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Kjære Rotaryvenner!
Så er vi i gang med Rotary-året 2003 – 2004. President
Mads og hans styre har takket av, og et nytt styre har tatt
over.
Når dette leses, har vi allerede gjort unna juli måned.
Programmene har vært gode, og vi har kunnet glede oss
over både programinnsats fra og besøk av mange sommergjester. Det fine er at når vår egen fremmøteprosent faller litt p.g.a. sommeren, fylles møtelokalet likevel opp ved hjelp av gjestene. Veldig hyggelig!
Ennå en stund er det sommer, og klubblivet bærer preg av det. Men om ikke
lenge kommer høsten og med den økende aktivitet. Det blir tid for komiteene
til å intensivere arbeidet. Året går fort, så det gjelder å komme i gang i tide og
bruke tiden godt. Vi har våre ”faste poster”, bl.a. guvernørbesøk 22. september
og fest for eldre på Stranna-sentret 29. september. Så de aktuelle komiteene har
en jobb å gjøre i nær fremtid. Det er jeg sikker på går greit – i år som tidligere.
Rekruttering av nye medlemmer er en spennende og viktig oppgave. Guvernøren har bedt om en oversikt over medlemmenes aldersfordelig pr. 30.6., og jeg
gjengir den her: 30 – 39: 4, 40 – 49: 4, 50 – 59: 9, 60 – 69: 8, 70 og eldre: 8.
Alderssammensetningen og behovet for å fornye og forsterke klubben gjør at vi
bør gi høy prioritet til arbeidet med å rekruttere nye medlemmer. Vi bør ta sikte
på å bli 40 medlemmer. I dag er vi 32, og vi har noen prøvemedlemmer som vi
håper å ta opp med det første. Klassifikasjons- og medlemskomiteen har en
viktig oppgave med å finne frem til nye og interessante medlemmer. Dette arbeidet bør fokuseres. La oss alle tenke på kvinner og menn som kan egne seg
som medlemmer, og enten fremme forslag på disse eller snakke med leder Berit eller noen av de andre medlemmene i klassifikasjons- og medlemskomiteen
(Anette, Arne, Tore Leo).
Men ennå en stund skal vi ikke glemme å nyte sommeren. Snart er det tid for
en tur ut i naturen for å se etter modne bær.
Fortsatt god sommer!
Roald

PROGRAMMENE i september 03:
01.: Kameratskapsaften + Club Assembly
08.: Et besøk på Lingaards skuteminne, Gjeving
15.: ”Mitt første inntrykk—og kommende utfordringer” v/ helse– og omsorgssjef Torill Skår
22.: Guvernørbesøk
29.: Fest for eldre ved Stranna-senteret v/
Samfunnskomiteen

Guvernør for Rotary-distrikt 2290 som vi tilhører heter
Finn Otterstad. Han kommer fra Stavern Rotaryklubb. Den
22. september kommer Guvernøren til Tvedestrand på besøk.

FREMMØTE:
Fremmøte i juli var 49 %

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

Sekretær: Anette Marstrander, Sagesund, 4900
Tvedestrand. Tlf: 371 64317
e-post: ogunvald@online.no
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

Møte 07.07.03: Rotarykjelleren
Møteleder:
President Roald
Olderbakk
Program:
Knut Bjørnsen:
”Fra Tordeskiolds soldater til jakten
på Najaden”
Presidenten ønsket velkommen til en
fullsatt Kjeller med mange gjester og
en varm kveld.
Knut Bjørnsen fortalte og viste illustrasjoner fra sin bok om slaget på
Lyngør i 1812. Han viste i detalj
hvordan Najaden og Dictator hadde
ankret opp og beskrev utviklingen,
skipene, jakten og det endelige slaget
på Lyngør havn på en interessant og
levende måte. Etter et meget spennende foredrag ble det en spørsmålsrunde der Knut Bjørnsen ytterligere
øste av sin viten om kampene ved
Lyngør.
Arild Eriksen

Møte 14.07.03: Rotarykjelleren
Møteleder:
President Roald
Olderbakk
Program:
Emil Didrichsen: ”En
spesiell Skotte”
Emil Didrichsen tok oss med til De
britiske øyer og fortalte om skotten
John Brown som var dronning Victorias fortrolige etter hennes manns
død. John Brown, som kom fra The
High-lands, begynte som stallgutt

hos dronningen. Han ble etter hvert
stallmester, og pleide også omgang
med dronning Victoria og hennes Albert. Etter Alberts død knyttet dronningen seg tettere til Brown som ble
hennes rådgiver og gode venn.
På vanlig inspirerende og interessant
måte fortalte Emil igjen en spennende og eiendommelig del av historien.
Møte 21.07.03: Sommertur
Mandag 21. juli gikk årets sommertur av stabelen. I år var Harstveit
Gård i Gjøvdal målet og med på turen var 35 rotaryanere, gjester og
venner. Været var truende tidlig på
dagen, men på kvelden var det strålende vær, godt og varmt i kveldssola.
Vi ble mottatt av vertskapet, Karin
og Tellef Harstveit. Tellef stod for
omvisningen, Karin for maten. Og
sjelden har vi opplevd en guide som
har vært så glødende opptatt og engasjert av sin "hobby".
På Harstveit Gård fikk vi oppleve et
lite, lokalt industrimiljø fra midten av
forrige århundre, der utnyttelsen av
vannkraften var helt unik. Vi var slett
ikke på et museum, vi var, som Tellef sa, gjest hos Karin og Tellef og
fikk oppleve et levende stykke historie.

Vi vandret mellom bygninger som var 100 - 150 år gamle, ble fortalt om
gamle arbeidsmetoder og hvordan bekken ble utnyttet. Den var kraftkilden
til det aller meste.
Vi fikk se sagbruk, treskehus, sponhøvel, badstue, et fiskeklekkeri fra
1914, smie og kvern.
Vertskapets evne til å formidle budskapet om hverdagslivet i en avsluttet
epoke gjorde besøket til et varig minne for oss alle.
Og så må vi ikke glemme maten, skikkelig husmannskost. Nydelig rømmegrøt, hjemmebakt flatbrød og deilig spekemat. Her var det ingen som
gikk sultne fra bordet.
En takk til "turkomiteen", dette var et skikkelig høydepunkt. Nå venter vi
spent på fortsettelsen i juli 2004..
Oddvar P.

Møte 28.07.03: Rotarykjelleren
Møteleder:
Vicepresident Einar Johnsen
Program:
Kaare Selvig: ”"Frans av Assisi"
Kaare Selvig kåserte om en italiener som levde fra 1182 til 1226, en av
den romersk katolske kirkes fremste helgener, nemlig om Frans av Assisi.
Frans var sønn av en velstående kjøpmann og deltok i sine standsbrødres
glade liv. Etter hvert brøt han med sin livsførsel, - og med sin far– og ble
tiggermunk. Han er Fransiskanerordenens stifter. Kaare fortalte levende
om Frans, hans bakgrunn, oppvekst, familieliv og gjerninger.

