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Kjære rotaryvenner
Hjemme på ”permisjon” i 17.mai-helgen vil jeg passe å sende en hilsen gjennom Kjellerposten.
Jeg er glad for å ha fått gjennomført transplantasjonen, og ser frem til at alt skal normalisere og stabilisere seg. Nå har jeg fått min tredje nyre! Så langt virker det utmerket, jeg er kommet ned til normalområdet for nyrefunksjonsprøven Kreatinin. Det
eneste som plager meg nevneverdig er at jeg stadig har smerter i sårområdet, slik at jeg
må bruke smertestillende når jeg skal være i aktivitet. Men jeg håper det også skal rette
seg etter hvert.
Det ble en hastig innreise til Rikshospitalet natten til 21. april, men jeg var jo forberedt
på at det kunne komme telefon når som helst. Det gikk veldig greit, og jeg er imponert
over hvor godt hele ”maskineriet” der fungerte. 3 måneder på pasienthotellet synes
lenge, men det blir nok noen hjemreiser innimellom, særlig når jeg kommer til den siste måneden og det bare er èn kontroll pr. uke.
Det ble en strålende 17. mai-feiring i Tvedestrand i år, med det fine sommerværet.
Noen av dere hadde jeg gleden av å hilse på, det var hyggelig.
Jeg er informert om at honnørfesten gikk greit, og at det samme gjelder møter og programmer ellers. Takk til Einar og Mads som stiller opp i klubbledelsen i mitt fravær!
Jeg vil forsøke å være til stede ved presidentskiftet 28. juni. Ha det godt så lenge!

Roald
PROGRAMMENE I JUNI 2004:
07 .:
14.:
21.:
28.:

Klubbaften , m/egoforedrag av Siri Bertelsen
”Finnmarkspresten”, v/ Bent-Inge Misje
”Retten er satt”, v/adv. Ole Devold
Presidentskifte

Vi gratulerer med dagen:
5. Juni: Mads Oppegaard
27. Juni: Stein Bergsmark

Roundtrip
Klubben skal igjen ta imot ungdommer som er på ”roundtrip”, altså et sommeropphold i Norge.
Ungdommene skal først være noen dager hos Nedenes Rotaryklubb før de kommer til Tvedestrand den 29. juli. De reiser den 3. august. Det er foreløpig
uklart hvor mange deltagere som kommer, men koordinator Mads har på det
nærmeste alle vertsfamilier klart. Programmet er også ferdig.

TVEDESTRAND ROTARY KLUBB
Møte: mandager kl 1845 i Rotarykjelleren
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand.
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REFERATER:
Møte 03.05.004: Rotarykjelleren
Møteleder: Einar Johnsen
Program: Klubbaften m/egoforedrag av
Gunnar Hansen
Etter noen klubbsaker ble ordet gitt til Gunnar
Hansen. Gunner kommer opprinnelig fra Bergen og er utdannet innen næringsmiddelvirksomhet i Trondheim. Har bl.a. Arbeidet innen produksjon og kvalitetssikring i næringsmiddelindustri før han ble kirkeverge i Tvedestrand, med bl.a ansvar for kommunens kirker, kapell og gravsteder. Stort ansvar og store
utfordringer. Gunnar har bl.a engasjert seg i
Kirkens Nødhjelpr prosjekt i Mali om rent
vann. Han har selv besøkt mali og sett problemene og utfordringene med å skaffe rent
vann.

Møte 24.05.04: Rådhuset
Møteleder:
Nils Jørgen Gundersen fra
Tvedestrand sentrumsforening
Program: Sentrumsutvikling.
Foredragsholder: Finn Sandven fra Norsk
Sentrumsforum
Fremmøte: Ca 13 Rotarymedlemmer +
mange fra sentrumsforeningen
Dagens rotarymøte var omprogrammert i all
hast fra oppsatt tema til sentrumsforeningens
samling for kurs, inspirasjon og høyttenkning.
Ikke unaturlig siden denne foreningen ble
unnfanget i Rotary.
Finn Sandven var en engasjert, fengslende,
sprudlende haugesunder, som evnet å snakke
sammen-hengende både på innpust og utpust.
Sandven påpekte Tvedestrand flotte særegenheter og trakk frem markedsføring og samarbeid mellom alle instanser i byen. Han påpekte at salg er mer enn en vare og en kunde. Varekunnskap, holdninger og fremfor alt service !!! Han hevdet at eksterne kjøpesentre
aldri har vært til gunst for selve sentrum og
kunne fortelle fra utlandet at det nå er kundesentre i sentrum som øker mest. Sandven gav
forsamlingen en sterk utfordring til å tenke
nytt og forøvrig mye å tenke gjennom ikke
minst hva gjelder samarbeid og holdninger.
Kan vår Rotaryforening bidra med gode ideer ?
Reidar

Møte 10.05.04: Rotarykjelleren
Møteleder:
Einar Johnsen
Program: Syndefloden – løgn eller fakta ?
V/Mads
I presidentens sykefravær ledet visepresidenten møtet. Han overbrakte hilsen og takk for
blomster fra presidenten, som er til oppfølging/rekreasjon etter den store operasjonen.
Mads hadde sitt lille historiske kåseri med nåtidens viten og tanker om Syndefloden og for
så vidt også om menneskehetens vugge. Det
var spekket med historiske fakte, istidsperioder, klima og bosettingsmønster, istykkelser,
havnivåer og landmasser. Myten om Noas
Ark og Syndefloden ser ut til å være mye mer
enn kun en myte.
Må vi revurdere menneskehetens vugge ?
Kanskje Mads kommer med svaret senere.
Reidar

