Møte 23.08.2004
Rotarykjelleren
Møteleder President Svein Jordahl
Program
”Hva gjorde politi- og lensmannsetaten
før i tiden – og hva gjør den i dag”, ved Reidar Kjelstrup
Fremmøte 91 %
Gjester
1
Møtelederen foreslo et fellesmøte med fadderklubben Risør og eventuelt Kragerø i
løpet av november.
Som 20-åring begynte Reidar som politiaspirant ved Rådhusgata politistasjon i
Oslo. Den gang var det joviale tider, styrken på åtte sørget for ro og orden og utførte trafikktjenester. Stasjonen hadde verken biler eller samband, og man gikk
fotpatrulje på nattestid alene, med kølla på baklomma. Man innbrakte av og til en
brennevinsgauk, og fra tid til annen kunne man knipe en av de velkjente omreisende skapsprengere. Ved å telle opp hvem som satt inne, hvem som var ute og studere forbrytelsens modus, fant man som regel gjerningsmannen. Lensmannsetaten
har vært en viktig del av statsforvaltningen siden Kong Sverres tid, og fikk stadig
flere oppgaver, helt fram til våre dager. Men endrede samfunnsforhold tvang fram
endringer, samtidig som krefter i departementet i det stille har ønsket å bli kvitt
etaten. Derfor har vi i dag en etat, selv om begge navn er i bruk. Politiet har alltid
vært underbemannet, de skal ikke være for synlige og effektive. Når det gjelder liv
og helbred står det ikke på penger, men menigmanns eiendom synes bevisst nedprioritert. Den nye organiseringen av politiet, bl a med nye effektive datasystemer,
har gjort virksomheten vesentlig mer effektiv enn før. Men samtidig øker oppgavene. Kriminaltjenesten er tyngst, med stadig hardere organisert kriminalitet og
narkotika. Ressursknappheten vil trolig i lang tid føre til at menigmann opplever at
politiets service blir dårligere.
Stein B.
Måndens gullkorn:
Fremmede er bare kjente en ikke har møtt.
Ø. Thorsen

Vi gratulerer med dagen
04.09. Bjørn Walle
07.09 Arild Eriksen
11.09. Anette Marstrander
28.09. Helge Nilsen

Frammøte i august er 71 %

100 % fremmøte i August 04:
Tor Erik Nevestad, Bjørn Walle,
Ole Jacob Thorsen,
Tore Leo Dalen.
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AUGUST 2004
Presidenten har ordet
Merk dere dette.
Nedenes Rotaryklubb inviterer til INTERCITYMØTE , tirsdag 12.10.04 kl. 1800. Fylkeshuset.
Temaet er ” Ny Norsk forsvarspolitikk. ”
Innledere er Generalmajor Arne B. Dalhaug og
Stortingsrepresentant Per Ove Width.

Kjære Rotaryvenner!
Sommeren er over, og vi takker sommergjestene for årets besøk. Trofast har mange av dem møtt hos oss på mandagene og deltatt på møtene.
Andre har dukket opp en eller to ganger. Det er ikke så mange klubber i
landet som opplever dette: at møtene om sommeren er meget godt besøkt,
at aktiviteten er minst like stor som om vinteren, og at klubben mange
ganger har dyktige og spennende foredragsholdere.
Telefonkatalogene er vel fordelt i Tvedestrand, og det har vært meldt om
svært få klager på distribusjonsjobben som klubben har gjort. Det var et
nytt system for fordeling i år, og litt slet vi nok med å finne ut av det. Men
nå har vi systemet klart til neste år. Faktura er avsendt og vi venter på oppgjøret…
4. og 5. september er det distriktskonferanse i Skien. Ole Jacob, Reidar og
undertegnede møter, og vi melder tilbake til klubben ved en senere anledning.
Vi får besøk av Guvernør Nils-Petter Svanholm den 20. september, og
det ser vi frem til. Vi ønsker ham hjertelig velkommen til Tvedestrand Rotaryklubb.
Svein J.
PROGRAMMENE i September 2004:
06.
13.
20.
27.

Club Assembly, ansvarlig Presidenten
”Arkitektur med mennesket i sentrum.”
Atle Goutbeek
Guvenørbesøk.
Hyggeaften på Strandasentret.
Samfunnskomiteen

Møte 02.08.04
Møteleder:
Program:
Fremmøte:
Gjester:

Rotarykjelleren
President Svein Jordahl
Round Trip
63%
7 + 10 Round Trip ungdommer

