
gjelder faglig program, var det besøk på
Strannasenteret, på Team-Tec, hos Ugland
Holding og orientering om Sørlandet
kompetansefond i Kristiansand, hos Ertec,
og hos Lyngør Trikotage. Jernverkmuseet
på Nesverk ble besøkt og vi var i kirken i
gudstjeneste, omvisning i Holt kirke og
kveldsmat i prestegården, mottakelse i
kommunen og velkomstlunsj hos president Ragnar. Det var båttur til Lyngør
med besøk på den Blå Lanterne, og sannelig ble det tid til tur til Fagerhei, golf spill
og et slag tennis for de ivrigste.

Elg-safari var nok en opplevelse for gjestene, selv om elgen uteble, og en fest med
norsk mat og drikke vil de nok huske. Og
selvfølgelig møtet i klubben.
Tiden fra 8. til 14. mai 2002 gikk fort, slik
den gjerne gjør i hyggelig selskap. Vi er
sikre på at gjestene våre synes Tvedestrand var en hyggelig by å komme til.
Klubben kan rette ryggen og notere at arrangementet gikk etter programmet, slik
det tidligere har gjort ved besøk, enten det
har vært Round-trip eller GSE-team.
Takk til alle som har bidratt. Ikke minst
takk til Ertec ved tidligere medlem Geir
Søraker som viste frem bedriften og tok
oss med på en flott tur til Lyngør.
Vel blåst!
Svein J.

TØYS OG TULL
Nå får du jammen bestemme deg, Magda, sa
Albert til kona si. I går sa du at jeg steller til
bråk for ingen ting, i dag sier du at jeg bråker
for alle ting!

Oslomannen spør bergenseren hvorfor de ikke
har undergrunnsbane i Bergen.
Bergenseren svarer:
-Undergrunnsbane? Ka ska’ vi med det? Vi
ha’kje nokke å skjule!

PROGRAMMENE FRAMOVER:
03.06.: Kameratskapsaften.
10.06.: Oppgavefordeling i den offentlige sektor v/Næringssjef Kristin Borge.
17.06.: Omvisning i ”Lunden - den romantiske parken” v/Asbjørn Aanonsen.
24,06.: Presidentskifte
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PRESIDENTEN
HAR ORDET
Kom mai du skjønne
milde, synger vi. Stort
sett har vie hatt fint
vær, men i kveld (28
mai) da jeg satte meg
ned for å få ned noe på
papiret, var det godt å
hent noen vedpinner.
Regner gjør det også.
Antall møter i klubben har blitt noe amputert denne måned grunnet 2. pinsedag.
For mange av oss var det allikevel mange
dager i Rotarys ånd. Jeg tenker da på
GSE-teamet vi hadde på besøk fra Australia..
Det startet allerede på kameratskapsaftenen den 6 mai da Frode Stiansen fortalte
fra sitt lignende besøk i Australia der han
hadde truffet de fem deltakerne som kom
til vår klubb onsdag 8 mai og var en uke.
Jeg går ut fra at det kommer eget referat
fra den uka. Presidenten hadde anledning
til å møte en del. Jeg sier med engang
takk til internasjonal komité for det programmet som de hadde sydd sammen. Jeg
følte og fikk melding om at allsidigheten
i programmet falt i smak. Hadde ikke anledning til å være med til Njål, men forstod at det var en opplevelse. Deltok på
turen til Lyngør og ikke minst tilstelningen hjemme hos Ambjørg og Svein. Takk
for at dere stilte huset til disposisjon, det
var topp. Til Oddvar, Bjørn og Svein;
dere gjorde en stor jobb for klubben når

dere silte som verter.
I programmet stod Presidenten ansvarlig
for ”ut i det blå”. Da jeg spurte Marianne
og Helge om et sted å være, var jeg ikke
klar over ”Gjevingården”. Et flott sted å
komme til. Tanken var at vi skulle grille
ute i det fri, men regnværet satte en stopper for det opplegget. 52 mm regn på 24
timer. Det ble en veldig hyggelig kveld
inne med kjøtt uten sot eller svidd mat.
Det nærmer seg tiden for presidentskifte
og nye skal overta ledelsen av klubben.
Komitéoppsettet er kjent, og flere komiteer har begynt arbeidet slik det skal være.
Vi er kanskje en liten, men god gjeng
medlemmer. Personlig ser jeg frem til å ta
fatt på oppgavene som er tildelt meg.
Ragnar

I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

• Tur til Australia v/GSE -team representant Jan Frode Stiansen.
• Besøk av GSE-team fra Australia.
Se bilder fra en kvelden i ”Kjelleren”
• Programmet ellers som GSE-teamet
var med på
• ”Ut i det blå” hos Marianne og Helge
Nilsen på Gjeving Gård.

Visdomsord
Trøst deg, timene iler og alt som trykker
deg, også det tyngste, kan ikke vare evig.
Det kommer en ny og bedre dag.
Theodor Fontane

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 06.05.02 Rotarykjelleren
Møteleder:
President Ragnar Lofstad
Sang:
”No livnar det i lundar”
Program:
”Kameratskapsaften”
Fremmøte:
77,8 %
Gjest:
Jan Frode Stiansen, GSE-team–
medlemutsendt fra distrikt 2290 til Australia.

