KJELLERPOSTEN

Møte 22.05.06
Møteleder: Presidenten
Program: Bygging av ny kirke i Kamerun
Sang: :

MÅNEDSBREV - TVEDESTRAND ROTARYKLUBB

Foredragsholder: Torvild Valle
”Kirken den er et gammelt hus.”

Presidenten har ordet:

Guvernøren melder om 55 % fremmøte i april og håper på bedre fremmøte
fremover i klubben.
Torvild fortalte at det var en klassekamerat fra Tom jordbruksskole som var misjonær i Kamerun, og på den måten kom han i kontakt med arbeidet der. Vha
fantastiske bilder viste han oss litt om landet. Kamerun ligger like nord for ekvator innerst i Ginnea-bukta. Regnskog ved kysten og savanne innover i landet
med lang tørketid.Savannen er ei høyslette (gammelt vulkanlandskap), med
enkelttrær og gras. Det er stor artsrikdom og mange lauvtrær som blomstrer rikt.
Gresset blir brent under tørketida. Damene dyrker jorda og mennene sitter under trærne. De dyrker bananer, kasawa, bomull, salat, tomat mm. Det er 200300 stammer med like mange språk i landet.
På markedet kommer de med produktene sine. Dyra blir slakta den morgenen
de skulle selges. Apoteket var ei nettingkurv som ble båret rundt på hodet.
"Drosjene" var motorsykler og bensinen ble solgt på flasker.
Til sist fikk vi se bilder fra kirka som han var med å bygde der nede. Kirken var
styrt av innbyggerne selv. Halvdan Endresen fra Tvedestrand var med og bygde
den første kirka i Ngaundre.
Inntektene fra loddsalget denne og ganga før - kr. 1000, - sendte vi med Torvild
til prosjektet, og 29.mai kom det kvittering på at pengene var sendt.
Anne Berit N.

Møte 29.05.06. Redaktøren har ikke fått referatet, så det kommer i juninummeret!

Vi gratulerer med dagen
5.06. Mads Oppegaard
27.06. Stein Bergsmark

100 % frammøte i mai:
Melding fra sekretæren:
Dette vil komme i juninummeret.

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 2004-2005: Svein Jordal,
Skibheivn. 21, 4900 Tvedestrand
E-post: sjordahl@online.no

KJELLERPOSTEN, redaktør:

MAI 2006
PROGRAMMENE i juni 2006:
05. Møtefri
12. Program ved Tor Erik Nævestad. Emne: Ukjent.
19. ”Med fokus på blåskjell, ved Stig Sevenius
26. Presidentskifte.

Kjære Rotaryvenner!
Igjen har presidenten vært på en tur til Kina. Dette var den 5. turen til Kina i mitt Rotaryår og den siste mens jeg sitter som president. Jeg må imidlertid belage meg på også i
framtiden å farte en del til Kina.
Beklageligvis gikk jeg igjen glipp av rotarymøtet da vi hadde besøk av Tvedestrand Sjørøverforening. Jeg har fått tilbakemelding senere at dette var et interessant møte. Som
alltid har jeg Reidar som trer støttende til ved alle mine reiser. En spesiell takk for at han
alltid assisterer meg ved mine fravær.
Det var interessant å få høre Oles foredrag vedrørende hans advokatvirksomhet og hva
han opplever i sin hverdag. Takk til Ole for at han stilte opp på så kort varsel!
Den 22. hadde vi besøk av Torvild Valle som fortalte engasjerende om sitt opphold i
Kamerun og byggingen av den nye kirken. Det var flott at vi samlet inn Kr. 1.000,- som
et lite bidrag til å støtte dette flotte arbeidet.
Stein imponerte som vanlig med et av sine interessante foredrag den siste mandagen i
mai. Denne gangen var emnet Isaac Newton, matematiker og vitenskapsmann, mystiker
og myntmester. Det var nyttig for de fleste av oss å få et innblikk inn i hans store vitenskapelige arbeider, og alt han har gitt oss som vi alle benytter i vår hverdag.
Denne gangen har jeg en spesiell sak som opptar meg som snart skal gå av som president. Dere har alle fått brev eller melding fra Reidar at Alte av forskjellige årsaker ikke
kan ta vervet som visepresident denne gangen, men må utsette dette til en senere anledning. Hele styret har forståelse for hans situasjon og håper at han snart kommer tilbake
for større oppgaver for klubben vår. Det er imidlertid påtrengende at vi får valgt en ny
visepresident så snart som mulig. Som alle vet skal vi ha presidentskifte den 26. juni og
da må vi ha på plass en nyvalgt visepresident. Jeg håper at alle tenker gjennom dette og
kommer med forslag på kandidater så snart som mulig.
Ha en god sommer!

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

Det er ikke så lett å finne seg selv når en er blitt en annen enn den en leter
etter.
Øyvind Thorsen.

Rotarymøte
MØTESTED:

Møteleder:
Program:

08.05.06:

Rotarymøte 10.04.06

ROTARYKJELLEREN
Innk. president Reidar Kjelstrup

Møteleder:
Program:

Tvedestrand sjørøverforening og
Solfjeldparken ved Tor Granerud.

