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Frammøte i august:

66,3%

Vi gratulerer med dagen
4.09. Bjørn Walle
7.09. Arild Eriksen
28.09 Helge Nilsen

PROGRAMMENE i september 2006:
04.
Klubbaften med Club Assembly.
11.
NAV ved Svein Jordal.
18.
Klubbmøte uten program.
25.
Ny kommuneplan - politikken i kommuneplan
ved ordfører Jan Dukende.

Program:

Medlem/
klassifikasjon
Arne Bjørnestad
Kåre Arntsen
Einar Johnsen

It-ansvarlig
Helge Nilsen

.100 % frammøte i august:
Rolf Andreassen, Helge Nilsen
Anne Berit Nedrebø, Mads Oppegaard
Reidar Kjelstrup, Tor Erik Nævestad
Ole Jacob Thorsen, Tore Leo Dalen

AUGUST 2006

Presidenten har ordet:

Kjære Rotaryvenner.
Så er dessverre også august passé og det er tid for mitt annet
president-inserat.
Jeg synes det går fort - egentlig litt for fort, men samtidig er
det jo interessant.
Vårt Intercity-møte gikk veldig fint. Gode tilbakemeldinger - og
takk for det. Det er litt spennende når man drar i gang noe slikt.
En forunderlig ting lærte vi under møtet; - nemlig at pressen er
totalt uinteresserte i Rotary og hva vi står for. Dermed mislyktes
tanken om "å synliggjøre Rotary" med referat fra møtet. Vår foredragsholder har tidligere konstatert det samme andre steder. Dermed har vi en skikkelig utfordring: Å benytte enhver anledning til
å informere om Rotary der anledning byr seg. Husk på det !
Siden sist har Karl Ragnar fylt 80, Atle 30, og Svein 60. De har
alle fått klubbens oppmerksomhet med besøk og blomster.
Fra vår guvernør har jeg fått forespørsel om vi som samarbeidet om
intercity-møtet også kan avholde et RYLA-seminar i vår region. Vi
var på vårt styremøte den 28.8. enige om at vi i Tvedestrand maksimalt kan bistå litt ved noe slikt. Jeg sender derfor forespørselen videre til de to klubbene i Arendal, så får vi se hva de sier.
Et slikt seminar krever en god del forarbeid. Er det noen som kan
tenke seg å delta hvis det blir aktuelt ?
Første helgen i september er det Distriktskonferanse på Bolkesjø.
Når dette leses har sekretær og president deltatt, og vi har kanskje noe å meddele under møtet den 4.9.
Og så minner jeg igjen de som har fadderoppgaver om oppfølging eventuelt tilbakemelding hvis de ikke er interessert!.
Reidar
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”Aldri er det så pent hjemme som når en skal
reise bort.”
”Bær er god slankekost, særlig hvis en plukker
dem selv.”
”Det pussig at det er så mange skjær i sjøen,
på land er det ingen.”
Øyvind Thorsen

Rotarymøte
MØTESTED:
Møteleder:
Program:

7.08.06:
ROTARYKJELLEREN
Presidenten.
Klubbaften.

Intercitymøte i Arendal, Fylkeshuset. 21 August 2006

Sang:

Den fyrste song eg høyre fekk

President Reidar Kjelstrup åpnet møte og presenterte foredragsholder Paul Johnsen.
Paul gikk rett inn i en av Rotarys store utfordringer for tiden , hvordan f å nye medlemmer !
Noen av nøkkel ordene han oppfordret til å markedsføre var .
Samfunnsnyttighet , kunnskapskilde og et sosialt miljø å være stolt av.

D-2290

Rotary på offensiven
Foredragsholder Paul Johnsen

Presidenten åpnet med å lese/referere fra guvernørens ukebrev. Her er bare noen korte punkt
fra det han referte.
Første punkt var NORFO. Etter at presidenten hadde informert om deres virksomhet, kom
det ingen motsigelser mot deres planer 3 år fremover. Rotary deltar v/ Notodden Blues Festival. Det betyr eksponering av klubben, inntekt, gir samhørighet mm. Ide til etterfølgelse?
Sem Rotary Klubb har laga et pent diplom som kan deles ut til nye medlemmer. Helge tilpasser til vår klubb.
Vi fikk påminning om intercitymøte 21.aug. Der vil Paul Johnsen vil ta et historisk tilbakeblikk over Rotary.
Mads orienterte om to endringer i programmet. 14.8. kommer Martin Varden: RTA og avfallsbehandlingen. Den 11.sept orienterer Svein Jordal om det nye NAV.
Det ble også gitt en påminnelse om at fravær må godkjennes av styret på forhånd, for ikke å
påvirke fraværsstatistikken.
Ellers gikk praten livlig, så en skulle tro en var midt i en ”hønsegård”. Koselig.
Anne Berit N.

