Den nye presidenten: Reidar Kjelstrup ble innsatt med verdighet. Han takket Ole Jacob for innsatsen, og for den tillit han selv
ble vist i denne stund, og overrakte Ole Jacob både blomster og en
liten klunk. Han vil følge verdenspresidenten William Boyds motto – lead the way. Kontinuiteten er viktig og han vil fortsette med
de gode prosjektene vi har. Medlemsverving vil også stå sentralt i
dette rotaryåret.
Reidar vil også forbedre fadderordningen og følge opp med små
kurs for nye medlemmer og faddere. Det vil også bli innført ny
lederstruktur og innmelding i foretaksregisteret.
Han takket Ole som var villig til å påta seg et tungt verv i klubben.
3- minuttersinnleggene skal igjen bli et fast innslag på møtene fra
i høst.
Mats O.

Vår nye president
Reidar Kjelstrup.

KJELLERPOSTEN
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Presidenten har ordet:

JUNI 2006
PROGRAMMENE i juli 2006:
03. En uønsket sønn ved Emil Didrichsen
10. Fra Lyngør til Jordan og Irak
ved Ambassadør Sverre Stub.
17. Sommerturen. I år går turen til Vegårshei.
24. Rolls Royce Marine Word Wide ved A. Fokkens.
31. Natur og Naturen ved Erik Lindland.

Kjære Rotaryvenner!
Den nye presidenten takket Ole Jacob for innsatsen
og overrakte han
blomster som også
hans kone kunne
glede seg over.

OMTANKE
Omtanke, varmer hjerte …
Omtanke, lindrer smerte …
Omtanke burde alle kjenne på …
Omtanke er like fint
å gi som og få.

Barn kjenner en enkel hemmelighet om gleden: det er d små tingene som er viktigst.
Følg med når barn leker, og let etter de hverdaglige, små anledningene til å fryde deg.
Frammøte i mai:
Frammøte i juni:

61 %
58 %

Vi gratulerer med dagen
17.07. Kåre Selvig
25.07. Ragnar Lofstad
TVEDESTRAND ROTARY KLUBB
Møte: Mandager kl 1845 i Rotarykjelleren
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand.
e-post: tvedestrand@rotary.no
Internett: http://www.rotary.no/tvedestrand/
President 2005-2006: Ole Jacob Thorsen
Brunåsbakken 36, 4900 Tvedestrand
E-post: OJT@teamtec.no

100 % frammøte i mai:
Asbjørn Bråtane, Reidar Kjelstrup,
Karl R. Hafsten, Tor E. Nævestad,
Anne Berit Nedrebø.
100 % frammøte i juni:
Karl R. Hafsten, Reidar Kjelstrup,
Ragnar Lofstad, Anne Berit Nedrebø,
Tor E. Nævestad, Ronald Olderbakk,
Mads Oppegaard, Tore Planke,
Ole J. Thorsen, Egil Vatne.
KJELLERPOSTEN, redaktør:

Igjen er et rotaryår omme. Tiden fra jeg ble innsatt som president i fjor fram til jeg nå
har takket av har gått svært fort. Dette er både trist og bra. Det er jo greit å ha lagt forpliktelsene bak seg samtidig som jeg må innrømme at det har vært et trivelig år. Det har
vært mange fine stunder i klubben med et godt kameratskap. Foredragene har vært svært
interessante slik at jeg ser tilbake til året som har gått med bare hyggelige minner.
En spesiell opplevelse som jeg ser tilbake til, var Guvernørbesøket i fjor høst. Da stilte
alle opp og gav en minneverdig opplevelse for alle i klubben, samt for Guvernør Egil
med frue.
I mitt rotaryår har jeg vært heldig og har hatt dyktige formenn i alle komiteer. Det er
alltid lett å være leder når alle tar fullt ansvar. En stor takk til alle, ingen nevnt, ingen
glemt.
Som jeg framhevet i min avskjedstale ligger klubbens utfordringer i dag i å verve nye
medlemmer. Dersom vi ikke lykkes i dette arbeidet vil vi etter hvert få store problemer
med å få valgt personer inn i de tunge postene som visepresident, kasserer og sekretær.
En stor takk til Ole som tok på seg vervet som ny visepresident i tolvte timer. Da er vi
sikret kontinuitet også for året 2007 til 2008.
Når det gjelder medlemsutviklingen bør vi nok satse på et medlemstall mellom 35 og 40
medlemmer. Da vil også økonomien i klubben bedre seg.
Det var en høytidelig handlig å innsette Reidar som president etter meg. Jeg er overbevist om at Reidar vil gjøre en flott jobb som president i klubben vår og lede oss videre
framover.
Reidar framhevet også i sin tale mine synspunkter at et av våre viktigste mål framover er
å satse på videre medlemsutvikling. Vi har allerede startet bra med to nye prøvemedlemmer. Dette ser bra ut for framtiden!
Jeg ønsker Reidar lykke til med sitt verv i det kommende året.
Ole Jacob

