Landet har en befolkning som består av tre
store stammer, Umanu, Musa og Joruba. Det
er halvparten kristen og halvparten muslimer. Det har vært en rekke militærjuntaer
opp gjennom årene og nå regjerer en svak
president. Landet har markedsøkonomi.
Milits og bander herjer i Nigerdeltaet og gjør
Ambassadør
oljeproduksjonen usikker. Myndighetene
Tore Nedrebø
greier ikke å sette en stopper for dette uvesevar kveldens hovedtaler net som hemmer oljeutvinningen. Landet er
og foredro over temaet helt prisgitt pengene fra oljen.
”Nigeria, en elefant på Fattigdommen er åpenbar. Likevel er menleirføtter”.
neskene hyggelige og smilende. På grunn av
Han har utdannelse og den ustabile situasjonen er det vanskelig å
bakgrunn som spesialist opparbeide en turistindustri. Skikkelig hotelpå Europa, men ble
ler og restauranter er meget dyrt.
sendt som ambassadør Selv om N har en voksende økonomi og en
til Nigeria, et stort land med enorme oljefo- inflasjon under kontroll øker bare ulikhetene
rekomster både på land og offshore.
i landet. De rike korrupte blir rikere og de
Hans post dekker også Benin, Togo og
fattige fattigere. Korrupsjon og militser gjør
Ghana. 140millioner mennesker bor i N. Og situasjonen betydelig verre, og det er vanskedette er ca. halvparten av Vestafrikas befolk- lig å være optimist på lengre sikt. De krimining og er verdens 8. største eksportør av
nelle har overtatt makta i Nigerdeltaet og
olje, som det finnes store reserver av sør for dette er Nigerias Achilleshel.
Sahara. Til tross for dette er det en enorm
Mads Oppegaard
fattigdom. Infrastrukturen fra kolonitiden
faller mer og mer sammen og landet makter
Så lenge vi elsker å tjene andre,
ikke å opprettholde verken et normalt skoleså lenge vi er elsket av andre,
eller helsevesen. Mye korrupsjon gjør at
vil jeg nesten si at
pengene sentrale myndigheter sender til regivi er uunnværlige;
onene blir borte på veien eller havner i lomog ingen er overflødig
ma på korrupte guvernører.
Barnevernet setter barnet i sentrum. Barnevernet setter barnet i sentrum. Det er som
regel ikke barnets skyld at det oppstår situasjoner. Mange hjem er belastet med rus og
psykiatri. . Man burde kanskje bedrive
foreldrevern også.
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Sommeren er over.
August er over og dermed også sommeren.
I vår klubb merker vi
dette særlig da de fleste av våre kjære
sommergjester forlater oss for denne sommeren. Heldigvis vet vi at vi ser de igjen
neste sommer.

FRAMMØTE DENNE MÅNED:

På vårt første møte i august fikk vi et
glimrende foredrag om hvordan man kan
tilbringe ferien sin; ” På fottur i Nepal –
Mustang ved Jan Ivar Beisland. En fin
kombinasjon av mosjon, vennskap og
opplevelser. Særlig må det være uforglemmelig å ankomme nye landsbyer etter en lang dags vandring i fjellheimen.
Selv ble jeg veldig inspirert da jeg uken
etterpå var på en ukes fottur i Breheimen
sammen med kona. En opplevelse det
også, men medførte dessverre at jeg mistet foredraget til Mats mandagen etter;
Miljøgate i Tvedestrand som jeg forstod
også var veldig bra.

80%
100 %: Rolf, Arne, Karl Ragnar,
Kjell, Tanja, Einar, Ragnar, Sven
Inge, Hilde, Mads, Terje, Bjørn.
Reidar

På mandagen etter fikk vi gjensyn med
vårt tidligere medlem Geir Søraker som
ga oss en oppdatering av båtbransjen i
dag.