Rotarymøte
MØTESTED:
Møteleder:
Program:

14.08.06:
ROTARYKJELLEREN
Presidenten.
RTA - avfallshåndtering i vår region
ved Martin Varden
President Reidar Kjelstrup åpnet møte, og gav ordet til Kåre Arentsen som hadde
en tre minutter i forkant av kveldens foredrag !
Som så mange ganger før, hadde han funnet et flott dikt til oss , også i dag av Nordahl Grieg og diktet hette ”August”. Han delte også noen tanker med oss om fordelene med å leve i et lite samfunn hvor alle kjenner alle !
Kveldens hovedforedrag viste seg å være et tema som de fleste var opptatt av. Martin Varden gav oss et godt innblikk i RTA sine funksjoner og utfordringer.- fra økonomi til praktisk avfallshåndtering !
Det viste seg å være et oppklarende foredrag for mange !
RTA er i gang med en ny renovasjonsordning. Et normalabonnement vil nå få tre
140 liters plastdunker til henholdsvis restavfall, papir og matavfall.
For metall og glassemballasje vil vi i størst mulig grad sette ut felles dunker, for eksempel ved postkassene.
Dunkene er lette å trille og kan plasseres ved huset. Dermed kan de godt stå plassert på et usjenert sted mellom hver tømming. Dunkene skal bare stå framme ved
vegen på tømmedagen.
De fleste hadde spørsmål til Martin og møte gikk godt utover vanelig møtetid.
Sven Inge Marcussen

Paul tok oss med tilbake til Rotarys røtter og frem til nåtiden på en karismatisk og levende måte som
fikk oss til å bli enda mer stolte av å være Rotarianere.
Han siterte også diverse store Rotarianere som Franklin Roosevelt med flere.
Han gikk inn på viktige temaer om hva som er vitsen med obligatorisk fremmøte.
Den største meningen med fremmøte i Rotary er ”FRED I VERDEN” , sa Paul Johnsen.
De fleste av oss syntes kanskje det var vel vidløftig, men når han videre tar oss med tilbake til en del
av de store historiske begivenheter og Rotarianeres rolle i disse, underbygger dette absolutt denne påstanden.
Her nevnes bl.a. stiftelsen av FN, hvor Rotary var den viktigste initiativtakeren.
Grunntanken bak FN ble skapt under Rotary Conventiaonen i 1940 i Havna .
Slagordet var ”Respekt for human rights ”!
Rotary satte menneskerettighetskampen på dagsorden, og startet polio pluss som har som mål å utrydde polio i verden.
Men hva har fred i verden med ukentlige fremmøte i Rotary å gjøre, spør Paul?
Jo, sier han, for hvordan skal det bli fred i verden hvis ikke mennesker kjenner hverandre? Og hvordan
skal de bli kjent med hverandre hvis de ikke snakker sammen, - og hvordan skal de snakke sammen
hvis de ikke treffes !
Han prosederer også at en aktiv klubb er en attraktiv klubb !
Etter endt hovedforedrag, ble det en del spørsmål fra tilhørerne som foredragsholderen svarte på og
han fortalte også kort om ”Conventionen” i Stockholm i våres.
Sven Inge Marcussen

Bruk dagene godt!
Det gagner seg så lite
hva godt du har ment,
om ikke du gjør det
før alt er for sent.
For sent er for sent.
Det er alt en kan svare.
Din kjærligste tanke,
ditt varmeste ord
er blomster som visner
mens såkornet gror.
Arne Paasche-Aasen
(1901-78)

Det er ikke nok
at vi stadig får høre
om alt det du engang
har tenkt å gjøre!

En dag lukkes døren
for det du har tenkt!
Den dag er hver eneste
mulighet stengt!

Det haster! Du må ikke
nøle så lenge
at dagene stjeler
den tid du kan trenge.
Et skjebnetungt ord
er det nakne: For sent!
En nådeløs dom,
men svært ofte fortjent!
Og om du vil slippe
å høre det siden:
Bruk dagene godt
mens du ennå har tiden.