Nok en gang kunne presidenten ønske velkommen i et velfylt
lokale. Dagen var viet de unge ”Roundtrip’erne”, som nå var nesten ferdige med sitt
program hos oss. Dagen etter ble de hentet til Stokke som siste destinasjon. Presidenten gav raskt ordet til de unge, som skulle si litt om seg selv og sitt hjemsted. I
Kjellerposten for juni står samtliges navn og hvor de kommer fra. Et referat med
stikkord fra hver enkelt ville bli for langt. Det viste seg også at dette var en nokså
likt sammensatt gruppe. Flere hadde familiær Rotarytilknytning og flere hadde vært
på Round Trip tidligere – noen flere ganger. På en nær, studerte samtlige ved høyskoler eller universiteter, og den ene skulle begynne studier. De studerte medisin,
økonomi, jus, språk, miljøteknologi, eiendomsforvaltning, og siv.ing uten nærmere
angivelse. Riktig en godt utvalgt gruppe, som gav et veldig godt inntrykk. De fleste
kom fra større byer og noen få fra mindre. Lille Tvedestrand ble derfor en kontrast.
De hadde på spørsmål ikke forslag til å gjøre ting annerledes neste gang, og sa seg
godt fornøyd med besøket hos oss.
Reidar K.
Møte 09.08.04 Rotarykjelleren
Møteleder
Visepresident Ole Jacob Thorsen
Program
Wagner og Sandvika –
”Den flygende hollender,”
ved Aslaug Eirheim
Fremmøte
53 %
Gjester
5
Møtelederen oppsummerte Roundtripen, og sa seg meget godt fornøyd både med
klubbens innsats,og sponsorenes uvurderlige støtte.
Tor Erik har laget et fint bilde av Roundtripdeltakerne som kan kjøpes av
interesserte.
Med skonnerten Thetis kom Richard Wagner til Borøya 29. juli 1839. Komponisten, hans kone Minna og deres hund vaklet sjøsyke i land, fikk en seng, noen måltider mat, gikk en liten tur på øya, og reiste to dager senere. Dette er de trivielle
fakta. Den strabasiøse reisen har likevel gjort stort inntrykk. Han beskriver senere
hvordan han under møtet med vår skjærgård tenkte på stykket ”The Flying Dutchman or The Phantom Ship” av Edward Fitzbull, og fikk inspirasjon til å skrive en
opera over temaet. ”Dutchman” finner sted på skotskekysten, men Wagner flyttet
”Hollenderen” til Borøya. Wagners besøk har gitt opphav til to typer myter. Den
første dreier seg om lokaliseringen, og Arendalittene hevdet i mange år med stor
styrke at Wagner hadde besøkt Sandvika på Hisøya.

Deretter hevdet man i Risør at det var der Wagner landet. Først i 1934 ble det autoritativt
fastslått av professor Graarud at Borøy var stedet. Den andre typen myter dreier seg om
de mange forhold ved oppholdet som skal kunne gjenfinnes i ”Hollenderen”. Takten i
sundets ekko skal gi stykkets tempo. Nes Mølle er ”Die Champagnemühle. Heltinnen
Senta sies å være en forvansking av ordet jenta. Foredragsholderen hadde imponerende
kunnskaper om emnet og høstet mange lovord fra tilhørerne.
Stein B
Møte |12.07.04: Rotarykjelleren
Møteleder:
President Svein Jordahl
”Kirkestrukturen i Tvedestrand”,
Program:

ved Gunnar S. Hanssen
Møtelederen kunngjorde et intercitymøte den 12. oktober om
Ny norsk forsvarspolitikk, og meddelte at han og to andre medlemmer vil delta på distriktets generalforsamling i Skien den 5. september.
Den norske kirke har en kirkelig og en verdslig virksomhet. Kongen er øverst på den kirkelige stigen, fulgt av biskopene, prostene, sokneprestene og kapellanene. Prestene er nå
ansatt i staten gjennom de stedlig prestegjeld.
På det verdslige lokalplanet, er det fellesrådet som har myndigheten, med kirkevergen
som ”daglig leder”. Herunder ligger alle ansatte utenom prestene, som kirketjenere, organister, gravere. Den verdslige virksomheten har et stort spenn i arbeidsoppgaver, og kirkevergen må mestre ledelse, administrasjon og økonomi, samtidig som han må kunne litt
om alle de faglige oppgaver han svarer for. Kommunen har ansvaret for kirkevergens
budsjett, og i Tvedestrand er vi bedre stilt enn mange andre steder. I de fem samarbeidende regionale kommuner har også kirkevergene innledet et samarbeid, og definert en rekke
felles mål. Dette vil gi effektiviseringsgevinst på flere plan og vil forberede en kommunesammenslåing. Gunnar hadde flere radikale forslag til rasjonalisering, bl a å bygge en
ny hensiktsmessig driftskirke på Bergsmyr og beholde de gamle som museer. Klubbmedlemmene applauderte foredraget med de spenstige tankene.
Stein B.

Greit å vite:
Club Assembly: Møte for alle
klubbens ledere og komite`formenn
for å drøfte klubbens aktiviteter.
( Mest i forbindelse med guvenørbesøk. )

Distriktskonferansen ( DK ):
Årlig møte over 2-3 dager for distriktes medlemmer med ledsagere.
Sosialt program med festlig samvær.

Ettertanke:
Mens mannen spår, ein annan rår;
det gjeng inkje allt som vi gissa.
Den vi heldt i handa i går
Kan vi til i morgon missa.
A.O.Vinje
Efter de tunge, de mørkeste dager
Stiger jo morgen engang.
Ikke fortvil! Efter sorger og klager
Kommer en lysere sang.
Etter A. Munch