Sekretær: Egil Vatne, Bergendalshøgda,
4912 Gjeving. e-post: egil.vatne@combitel.no
IT– ansvarlig.: Helge Nilsen, Skipperheia,
Sagesund, 4900 Tvedestrand
e-post: admin@sentralvaskeri.no
KJELLERPOSTEN, red.:
Trygve Eriksen, Bakkev. 26, 4900 Tvedestrand.
e-post: trygve@kabeltv.as

Månedens siste foredrag brakte også over
til en annen verden enn den vi er vant til;
nemlig ambassadør Tore Nedrebøs foredrag om hans virke i Nigeria. Et land som
har et svært dårlig rykte men som også
har mye positivt, men blide og vennlig
mennesker til tross for stor fattigdom og
nød. Kanskje har vi noe å lære av disse –

så lenge han har en venn
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KJELLERPOSTEN
at vi skal sette pris på det vi har men også
viktigheten av å bestrebe seg på å hjelpe
andre. Her er Rotary og dens idealer
viktige.
Det nye rotaryåret er nå godt i gang og
samtlige komiteer er operative etter vår
nye organisasjonsplan. Dessverre har vi
uteglemt Club Assembly i programoppsettet. Jeg vil imidlertid sette dette opp
01.10.07. Det er derfor viktig at komitélederne og komiteene er godt i gang slik at
vi kan få gjennomført dette på en tilfredsstillende måte. For mandagen etter kommer guvernøren og da er det nok en fordel
at vi har alt på plass.
Ole J. Devold

Jeg sovnet og drømte
at livet var bare glede,
jeg våknet og så
at livet var bare plikt,
jeg handlet, og i plikten
var gleden.
Robert Louis Stevenson

Ingen glede
er større enn gleden
over å tjene andre.
Sai Baba

Programmer framover:
03.09. Klubbaften - Klubbsaker v/
Presidenten.
10.09. Barnevernet v/Kari Witnes
17.09. Egoforedrag v/Hilde Marie
Nistov.
24.09. Peismøte.
01.10. Klubbaften.
08.10. Guvernørbesøk.
15.10. Bedriftsbesøk
Gjeving Trevare

Rotarymøte 06.08.07 i kjelleren
Presidenten ledet møtet.
Sang: Til austerled vil eg fara.
Fremmøte: 75%
3-minutter ved presidenten: Han snakket rundt
begrepet ”grip dagen” og betydningen av hver
dag å utnytte den tilmålte tid.
Foredrag:
Jan Ivar Beisland: Fottur i Nepals distrikt Mustang.
Mustang er et uhyre avsides og høytliggende
distrikt i Nepal. Man kan betrakte hele distrikt
som en form for naturreservat. Distriktet har
inntil nylig vært ganske avsondret fra resten av
verden. Det er få eller ingen normale veier,
bare stier og tråkk som passer for mennesker
og dyr. Det er verken vannforsyning, avkloakkering eller elektrisitet i de fleste byene. Myndighetene tillater et meget begrenset antall turister i året ca. 1000 personer får lov til å besøke området. Man flyr inn i dalen.
Mustang er i prinsippet en lang dal som starter
i ca 2000 m.o.h. med de høyeste vegpassene på
over 4000m.o.h. Man må gå selv for å oppleve
landet og derfor var denne turen også en fottur
organisert av et byrå som spesialiserer seg på
denne type turisme. Følget var kun på 10- 11
personer. Alt utstyr og bagasje ble transportert
med pakkdyr og kun en dagssekk var nødvendig å bære selv. Når man kom frem til dagens
mål var teltene slått opp og det ble servert mat.
Om morgenen kl 06 00 var det morgenstell
forkost og avmarsj. Man gikk gjerne 6 –8 timer
om dagen. Det var ganske tungt for det gikk
oppover hele tiden første halvdel av turen som
varte i ca. 10 dager. På nedtur leide man hester
fordi det var tungt og vanskelig å gå nedover
dalen i løs grus og bratte partier.
Landet var flott med dyrkede terrasser i dalbunnen og noen fjelllandsbyer lenger oppe.
Flott utsikt mot høye fjell, de høyest ca.
8000m.oh. og ned i dalbunnen flere hundre
meter lenger ned. Turen var først og fremst en
naturopplevelse i et relativt nytt og vilt landskap.
Overalt var det munker og gudshus, små flagg i
lange liner spent opp og mengder med bønnehjul. Hinduismen er den fremherskende
religion.

