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SEPTEMBER 2003
Kjære Rotaryvenner!
Så er høsten kommet. Sommergjestene er reist, og klubbaktivitetene er
tilbake i vanlig gjenge.
Vi har passert den årlige feststund og anledning til ekstra oppmerksomhet
rundt våre aktiviteter som guvernørens besøk representerer. I år valgte vi
å ha både formøtene, guvernørens foredrag og bespisningen etterpå i vårt
eget lokale. Det så ut til å fungere utmerket. Flere har sagt til meg at det
var veldig koselig. Det betyr at vi antakelig bør satse på at vi benytter vårt
eget intime lokale også til andre hyggelige sammenkomster i tiden fremover.
Vi som var til stede under besøket av guvernør Finn Otterstad (Stavern R.K.) 22.
september fikk oppleve et annerledes Guvernørforedrag enn vi har vært vant til. Det gjaldt
både innhold og fremføring, som falt i god jord hos medlemmene. Store deler av fremføringen var på rim, i likhet med det meste av guvernørens fremtreden på Distriktskonferansen. Slik sett passet det godt at Karl Ragnar fremførte en prolog han hadde skrevet til guvernørbesøket. Hjertelig takk, Karl Ragnar! Stor takk fortjener også Ragnar, som sammen med sin Ingebjørg sto for pyntingen av bordene og klargjøringen av lokalet, i tillegg til
tilberedningen av maten. Ragnar hadde også plassert sitt elektroniske orgel i lokalet, slik at
det kunne brukes ved guvernørbesøket og også ved senere anledninger. Utmerket!
Guvernørens rapport fra besøket foreligger allerede. Både ved formøtene og i rapporten har guvernøren pekt på at klubben bør finne et tiltak som kan tjene som symbolprosjekt i anledning Rotarys 100-årsjubileum i 2005. Han nevnte under formøtene eksempler
på tiltak som andre klubber er i gang med. Dette er en oppgave som vi kan løse alene eller
sammen med andre klubber, Vi får tenke over det og diskutere det på et klubbmøte.
Til slutt vil jeg gjengi konklusjonen i guvernørens rapport:
”Klubben er utmerket ledet, har aktive medarbeidere og en fin kultur, ikke minst ved at
også klubblokalet innbyr til dette. Flott opplegg for sosiale aktiviteter og engasjement. En
opplevelse å være tilstede i et klubbmøte med positive Rotarianere. Ønsker lykke til med et
utfordrende og spennende Rotaryår. Ser frem til å treffe Roald igjen ved Presidenttreff 9-10
januar 2004.”
Vi takker guvernører for hans besøk og for hans vennlige ord.

Roald

PROGRAMMENE i OKTOBER 03:
06.: Kameratskapsaften + Egoforedrag v/Egil Vatne
13.: Bedriftsbesøk v/Solfjelds Møbelfabrikk A/S
20.: Peiskveld
29.: Tvedestrand Fritidsklubb v/Siw Johannessen
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Møte 01.09.03: Rotarykjelleren
Møteleder:
Pres. Roald Olderbakk
Program: Kameratskapsaften + Club assembly
Presidenten ønsket velkommen og at høsten er i anmarsj merkes med ingen fremmøtte gjester.
Presidenten fortalte om sin deltakelse på konferanse med Rolf Wesenlund kalt humor og humør m/
tilhørende generalforsamling gjennom en weekend
i Fredrikshamn. Det ble kommentert at norske
klubber var sent ute med midlene til polio +, men
at distrikt 2290, Tvedestrand var blant de tidligste.
GSE-utveksling til Wales for sesongen 2004-2005,
deretter Litauen for to sesonger.
Utvekslingsstudentene ble presentert hvor de fremførte sin nasjonalsang.
To medlemmer har dessverre meldt seg ut, det er
Njål Klevberg og Tore Gustavsen.
Neste sesongs budsjett ble utdelt og vedtatt det ble
gjort bemerkninger til en noe stor diversepost på
lotteri ++ på kostnadssiden.
Revisor for kommende sesong blir Bjørn Walle.
Alle gruppene presenterte sitt planlagte program
fremover og i den forbindelse ble det lagt frem ønske fra Tor Erik om et lydanlegg spesielt med tanke
på honnørfesten hvor mange har problemer med å
få med seg det som blir sagt.
Møtet ble hevet litt forsinket.
Arild Eriksen

