POLIO PLUSS
I dette nummeret av Kjellerposten skriver president Mads bl.a. om Polio
Pluss. Her er noe fakta om prosjektet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Polioutryddelse er Rotays 25-årige fanesak, fra 1980 til 2005.
Det hele startet med et 3-H-prosjekt på Filippinene i 1979.
En storstilt pengeinnsamling ble avsluttet på Convention i Philadelphia i 1988, og et verdensomspennede arbeid ble påbegynt.
Den vestlige halvkule ble erklært poliofri i 1994.
I 2000 var 2 milliarder barn vaksinert.
I 1988 var det 350.000 poliotilfeller på jorden, i år 2000 under 3.000.
Fullført—vil Rotary som organisasjon alene ha bidratt med ca 5 milliarder kroner i prosjektet. Dette er ca en fjerdedel av totalkostnadene.
RI-president Rattakul oppfordrer Rotary til å bidra med 80 millioner
US dollar i løpet av 2002-2003 til videreføring av prosjektet.

PROGRAMMENE FREMOVER:
November 2002
04 Kameratskapsaften / Nominasjon
11 Fest på Stranna Senteret
18 Førjulsmiddag på Tvedestrand Hotell
25 "Strategisk Næringsplan" for Tvedestrand Kommune
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Rolf, Arne, Asbjørn,
Trygve, Karl Ragnar, Einar, Tor
Erik, Roald, Mads og Oddvar

Møte: mandager kl 1845 i Rotarykjelleren
Postboks 81, 4901 Tvedestrand.
e-post: tvedestrand@rotary.no
Internett: http://www.rotary.no/tvedestrand/

Sekretær: Roald Olderbakk, Lyngmyrv. 44, 4900
Tvedestrand. Tlf: 371 63156
e-post: roaldold@start.no
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Dette nummeret starter jeg med et indisk
tankespråk som jeg
leste for noen uker
siden i kjelleren.
”Gårsdagen er alt en
drøm, morgendagen,
vel levet, gjør hver
gårsdag til en lykkedrøm og hver morgendag til et håpets visjon”

2001 var redusert til kun 537. Man skulle
tro at nå var oppgaven nesten ferdig.
Problemet er at vi ikke har lykkes hvis det
fortsatt skulle dukke opp tilfeller, og at det
er enormt krevende og kostnadsdrivende å
oppspore de siste smittekilder. Det skal
vaksineres ca. 60 millioner barn i ti land i
den nærmeste tid og alle rotaryanere i hele
verden blir bedt om å yte sin skjerv til dette formålet. Jeg er sikker på at det greier
vi Tvedestrand Rotaryklubb også.

Mads
Til dette hører også en liten utdypning:
Vakling mellom det forgagne og det
kommende berøver oss fotfestet i nuet.
Dette er den enkleste og viseste av alle leveregler: gjør ditt aller beste i dag, i dette
øyeblikk. Nuet er det mektigste av alt det utvisker gårsdagens misstak og bygger
morgendagens lykke.

RI har gjennom Polio Pluss- initiativet
deltatt i historiens hittil største globale
innsats på folkehelseområdet, men som
verdenspresidenten sier, vil tyve års arbeid være bortkastet hvis vi ikke forsetter
med uforminsket styrke. Sammen med
våre partnere vil tusenvis av frivillige rotaryanere fortsatt delta i det krevende arbeidet med å bringe vaksine frem og sikre
at vi når det endelige mål om en poliofri
verden innen 2005. For Rotary som en av
de betydningsfulle deltakerne i dette prosjektet vil det være en viktig og stor milepell i organisasjonens historie. I 2000 var
det rapportert 2 979 tilfelle, mens det i

Gjør oppmøte på Rotary-møte hver mandag kl 1845 til en god vane.

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 07.10.02: Rotarykjelleren
Program:
Kameratskapsaften
Fremmøte:
68%
Mads ledet møtet og ønsket spesielt Egil Vatne
velkommen, som prøvemedlem.
Presidenten orienterte kort om den nye inndelingen av kategorien ”medlem” og hva det innebærer.
Denne kvelden hadde vi en nydelig duk fra
Litauen til utlodning. Dette er en gave fra
vennskapsklubben og er samtidig et ønske om å
ta lodder for på den måten å hjelpe til med
økonomisk støtte i Litauen-prosjektet. Dette er
en julebuss som tar med ting og gaver til et barnehjem. Og denne kvelden kunne vi bidra med
kr. 1660.- Meget bra!!
Ragnar Lofstad presenterte regnskapet. Tallene
viste svikt i inntektene med over kr. 10.000.-,
noe som skyldes at medlemstallet ble mindre
enn beregnet.
Av utgifter nevnes at det er høyt strømforbruk,
noe som vi skal prøve å få gjort noe med, bl.a.
innstallere tidsur. Budsjettet ble deretter lagt
fram. Både regnskapet og budsjettet ble godkjent.
Bjarne gav en kort orientering om status med
utleveringen av bedriftskatalogen, nesten alle
er levert.
Mads oppfordret til å støtte Rotarys
”Handicamp”-prosjekt og å kjøpe julekortene.
Disse vil være til salgs i kjelleren utover høsten.
Tore Gustavsen