3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 4.Vil det være fordelaktige for alle det angår?

fikk vi øre - på pikkolotrompet, nydelig spilt av
Michael.

Det ble et flott møte i beste internasjonale ånd
og ”forbrødring”, som ble avsluttet med overrekkelse og mottakelse av Rotary klubbvimpler
og gaver i form av bilder fra Tvedestrand havn
med kongeskipet på reden - som vi raskt fikk
Stiansen fortalte om sin tur til Australia og viste forklart ”var klubbens lystyacht”. Flotte bilder
en lang og interessant lysbildeserie fra sitt opp- tatt av Tor Erik.
Einar J.
hold der: Videre fortalte han om teamet som
skulle komme til oss i mai. Det var tydelig at
han hadde hatt et strålende opphold og fantastisk opplevelse.
Svein J. hadde en gjennomgang av programmet
for det forestående besøket, og alle de praktiske
detaljene omkring dette.

Det var høytidsstemning da Michael spilte nasjonalsangene på pikkolotrompet

President Ragnar orienterte avslutningsvis om
de kommende møtene i mai; GSE 13.05 og
Teamleder
”ut i det blå”-møtet til Gjeving Gård, hvor
Duncan Stalker
Marianne og Helge Nilsen tar imot klubbens
medlemmer.

GSE coordinator
Kåre Berg

20.05.02 Møtefri - 2. Pinsedag.

Svein J. ledet GSE besøket til
suksess, og ikke minst på grunn
av Ambjørg, ble det en minnerik festkveld hjemme hos dem.
Pikkolotrompetist Michael

Presidenten ønsket gjester og GSE team– coordinator velkommen. Bjarne orienterte kort om
katalogprosjektet. Deretter delegerte presidenten møteledelsen til inc. President Mads.
Etter en kort velkomsthilsen til det Australske
GSE-teamet, ble teamleder Duncan overlatt ordet. Han ledet det videre program sammen med
de øvrige teamdeltakerne.
Vi fikk en flott presentasjon av Australia i ord
og bilder, og også våre lands nasjonalsanger

Det er blomsten av et langt liv med indre glede
og tilfredshet; det vitner om fredfulle timer og
dager på de mest solfylte høydene i vårt sinn.
Count Maurice Maeterlinck

Einar J.

Møte 13.05.02 Rotarykjelleren
Møteleder:
President Ragnar Lofstad
Sang:
”Sønner av Norge”
Program:
”GSE– Teamet fra Australia”
Fremmøte:
100 %
Gjest/er:
Duncan Stalker, GSE team leder, Peter McBain, Rebecca Simunitesch, Michael Smith, Wendy James, distriktets GSE
team coordinator, Kåre Berg og Jan Frode
Stiansen.

La oss fremfor alt aldri glemme:
En vennlig handling er i seg selv et tegn på
lykke.

Smil og glede var fremherskende under besøket,
også under vimpeloverrekkelsene.

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.

Møte 27.05.02: Gjeving Gård hos Marianne
og Helge Nilsen.
Møteleder:
President Ragnar Lofstad
Program:
”Ut i det blå ”
Fremmøte:
75 %
Gjest/er:
Bjørg Håland Bjørnstad, prøvemedlem, Edle Thrane Pedersen, Ingebjørg
Lofstad, Gerd Ausland, Aslaug Bjørnstad,
Marianne Nilsen, Åse Hafsten og Marianne
Landaas.
Vi skulle grillet i hagen, men været gjorde det
nødvendig å flytte innendørs - og der ble det
skikkelig koselig.
President Ragnar ønsket velkommen. Helge
fortalte litt om stedet og slekten Giving. Slekten er sporet tilbake til 1335 og kom til Gjeving i 1640.
Den gang besto ”Gjeving Gods” - som det het
den gang, av bl. Risøya, Bergøya, Saltrød,
Løvdal, Gjevingmyra + øyene utenfor, bl. a.

Lyngør, som ble solgt ut i 1665. Løvdal var
seter for gården. I huset var det både ”dreng og
pike” og der bodde 11 mennesker.
Den eldste delen av huset til fam. Nilsen ble
bygd for ca. 150 år siden, nybygget for ca. 40
år siden. Det er meningen at sønnen Espen skal
overta eiendommen etter at studietiden er over.
Vi fikk servert nydelig mat - ribbe og steik så
mør og god at kjøttet nesten smeltet i munnen.
Ribben fikk oss nesten i julestemning, kun akevitten og juletreet manglet. Etterpå var det
kringle og kaffe.
Karl Ragnar underholdt med trekkspillmusikk.
Avslutningsvis takket presidenten vertene, og
Marianne fikk en meget velfortjent blomsterbukett.
En stor takk må også rettes til presidenten og
hans frue. De hadde lagt ned et stort arbeid for
at vi alle skulle få et deilig måltid mat.
Oddvar P.

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.

