FRA PRESIDENTEN:

Rotaryvenner!
Mai er alt over, og våren har lurt seg unna i år også. Våren er en travel tid for de fleste av oss. Det er da alt skal gjøres klart for sommeren og resten av
året, både på arbeidet og i hjemmet, og man føler knapphet på tid kanskje sterkere enn ellers i året.
I klubben er det nye styret i full virksomhet med sin planlegging. Programkomiteen er som alltid i rute med et ferdig trykket program frem til jul med
mange interessante programposter. Sommeren byr på mange foredrag fra våre sommervenner som vanlig. Det gleder vi oss til og til å treffe igjen ferievenner fra tidligere år.
Sommerturen i år går til Åmli, til ordførerens gård Harstveit i Gjøvdal. Gjennom mange år har han restaurert gården med mange hus spesialisert for sitt
formål. Der finnes kvern, korntørke, sag stabbur og mye annet som hørte til på en selvforsynt går i gamle dager. Det er et levende anlegg hvor det aller
meste kan demonstreres. Bl.a. har han en sponkutter som angivelig ble brukt til å lage takspon med, og alt er naturligvis drevet med vannkraft. Tellef
Harstveit selv er et oppkomme av historie og forteller levende om livet på gården i gamle dager. Et godt bondemåltid hører også med til omvisningen.
Jeg anbefaler alle å delta på sommerturen i år.
I mai var vi også så heldige å kunne ta opp to nye unge medlemmer i vår klubb. Sven Inge Marcussen som jobber på britisk sektor i Nordsjøen og Atle
Goutbeek som er arkitekt i Tvedestrand sa etter en tid som prøvemedlemmer et entusiastisk ja til å bli medlemmer i vår rotaryklubb. Dessverre kunne
jeg ikke foreta opptaket selv grunnet en utenlandstur, men jeg har blitt fortalt at alt gikk riktig for seg. Vi ønsker dem hjertelig velkommen i klubben og
til alle de muligheter som Rotary gir sine medlemmer.
Det er imidlertid en ting som vi ikke har fått på plass enda, og det er innkommende president for 2004/2005. Som alle vet ble det kluss med rotasjonen
for et par år siden og det sliter vi med enda. Vi trenger en eller to erfarne rotaryanere til å ta et tak for å få tingene på plass. Hvis noen kan påta seg presidentvervet enten alene eller på deling det året vil vi være i rute igjen. Tenk på dette og ha et positivt svar klart når du blir spurt.
Mads
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Møte 05.05.03: Rotarykjelleren
Møteleder:
President Mads Oppegaard
Program:
Kameratskapsaften
Fremmøte:
64%
Gjester:
2
Presidenten åpnet møtet og ønsket de to gjestene velkommen. Han takket for innsatsen under honnørfesten, som han følte ble meget vellykket. Vår oppmøteprosent der var på 78.
Deretter grep Kåre ordet og minnet oss i velvalgte ord fra sjøkanten om hvor godt vi
egentlig har det.
At han dro velvoksen aure på Biltema-sluk
klarte han heller ikke å brenne inne med. Mon
tro om vi klarer å gjøre ham etter ?
Deretter var det duket for kveldens kulinariske
høydepunkt: En kjempestor og velsmakende
bløtkake fra Ragnars kjøkken. Det meste forsvant mens praten gikk meget livlig. En trivelig kveldsstund !
Fremmøteprosenten for april var i snitt på 63
Reidar Kjelstrup

Møte 12.05.03: Rotarykjelleren
Møteleder : President Mads Oppegaard
Frammøte : 57 %
Program : Thorbjørn Yggeseth: hva er et
godt skihopp
Presidenten ønsket alle velkomme, spesielt
kveldens foredragsholder Thorbjørn Yggeseth
og to gjester.
Bjarne minnet om katalogene.
Kveldens tema : Hva er et godt skihopp.
Mot midten av 80 årene stagnerte hoppsporten
noe, men så kom Bokkløv stilen og revolusjonerte det hele.
Etter Bokkløv ble det dramatisk endring av
lengden. Nå ble lengden viktig, for hvis stilen
ikke holdt, så ble lengden kort.
Utstyr er viktig. Skiene skal være av en viss