Tore L. Dalen, Høyheiveien 6, 4900 Tvedestrand
Tlf.: 37. 16. 26. 13 E-post: tore.l.dalen@kabeltv.as
IT - ansvarlig: Helge Nilsen, Skipperheia,
Sagesund, 4900 Tvedestrand
E - post: admin@sentralvaskeri.no

De unge kan mye vi ikke kan, men vi kan mye de unge ikke kan. Det er bare det at det
vi kan, det er det ikke lenger nødvendig å kunne.
Øyvind Thorsen

Rotarymøte
MØTESTED:

12.05.06:

ROTARYKJELLEREN

Rotarymøte 10.04.06
Møteleder: Presidenten
Program:
Kveldens foredragsholder hadde meldt forfall.
Kveldens møte ble i stedet viet til ” Klubbsaker ”
Sang:
”Potpourie.”
Gjester:
Emil Didrichsen. Kjartan Velde

Møteleder:
Program:

Presidenten.
Isak Newton ved Stein Bergsmark
Sang:
”Så skal det vara.”
Stein Bergsmark, som var kveldens foredragsholder, innledet med en oppdatering om høyskolens vei mot Universitet .Vi får forståelsen av at det er
mye sterk ståpå vilje og kreativitet som skal til for å nå dette store målet.
Isac Newton

Så startet Stein hovedforedraget sitt som i kveld var Isac Newton.
.
Vi får innblikk i matematikeren og fysikerens liv, livsoppfatninger og arbeider.
Han fikk utdannelsen sin ved Universitetet i Cambridge og gikk i lære som apoteker.
Newton fant opp sin egen matematikk for å løse sine fysiske problemer !
Et eksempel er differensial og integral regning.
Han er regnet for å være en av tidenes tre største matematikere og en av verdens tre største
fysikere , tross dette sies det at han brukte mye mer tid på religiøse spørsmål enn på matematikk og fysikk.
Newton trodde på Gud som den styrende leder i Universet.
Hva ingen av oss hadde hørt om før, var hans kamp mot falskmyntneriet som direktør for
Kongens mynt. Straffen for disse forbrytelsene ble beskrevet, men kan ikke gjengis da referenten så det nødvendig å holde seg for ørene !
Stein fortalte med glød og innlevelse om denne mannen som har vært med å bevege verden.
Vi håper på flere flotte foredrag av Stein !
Sven Inge Marcussen
Rotarymøte:
Møtested:
Møteleder:
Emne:

