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MARS 2004
Kjære Rotary-venner!
Vel tilbake fra Spania-oppholdet opplever vi nå at temperaturen langsomt nærmer seg den der nede! Stadig flere vårtegn viser seg, og vi kan se frem
til en flott årstid.
Når dette skrives, står vi foran ett av våre hovedarrangementer: Flerkulturell aften – hvor flyktninger og innvandrere er våre gjester. Det er alltid spennende å
se hvor mange og fra hvilke nasjonaliteter som kommer, og hvordan det vil forløpe. Dette arrangementet er i beste samsvar med RI-presidentens motto ”Lend
a Hand”, og er midt i blinken for Rotarys mål og måte å arbeide på. Eller som
ett av klubbens medlemmer sa det ved en tidligere anledning: ”Dette er Rotary
på sitt beste”. Jeg håper det kan bidra til større kontakt og forståelse mellom
”dem” og ”oss” – slik at vi for eksempel hilser på hverandre når vi møtes, og
gjerne slår av en prat.
Så er det snart en av våre store helger – med mulighet for utfart eller hjemmehygge.
God påske!

Roald
Vi gratulerer med dagen:

PROGRAMMENE I APRIL 2004:

Kåre Arentsen: 14. april
Egil Vatne:
27. april

5.:
12.:
19.:
26.:

Klubbaften
2. påskedag - møtefri
”Åpen Post”
Eldrefest på Rådhuset

Neste års Guvernør
Guvernør 2004-2005 i vårt distrikt 2290 heter Nils-Petter Svanholm.
Nils-Petter kommer fra Gimsøy Rotaryklubb i Skien. Guvernøren kommer
til Tvedestrand Rotaryklubb mandag den 20.9.04 og vi bør møte fulltallig
for å hilse på ham!
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.
Denne gang er det meningen ungdommene skal bo hjemme hos oss medlemmer, og vi trenger
verter for de få dagene de skal være her.
Det er Mads som koordinerer dette og vi ber om at du melder deg med tilbud som vert til ham!

Møte 01.03.04:
Møteleder:
Program:
Fremmøte:
Gjest:

Rotarykjelleren
President Roald Olderbakk
Klubbaften
57 %
Ingen

Presidenten var tilbake fra ferieopphold i
Spania og ledet kveldens møte. Han kunne
referere til hilsener både fra ham selv (som
lå i postkassen), og fra Tore Planke som ikke
lengtet hjem til sjøslaps der han befant seg i
Sør-Amerika. Deretter fikk Svein slippe til
med lysbilder fra vinterens ferietur til Thailand. Han gav oss en kort innføring i geografien til dette store landet med ca 60 mill. innbyggere. Et eksotisk land med en smilende
og høflig befolkning som helst ikke sier nei.
Et hyggelig og rimelig land å feriere i. Svein
gav oss noe interessante gløtt inn i gatelivet i
Bangkok med livlig venstretrafikk, mobile
kjøkkener, masse varer, og hvor pruting er
en nødvendig kunst. De mange tempellignende små åndehus som fantes nesten over
alt viste buddhismens tro på åndenes tilstedeværelse og viktigheten av å ha et godt forhold til de. Et gløtt inn i ”det flytende marked” på den store elven som flyter gjennom
Bangkok ble det også tid til. Markedet rommet det meste av frukt, matvarer, og mye annet. Elven så ut som den rommet ennå mer!
Reisen gikk med Thai Air hvor elegante flyvertinner sørget for at man hadde det utmerket på den lange reisen. Thailand kan varmt
anbefales som reisemål.
Reidar

Møte 08.03.04: Rotarykjelleren
Møteleder:
President Roald Olderbakk
Program:
Lyngørporten og turistnæringen generelt v/Carl F. Bertelsen
Presidenten ønsket velkommen til en uvanlig
tallrik forsamling. Birger hilste fra noen av
våre trofaste sommergjester, som ser frem til
snart å komme nedover, og Einar hilste fra
Karl Ragnar som er sykemeldt etter en operasjon.
Deretter fikk styreformannen (ny i fjor) i
Lyngørporten ordet og fortalte litt om bedriften og det som skjer. Satsingen på Gjeving
er den største i Tvedestrand med sine 75
mill., hvorav eierne stilte med 20 – som de
senere har tapt. Konseptet satset opprinnelig
på europeiske gjester i første rekke. Dette
har ikke svart til forventningene. Resultatet
ble 55 mill. i gjeld og kapital måtte skaffes.
Nå selges en del hytter ut og dette salget går
godt. Målet er å selge for 28 mill. samt å
bygge ut et nytt hyttefelt for salg.
Bertelsen roste kommunen for hvordan de
har fulgt opp med støtte og nødvendig omregulering. Det driftes nå så rasjonelt som mulig med kun en mindre fast stab. En del av
de solgte hytter satser man på å leie tilbake i
perioder. Så langt ser dette ut til å lykkes.
Driften siste år gav en halv mill. i overskudd, så det er lov å håpe.
Reidar