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

lengde og bredde. Alle hopperne blir målt
etter alle kunstens regler, bl.a fra skulder og
ned. Dette førte til de omtalte ”sæggipænts”
Dette var dyr uniform som bare de rikeste
klubbene hadde råd til. Det er nå bestemt at
det ikke skal måles fra skulder og ned, men
fra skritt og ned. Det må handles hos godkjent stoffprodusent, ikke ha drakter som er
porøse foran og tette bak og gir
”ballongeffekt”
Hopp er nå blitt en helårs idrett. Mai er en
frimåned, så bærer det løs på keramikk med
nudder, vann og plast. Bakkerekorder settes
stadig til tross for at farten utfor hoppkanten
er lavere i dag enn før i tiden, og dermed er
sikkerheten også økt. Før var farten ca 117
km i timen på hoppkanten og 130 i nedslaget, nå er det ca 90 på hoppkanten og 90 i
nedslaget.
Berit Nilsen

Møte 19.05.03: Rotarykjelleren
Møteleder: Visepresident Roald Olderbakk
Program: ”Oppdrift – noen tanker etter
avslutning av prosjektet” v/ Tore Planke.
Fremmøte:
64%
Gjester:
1
Roald Olderbakk ønsket velkommen til kveldens møte hvor også to nye medlemmer
skulle ta opp. Fadder for disse var Ragnar
Lofstad, som presenterte Atle Goutbek og
Sven Inge Marcussen for oss før det derpå
følgende høytidelige opptak.
Deretter var det Tore Plankes tur. Prosjekt
”Oppdrift”, som ble startet i 1996 og avsluttet i 2002, var et sentralt støttet tiltak hvor
kommunene Kragerø, Nome, Risør og Tvedestrand, deltok i et utviklingsprosjekt med
57 mill. til disposisjon. Tore var med i styret
og Karl Rødland var adm. direktør de tre
første årene. Prosjektet tok sikte på utvikling
og nyskapning, kompetanseheving og

samarbeid. Man valgte å satse på eksisterende næringsliv. Men konklusjonen er
klar: Mye positivt er oppnådd hva gjelder nytenkning, samarbeid, kompetanseheving og m.m. Det er lagt et meget nyttig grunnlag for en videre utvikling i
kommunene, som det er en utfordring å
føre videre.
Reidar Kjelstrup

Møte 26.05.03: Rotarykjelleren
Møteleder: Visepresident Roald Olderbakk
Program: ”Med Kodak til Mexico”
v/ Tor Erik Nævestad
Fremmøte:
57 %
Gjester:
1
Roald ønsket velkommen til kveldens
møte. Tor Erik viste lysbilder og fortalte
fra sin Mexico-tur for en del år siden.
Han ledsaget sine lysbilder med et vell
av informasjon om landet; Alt fra geografi og historie, befolkning og mye
mer. Landet, som er ca seks ganger så
stort som Norge huser henimot 100.mill.
innbyggere hvorav ca 70% bor i byer.
Hovedstaden Mexico City er med sine
forsteder verdens tettest befolkede og
største by med nær 30 mill. Innbyggere
og en utrolig forurenset luft der det ligger nede i et enormt krater.
Et interessant foredrag med mange fine
bilder.
Reidar Kjelstrup

KJELLERPOSTEN
Som dette har du ikke sett Kjellerposten
før. Kanskje er det ikke nødvendig å
forandre på noe når vi har det så gilt,
men allikevel. Du får legge hode litt på
skakke, så finner du ut av det. Kanskje
vi skulle gjøre litt mer av det i hverdagen.
Hilsen Svein