Møte 14.10.02: Rotarykjelleren
Møteleder: President Mads Oppegaard
Program:
Fremmøte: 72%
Gjester:
2
Foredragsholder: politiinspektør J. Hermansen.
Fremmøte: President M. Oppegård ønsket alle
velkommen og spesielt til prøvemedlemmet og
en gjest.
Han oppfordret til å kjøpe julekort til støtte for
”Handicamp”-prosjektet. Samtidig minnet han
om festen på Strannasenteret den 11.nov. der

han håpet at mange kan være med.
Kåre Arntsen fortalte om kontrastene han nettopp har erfart: en handletur til folkerike og
travle Kiel og en derpåfølgende båttur ute i
fjorden vår; alene.
Foredragsholderen hadde overskriften:
”Kriminalitet i vår region, trekk og utvikling”.
Han begynte med å reflektere over kriminaliteten i begynnelsen av 70-åra. Da var man naiv
av oppfatning, hadde kontroll på kjeltringene
og de var ”håndterbare”. En fornøyelig kavalkade over noen ”løse fugler” i Arendal anskuelig-gjorde dette.
Tidene forandret seg, det ble hardere miljø,
destruktiv vold og mye våpen og kniver. Det
økende stoffmiljøet gjør at politiet oftere må
bevæpne seg. Dette kan raskt bli en ond spiral.
Han gav oss en innføring i bakgrunnen for
mange mediaoppslag om ”blind vold”, ”eldre
vold” og ”familievold” og hva ofte virkeligheten er.
Organisert kriminalitet er ofte hengt opp i stoffmiljøet. Viktig at politiet får tak i ”de små”,
slik at de kan nøste opp til ”de store”.
Effekten av omorganiseringen i politiet blir
spennende å se resultatet av.
Tore Gustavsen

Møte 21.10.02:
Møteleder:
Program:
Fremmøte:

Rotarykjelleren
President Mads Oppegaard

”Peismøte”
61%

Så har jeg sett også dette: peis uten lukt,
brannsikker og innbilt varme!
President Mads ønsket velkommen inn i
”varmen”, og han åpnet møtet med å reklamere for månedsbrevet (og de som ønsker papirløs utgave finner det og mye annet på www.rotary.no Ut fra denne siden
kan de klikke seg til 2290 og videre….)
Han brakte videre en takk og hilsen for
klubbens bidrag til Litauen-prosjektet og
inntektene i forbindelse med utlodningen
av duken.
Han fortalte videre om ”Poliopluss”-

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

prosjektet som går sin gang. Her er det
snakk om å utrydde denne fæle sykdommen innen 2005. Rotaryfondation har engasjert seg i dette og oppfordrer alle medlemmer i hele verden til å yte et bidrag.
Mens vi tok for oss fra rikholdige ost-og
kjeksfat, ble vi engasjert i tre oppgaver
som styret hadde laget for oss og som de
ba om kommentarer til:
1. Rotary internasjonal er 100 år i 2005
og har påtatt seg oppgaven å være
med å utrydde polio, det krever kr.
500.- fra hvert medlem. Har dere noen
gode ideer til hvordan vi skal skaffe
dette beløpet tilveie?
2. Rotary Tv.strand har ikke noe internasjonalt engasjement. Bør vi prøve å
være med i noe?
3. Er det andre saker du synes at vi bør
engasjere oss i?
Styret fikk mange gode ideer.

Det ble holdt idrettsting hvert 4. år og da
ble hovedretningslinjene trukket opp. Dette er det høyeste beslutningsorgan.
Det grunnleggende er : IDRETT FOR
ALLE
Verdier, holdning og filosofi
Hovedpunkter er :
• Styrke idrettens rolle i samfunnet
• Styrke kompetanseutvikling
• prioritere arbeidet med ungdom og rekruttering av disse.
Idretten organiserer ca. 1,8 millioner personer og 12 200 idrettslag.
Idrettens omsetning i penger og dugnad er
ca. 15 milliarder kroner, av dette er ca 6
500 millioner beregnet som dugnad. Noe
som tilsvarer 24 000 årsverk a 270 000
kroner
Neste år får idretten 400 millioner ekstra
spillemidler av disse skal 100 millioner
brukes til rekruttering av ungdom.

Tore Gustavsen

AA idrettskrets består av 6 avdelinger
AA ligger som nr. 5 når det gjelder nærmiljøanlegg. Dette ligger under
Møte 28.19.02: Rotarykjelleren
”Entreprenør tjenesten ” som hører inn
Møteleder:
President Mads Oppegaard
under IDRETTENS ANLEGGSERVICE.
Program:
Idretten i dag v/Ole
Arbeidet med integrering for eksempel av
Goderstad
funksjonshemmede hører til under inteFremmøte:
68%
greringskonsulenten.
Gjester :
2
Enkelte idretter som for eksempel volleyPresidenten ønsket velkommen og minnet ball har gått drastisk tilbake den siste tiom festen på Strannasenteret 18.11.02 og den. Dette skyldes muligens at AA har
oppfordret til at medlemmene stilte opp på mistet sin lokale konsulent etter regionaliseringen.
denne. Samtidig minnet han om festen
Utfordringene framover blir : Opprettholmed ledsager på hotellet 18.11.02
de og øke positive aktivitetstilbud i nærmiljøet.
Ole Goderstad holdt et interessant foredrag om ” Idretten i dag – organisering og Mulighet til å utvikle tilbud til ungdom.
FYSISK FORM → GOD HELSE →
aktivitet.”
Dette var en mann som brenner for idrett, HELSEBUDSJETT I KOMMUNENE.
Berit Nilsen
mosjon og aktivitet.