Møte 15.03.04: Peisaften hjemme hos:
Helge Nilsen, Reidar Kjelstrup, Oddvar Pedersen og Svein Jordahl.
Tema på møtene var forslag til møteprogram
samt diskusjon av den lille spørreundersøkelsen om klubbens aktiviteter som ble gjennomført for noen måneder siden.
Møte 22.03.04: Rotarykjelleren
Møteleder:
Visepresident Einar Johnsen
Program:
Nytt kjøpesenter på Bergsmyr
v/Kjell Lunde
Presidenten hadde forfall og Einar ledet
kveldens møte og ønsket velkommen. Karl
Ragnar hadde 3-minutter og fortalte litt om
en ganske tøff operasjon han har vært gjennom.
Deretter ble ordet gitt til kveldens foredragsholder. Kjell innledet med å poengtere at
når han snakket om Bergsmyrprosjektet så
hadde han hele Tvedestrand sentrum i tankene. Han er overbevist om at dette vil være til
beste for hele sentrum. Hans store ambisjon
er å ”få satt Tvedestrand på kartet” og gjøre
dette til et handelssentrum for hele vår østregion; Åmli, Gjerstad, Risør, Vegårshei, gamle Flosta og selvfølgelig Tvedestrand. Her
finnes et kundepotensiale på godt over
20000 mennesker. I dette ligger Bergsmyr
gunstig geografisk tilgjengelig. Omsetningen
i 2002 lå på litt over 900 mill. og handelslekkasjen er stipulert til drøye 200 mill., så det
er mye å hente inn. Som Kjell påpekte så søker dagens kjøpelystne publikum til de store
vareutvalg med parkering rett på utsiden.
Man kan like det eller ikke – men slik er det
i dag, og da vil han forhold seg til det og
gjøre Bergsmyr til østre Agder’s største handelssted.
Senteret er planlagt med 20 – 25 butikker,
som kan gi arbeid til mellom 60 – 80 personer og ha en omsetning på 150 mill. – kanskje mer ? Det vil bli 250 parkeringsplasser
rett utenfor inngangen. Han regner med å
kunne påbegynne byggingen ganske snart.

FREMMØTE I MARS 04:
I gjennomsnitt 70 %.
Det er avholdt 5 møter.
Antall medlemmer er 34.

100 % fremmøte i mars 04:
Rolf, Arne, Asbjørn, Trygve,
Einar, Ragnar, Tor Erik, Oddvar.

Ikke helt enkelt i disse
moderne tider..
Ekteskapelig floke
Stakkars mann, sa psykiateren, til den
nyinnlagte pasienten. " Kan du fortelle
meg hvorfor du drikker så mye?" " Jeg
skal forsøke å forklare det hele”, sa pasienten.:
Jeg ble forelsket i en enke som hadde en
voksen datter. Jeg giftet meg med enka,
og en stund senere giftet min far seg
med min stedatter. Derfor ble min kone
og jeg svingerforeldre til min far.
Etter en stund fikk min stemor (altså
min kones datter) en sønn. Og den
gutten ble naturligvis min bror, ettersom
han er min fars sønn. Men, han er også
sønn til min kones datter, og derfor ble
min kone guttens bestemor og jeg ble
bestefar til min bror.

Reidar

Møte 29.03.04 : Rådhuset
Møteleder: President Roald
Program:
Flerkulturell aften
Som flere år tidligere arrangerte klubben
flerkulturell aften på rådhuset. Kommunen
ved flyktningekoordinator var medarrangør.
Ca 35 gjester fra Bosnia, Somalia og Burma
sammen med om lag 50% av klubbens medlemmer sørget for god og hyggelig stemning. Det var underholdning fra musikkskolen. Pga sykdom stilte rektor Astrid Holum
og elever fra musikkskolen opp på kort varsel. Det ble servert Samosa og vårrull på et
meget vellykket arrangement.

Så fikk min kone og jeg en gutt, og han
ble min fars svoger. Min sønns
stesøster er jo da også hans farmor ettersom min far en hans farfar. Min far
er altså mitt barns svoger, ettersom
hans søster er fars kone. Jeg er altså
bror til min egen sønn.
Sønnen min er min farmors nevø og jeg
er farfar til meg selv. Jeg er bror til min
far og samtidig både sønn og far til ham.
Min kone er min stemor, mor, svigerinne
og stedatter. Jeg er far og sønn til meg
selv!
Takk, sa psykiateren, det er ikke rart at
du drikker. Du bør fortsette med det.