Møte 08.09.03: Rotarykjelleren
Møteleder:
Pres. Roald Olderbakk
Program:
Besøk på Lingard Skuteminne
Etter å ha samlet oss i felles biler kjørte vi til Gjeving for en omvisning i Lingards skuteminne. Der
ble vi tatt imot av Kjetil Lom som til daglig arbeider på Risøy folkehøyskole. At Lingards skuteminne ligger litt bortgjemt ble bekreftet av at selv noen
av oss som bor nært ved ikke visste hvor denne
fantastiske samlingen av historie befant seg. Etter å
ha skrevet oss inn i gjesteboken ble vi vist gjennom
samlingen av historiske sjøfartsbegivenheter nasjonalt som internasjonalt og med store tradisjoner
som sjøfartsby var der også mye fra Tvedestrand,
Lyngør og kysten lokalt. Samlingen bar preg av
mange modeller av skuter som var skalert ned i
nøyaktig målestokk. I tillegg til andre gjenstander
som har sin historie fra et og annet skip, forlist eller
opphugget eller fra selve miljøet rundt skip og sjøfart. Omvisningen var interessant og historiene gav
oss et bilde på hvor tøft en sjømann hadde det med
vær og vind før i tiden.
Arild Eriksen
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Møte 15.09.03: Rotarykjelleren
Møteleder:
Pres. Roald Olderbakk
Program:
Mine første inntrykk - og kommende utfordringer v/helse– og omsorgssjef Torill
Skår
Presidenten ønsket velkommen og informerte om at
ingen innsigelser var kommet på opptak av nytt
prøvemedlem Stein Bergsmark.
Dagens tema ble deretter presentert av Helse og
omsorgssjef for Tvedestrand kommune, Torill
Skår.
Skår startet med en presentasjon om seg selv, sin
yrkesmessige bakgrunn og litt om hvordan hun
kom til å søke seg til Tvedestrand kommune.
Vi ble presentert organisasjonskart som viste strukturen for helse og omsorgssektoren og fikk orientering om de tilbudene kommunen ha gir de forskjellige grupper med behov for omsorg og støtteordninger. Og hvilke økonomiske rammer man jobber
etter. Skår fortalte at helse og omsorgsektoren har
gode styringsverktøy og systemer for gjennomføring av daglige oppgaver og at det jobbes etter en
nedfelt strategi på alle områder. Hun påpekte at det
er viktig med en politisk forankring i satsingen på
helsetjenesten for at gjennomføringen skal kunne
bli gjennomført på en best mulig måte. Nettopp
denne forankringen var hun meget fornøyd med
blant politikerne i Tvedestrand.
Det var mange spørsmål fra publikum etter innlegget.
Det er også verdt å nevne at Tvedestrand i år 2000
ble kåret til Norges beste helsekommune. Og undertegnede leste så sent som den 5. september i år
et tosides oppslag i Dagens Næringsliv nettopp om
hvor bra helse og omsorgstjenesten i Tvedestrand
kommune er.
Arild Eriksen

Møte 22.09.03: Rotarykjelleren
Møteleder: President Roald Olderbakk
Program: Guvernørbesøk v/ Guvernør Finn Otterstad
Møtet ble åpnet ved at presidenten ønsket velkommen gjestene Siw Bertelsen og prøvemedlem Gunnar S. Hansen.
Karl Ragnar fremførte en prolog og Birger informerte om programmet på sykehjemmet neste mandag.
Guvernøren fikk så ordet og begynte sitt innlegg
med en presentasjon om seg selv tilbake i tiden
som russ, sjømann om sin tid i forsvaret og Rotary
frem til i dag.

Guvernøren snakket spesielt om Rotary sitt program innen poliovaksine
og hvordan midler skaffes tilveie.
Han nevnte Jonathan Majiyagbes
prosjekt Lend a Hand.
Og kom inn på sin erfaring fra distriktskonferansen i Fredrikshavn hvor
også president Olderbakk var representert, dette er omtalt i et tidligere
referat. Guvernøren forklarte litt om
guvernørordningen med assisterende
guvernør, passive og aktive hvor det
er 3 av hver. Det hele ble rundet av
med en fornøyelig historie på rim
som passet for litt godt voksne med
sans for humor.
Deretter fulgte servering som for an-

ledningen var en smakfull laksesuppe med egnet drikke. Etter ca. en times forlengelse ble en hyggelig
kveld avsluttet.
Arild Eriksen

Møte 29.09.03: Strannasenteret
Møteleder: Birger Solfjeld
Program: Fest for eldre
På tradisjonelt vis avviklet klubben
fest for eldre på Strannasenteret. 5060 beboere og mange av klubbens
medlemmer var møtt frem da president Roald ønsket velkommen.

Birger Solfjeld ledet festen på en ledig måte, og praten gikk lett.. Diktlesing, allsang, utlodning og historier var populær underholdning. Kaffe fra Strannasenteret og kaker fra
Rotary smakte godt.
Beboer Edvard Holth på over 90 år
gav til beste et par dikt, både lest fra
bladet og uten manus.
Presidenten kunne takke av etter et
pars timer fint samvær. Rollatorer,
rullestoler og stokker ble funnet
frem igjen og beboerne fant hjem
mens rotarymedlemmene ryddet.
Det var en vellykket stund, både for
beboerne og rotarymedlemmene
Svein Jordahl.

Fra festen på
Strannasenteret

Fra Samfunnskomiteens planer i dette
rotaryåret:
•
Fest på Strannasenteret
•
Honnørfest på Rådhuset
•
Flerkulturell aften
Samfunnskomiteen ønsker for øvrig å sette søkelyset på
tilbudet til ungdommen i Tvedestrand, ved foredrag
29.9.

Fødselsdager i oktober:
Steinar Nilsen 24.10
Ole Devold
30.10

Følgende har 100 % fremmøte i september:

FREMMØTE:
Gjennomsnitt for SEPTEMBER måned:

Ragnar Lofstad
Roald Olderbakk

60%
TVEDESTRAND ROTARY KLUBB
Møte: mandager kl 1845 i Rotarykjelleren

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

Sekretær:

Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand.
e-post: tvedestrand@rotary.no
Internett: http://www.rotary.no/tvedestrand/

IT– ansvarlig.: Helge Nilsen, Skipperheia,

President 2003 - 2004: Roald Olderbakk

Sagesund, 4900 Tvedestrand
e-post: admin@sentralvaskeri.no

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

KJELLERPOSTEN, red.:
Svein Jordahl, Skibheivn. 21, 4900 Tvedestrand.
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