I presidentens Kina-fravær ønsket innkommende president velkommen til kveldens
møte og til kveldens foredragsholder fra sjørøverforeningen; Tor Granerud. Han gav
oss en allsidig og innholdsrik orientering om foreningen og dens virke. Med utspring i Kystkulturuka og toktene med Boyd Leslie, var de fem stykker som ønsket
å gjøre noe mer ut av disse toktene. Det endte opp med sjørøvertokter og 11 aktive
sjørøvere som i dag er ledet av ”Onde Olga”. Foreningen har i dag over 400 medlemmer, egen hjemmeside: ”www.farligfarvann.no”, og nyter stor oppmerksomhet.
Men det begynte i det små med kulturukas sjørøvertokter og en klar filosofi om å
satse på uhøytidelig lek og moro, hvor først og fremst barn skal delta og underholde
seg selv gjennom samhandling av ulike slag. Dette har så utviklet seg til så mye
mer:
Prosjekt Solfjeldparken som en aktivitetsarena tilgjengelig for alle - et sted for lek,
hygge, mat og prat, naturopplevelse og mye mer, er nå et hovedtema under utvikling. Dette har skjedd i samarbeid med Fakultet for Arkitektur og Billedkunst/
NTNU og med Sheffield University Architecture Departement, og med vår egen
kommune og Kystkulturuka som lokale samarbeids-partnere. I tilegg har de nå også
leid den gamle telegrafen til aktivitetshus sammen med Kystkulturuka og viseklubben. Her er det også en barnekafe hvor barna virkelig trives. Dette er bare et lite
gløtt inn i en utradisjonell og kreativ forenings liv og levnet hvor mye artig er på
gang. Besøk parken og ta en titt på hjemmesiden !
Reidar K.
.

Rotarymøte:
Møtested:
Møteleder:
Emne:

15.05.06
Rotaykjelleren.
Presidenten
”En advokats hverdag” ved Ole Devold

Sang:

”Menuett i mai.”

Presidenten informerte fra guvernøren om at det var ønskelig med flere påmeldinger til Convention i København.
Ole Devold understreket at en som var en almenpraktiserende advokat hadde en rekke ulike
saker som går på barnevern, skilsmisser, arv, konkurser, forsvarer i straffesaker for fornærmede eller tiltalt mm og har en svært stressende arbeidsdag . Han er forsvarer i bl.a. mange
voldssaker mot kvinner. Saker som går på skatt og patent styrte han unna fordi det var saker
hvor lovverket er uhyre komplisert.
Politiet henlegger ofte saker hvis bevisførselen er vanskelig. Som forsvarer er det hans oppgave å trekke fram svake sider ved bevisførselen. Deretter fortalte han om en straffesak han
hadde deltatt på dagen før møtet begynte . Det var utrolig interessant og han lovte å gi oss
referat fra hva dommen i saken ble (22.mai faller dommen).
Anne Berit N.

Presidenten
Klubbaften

Ole Jacob ønsket vel møtt til en noe påskeredusert klubb. Han tok for seg forskjellig
rotarystoff, og han takket for innsatsen under
Honnørfesten. Det var flere av medlemmene som hadde fått positiv tilbakemelding fra gjestene. Flere syntes det var svært greit å være i første etasje – å slippe trappen.
Roald var hjemkommet frisk og opplagt hjem fra sitt vinteropphold i Spania.
Han rundet 70 mens han var der, og takket for flotte blomster i den anledningen. Presidenten hadde besørget dette straks han var kommet hjem.
Presidenten refererte også til brev fra Kjell Larsen, som i vinter har slitt mer
enn godt er med å komme frem og tilbake mellom byen og Borøy i årets heftige snøvinter. Han har følt at han ikke maktet å følge opp i klubben og derfor
burde trekke seg. Både Arne og Ole Jacob har pratet med ham, og løsningen
finner vi i Rotary’s lov. – artikkel 8, seksjon 3b. Presidenten tok en rask og
uformell saksbehandling i møtet, og Kjell kan møte slik det passer ham.
Presidenten frisket også opp arbeidet med nye medlemmer og ber fadderne aktivere dette. Vi har nå fått flere invitasjonsfoldere til nye medlemmer, som fadderne kan benytte.
Reidar bad om innspill til en kort skriftlig informasjon til vedlegg i folderen ut
fra innspill han fikk på PETS. Denne blir revidert og lagt i folderne. For øvrig
fortalte Reidar kort om informasjonen på PETS, og om den kommende endring
i Rotary’s ledelesstruktur, som han kommer tilbake på senere.
Ole Jacob avsluttet møtet med å ønske alle en god påske.
Reidar K.

Tanker i hverdagen:
Mist ikke motet
om du ikke føler Deg bedre med en gang.
Du kan være på bedringens vei
selv om du ikke merker det selv.
Det viktigst
er å ta stadige skritt mot helbredelse og å
avvise de negative tankene.

Skjemt:
Tjukke - Olsen var politi i
Stiftsstaden, og var ikke nettopp berømt for sin raskhet.
En dag sto han og talte med en
mann, da noen gutter kom
løpende og ropte:” -Politipoliti-, de sloss nere på brygga!” Olsen snur seg bedagelig
rundt og spurte:” Er det møe?”