12.06.06
Rotaykjelleren.
Presidenten
Gresk mytologi ved Tor Erik Nævestad

Sang:
” Calle Schewens vals.”
Gjester:
Richard Klem, Skaugum Finn Biering, Akersborg
Prøvemedlem: Hilde Marie Nistow.
Presidenten orienterte om at innkommende visepresident måtte få permisjon i en tid fremover. Det er derfor tvingende nødvendig å finne en ny blant de gamle med litt erfaring til
denne posten. Det ble nedsatt et hurtigutvalg bestående av Trygve Eriksen, presidenten og
innkommende president, Reidar, som skulle ha opplegget klart til presidentskiftet.
Tore Planke beklaget sitt lange fravær fra klubben. Det var mange ting som skjedde mer
eller mindre på en gang og sammenhengende. Nå har han lovet bot og bedring.
Roald orienterte om sommerturen som i år går til Vegårshei og Færsnes Gjestegård..
Så var det Tor Erik Nævestads tur:
Tema: Gresk mytologi og gudenes opprinnelse med illustrasjoner fra Knossos på Kreta. Det
var flotte fotos som viste omfanget og strukturen av anlegget, med mange utsøkte detaljer.
Man kunne se Arthur Evans restaurasjoner som viste tydelig konstruksjoner og rom. Spesielt er søylene spesielle med sin spisse form med den smalest enden pekende ned. Mange av
freskene er intakte og viser noe av samtidslivet samtidig som de innholder mye symbolikk.
Referenten måtte også kjøre projektoren, og det lider dette referatet noe under. Imidlertid
fenget historiene og bildene forsamlingen i godt og vel tre kvarter. En fin aften.
Mads Oppegaard

Presidenten refererte fra guvernørens månedsbrev hvor han påpeker betydningen
av ungdomsutvekslingen. Distrikt 2290 har tradisjonelt vært blant de beste i landet, men har nå gått en del tilbake. Presidenten oppfordret programkomiteen til,
å sette opp en kveld med Ivar Hauler Halvorsen på nyåret.
Jakten på ny visepresident er ikke problemfri, men vi håper å ha en klar til neste
møte hvor vi også har presidentskifte.
Reidar refererte fra et besøk i Fåborg Rotaryklubb i Danmark. I sin oppbygning
var møtet ikke så ulikt vårt. Kveldens sang ble imidlertid sunget stående.
Karl Ragnar Hafsten deklamerte litt av diktet ”Til en misantrop” av Arnulf
Øverland. Ragnar Lofstad berettet litt fra landbruket og om den voldsomme pollenmengden særlig fra furutrærne.
Tor Erik Nævestad fortalte om nytt fra fotobransjen, og om den digitale revolusjons betydning for fotoforretningene.
Roald Olderbakk gjorde god reklame for sommerturen som i år går til Færsnes
Gjestegård. Mads orienterte tilslutt litt om møteprogrammene, og at dette vil bli
lagt ut på neste møte
Mats O.

Møte 22.05.06
Møteleder: Presidenten
Program: PRESIDENTSKIFTE.
Sang: :
Du skal få en dag mårå.”
Gjester:

Emil Didrichsen. Egil Alnes.
Prøvemedlem: Hilde Marie Nistow.

Klubbsaker: Ole Devold ble valgt som ny nestleder etter Atle Goutbeek, som nå har permisjon. Presidenten refererte litt fra guvernørens brev. Han har oppnådd det han hadde som målsetting for rotaryåret
2005 – 2006. Tore Leo informerte om sommerturen og det fine programmet som er laget i den anledning. Turen går til Færsnes Gjestegård via Vegårshei bygdetun.

Presidenten oppsummerte siste år:
Er hans forventninger innfridd?? For det første hadde det vært et trivelig verv som var mye bedre nå,
enn første gangen. Dette på grunn av en visepresident som hadde stilt opp i presidentens fravær, hver
gang han måtte reise til Kina i jobbsammenheng.
Et av målene var å bevare kameratskapet, og det syntes han at vi hadde lyktes med i klubben. Programmene har vært interessante og programkomiteen har gjort en god jobb. Medlemsutviklingen hadde ikke
gått fullt så bra selv om det hadde fått mye oppmerksomhet. Til tross for bortfall av telefonkataloginntektene, er økonomien solid.
Han takket sitt avtroppende styre og klubbens medlemmer for godt samarbeid og kameratskap i sitt
presidentår.
Fortsettelse på neste side.

