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Jeg håper dere har hatt en fin julefeiring. Vi fikk jo til og med en
hvit jul, i hvert fall til å begynne med!
Nå har vi tilbakelagt halvdelen av Rotary-året. Tingene
som var satt opp som mål ved årets begynnelse er vel i rimelig
grad blitt fulgt opp. Blant disse var avklaring av forholdet til
vennskapsklubber. Det viste seg at vi må legge forholdet til Lysekil bort for en tid, mens Hobro kom frem med hyggelig invitasjon til deres ”tress års jubileum” den 3. desember.
Astrid og jeg dro dit, og ble svært godt mottatt av president Vagn
Agerskov og klubben for øvrig.. Det var en meget hyggelig aften. Jeg hilste og
overrakte en jubileumspresang fra Tvedestrand Rotary Klubb, i form av en keramikkgjenstand utført av kunstneren Sidsel Hanum. Det var en krukke med fasong som kan minne om en båt, noe som gir assosiasjoner til Tvedestrand. Den
lot til å falle i smak hos mottakerne.
Det var utrolig mange som kom bort til oss i løpet av kvelden og ville
hilse på oss fra Tvedestrand, og fortalte om hyggelige opplevelser de hadde hatt
ved besøk her. Det var tydelig at de opplevde sterke bånd til sin vennskapsklubb i Tvedestrand. Presidenten uttrykte i sin takk for vår hilsen ønsket om å
opprettholde kontakten, og så frem til at de skulle kunne besøke oss her. Ellers
ba både presidenten og utallige andre oss om å hilse til klubben, noen også til
navngitte medlemmer spesielt. Vi får tenke på om det kan finnes en passende
anledning til å invitere gjester fra Hobro.
13. januar drar Astrid og jeg på et to måneders opphold i Spania. Jeg
er veldig takknemlig overfor Einar og Mads som hele tiden har sagt seg beredt
til å steppe inn for meg under fraværet. Det kan være at jeg likevel bidrar med
et innlegg til Kjellerposten hver måned.

Roald

Møte 15.12.03: Holt Kirke og prestegård
Program:
Julemøte

Møte 01.12.03: Rotarykjelleren
Møteleder:
President Roald Olderbakk
Program:
Kameratskapsaften

Kameratskapsaften i kjent stil. Men det ble
også avholt valg til styre 2004—2005. Nytt
styre er:
Svein Jordahl, president
Ole Jacob Thorsen, visepresident
Berit Nilsen, sekretær
Reidar Kjelstrup, kasserer
Egil Vatne, styremedlem
Svein I. Marcussen, styremedlem
Roald Olderbakk, past president

FREMMØTE I DESEMBER 2003:

Møte 08.12.03: Rotarykjelleren
Møteleder: President Roald Olderbakk
Program:
Den nye politireformen v/
politimester Bjørn Hareide

Presidenten ønsket velkommen til kveldens
møte. Han hadde deltatt på 60-års-jubileum
i Hobro Rotaryklubb og hilste derifra.
Steinar Nilsen har meldt seg ut av klubben.
Politimester Bjørn Hareide kåserte så om
den nye politireformen, og konsekvensene
for lokalsamfunnet.
Han snakket om
penger og bevilgninger, om vaktsamarbeid,
om fordeling av oppgaver mellom de
forskjellige politi– og lensmannskontor for
å forenkle arbeidet. Bl.a vil enkelte kontor
ta seg av administrative oppgaver for
andre. Agder politidistrikt lå, i en øyeblikksstudie i august, på toppen når det
gjaldt familievold-saker.

TVEDESTRAND ROTARY KLUBB
Møte: mandager kl 1845 i Rotarykjelleren
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand.
e-post: tvedestrand@rotary.no
Internett: http://www.rotary.no/tvedestrand/
President 2003 - 2004: Roald Olderbakk

Lyngmyrvn. 44 4900 Tvedestrand.
Tlf: 371 63156
e-post: roald.olderbakk@c2i.net

Et 40-talls gjester, ledsagere og
medlemmer hadde funnet veien til
julemøtet i Holt Kirke. Åse og Karl Ragnar
Hafsten åpnet med lys-seremoni og
diktlesing. Organist van der Mejden spilte
og prsot Njål Klevberg fortalte om kirken
og dens jubileum og minnet om julens
budskap. Møtet fortsatte i prestegården
med rømmegrøt og tilbehør.
Som
sedvanlig et verdig og hyggelig julemøte i
Holt kirke.

Gjennomsnitt for måneden: 61 %
Fire møter avholdt. Ingen avlyst.

100 % fremmøte i desember
2003:
Rolf, Asbjørn, Karl Ragnar, Einar,
Svein, Reidar, Tor Erik, Mads,
Oddvar.
Klubben har per 01.01.2004 32
medlemmer

Sekretær:
IT– ansvarlig.: Helge Nilsen, Skipperheia,

Sagesund, 4900 Tvedestrand
e-post: admin@sentralvaskeri.no
KJELLERPOSTEN, red.:
Svein Jordahl, Skibheivn. 21, 4900 Tvedestrand.
e-post: sjordahl@online.no Tlf:: 371 61033