Noen steder hadde man litt spesielt begravelsesrituale i det liket ble båret på en fjelltopp og
partert og lagt ut til fuglene. Det mest vanlige
var dog brenning ved en elv hvor asken så ble
kastet ut i.
Maten på turen var enkel og Ivar gikk av seg 6
kg på 10dager. Kanskje noe for den som er ute
etter en enkel slanketur. I alt brukte de nesten
tre uker på ekspedisjonen.
Mads Oppegaard
Rotarymøte 13.08.07 i kjelleren
Bjørn Walle ledet møtet.
Sang: Urmageren fra Tvedestrand
Gjester: 7
Ingen gratulasjoner.
Treminutter v/Trygve Eriksen - Snakket om å
vise hensyn til hverandre og vise vennlighet.
Hvor lite det koster og hvor mye det betyr for
oss mennesker med vennlighet og omtanke i
hverdagen.
Dagens foredrag: Utviklingsprogram for Tvedestrand sentrum og miljøgate v/Mads Oppegaard.
Tvedestrand kommune startet i 2004 et utviklingsprogram for Tvedestrand sentrum. I utgangspunktet var man på jakt etter grep som
kunne gjøre sentrum penere og bedre. Det
gikk da både på ren estetikk og bruken av sentrum. Til hjelp for å finne ut hva som kunne
gjøres ble det engasjert en rådgiver som har
lang erfaring fra miljøvennlig sentrumsutvikling. Etter å ha vært på befaring i byen la han
frem sitt syn for hovedprosjektgruppa som
konkluderte med at byen som sådan var ganske
så inntakt og lite berørt av ”misforstått”
byutvikling.
Men man burde gjøre noe med fylkesveien
gjennom byen. Denne veien deler byen i to.
Hvis man kan lage en miljøgate gjennom byen
vil man kunne integrere Tjenna i byen som et
miljøelement.
Man laget da en miljøgateplan som ble vedtatt
av kommunestyret og deretter en reguleringsplan for samme som er godkjent og vedtatt av
Tvedestrand kommunestyre. I korte trekk går
det ut på å innsnevre veibanen, lage fortau på
utsiden mot vannet, lage opphøyede gangfelt
slik at folk mer fritt skal kunne bevege seg ut
og inn.
Forts. neste side

fremover. Det vil være aktivitet både på Nesgrenda og Grenstøl også i fremtiden. Gruppen
ønsker å videreutvikle seg i Tvedestrand og har
ingen ønsker om å flytte ut.
Den automatiske kalesjen har blitt en stor sukI programmet har det vært arbeidet med skilsess og flere produsenter ønsker den på flere av
ting (butikker og handelsvirksomhet), bysine båtmodeller. Askeladden er eksklusiv kunmøbler etc. Det foreligger en enkel brosjyre
som veileder for huseiere og næringsdrivende. de foreløpig. Man har utviklet kalesjen for fire
Det ble også gjort forsøk med trafikkregulering båttyper til nå.
Hele båtbransjen i Norge har gått svært bra i
og parkering som ble noe omstritt.
flere år. Internasjonaliseringen har gjort at
Handelsnæringen ble også tilbudt et 8 månenorske båter fortsatt er konkurransedyktige på
ders kompetansehevingskurs.
markedet. Kina har blitt en viktig underleveTvedestrand kommune fikk også anledning til randør for mange av båtprodusentene og deres
å delta i Miljøverndepartementets pilotprosjekt underleverandører. Det produseres også båter i
for utvikling av miljøvennlige bysentra. Dette Kina, men foreløpig er ikke dette noen stor
trussel. Det er med australsk kompetanse dette
gikk over tre år.
Mads Oppegaard
gjøres.
Ellers skjer det store omveltninger og konsoliRedaktørens tilføyelse:
deringer i distribusjon og agentsystemet i utForedraget høstet stort bifall og
landet.
det var mange som hadde ordet.
Mads Oppegaard
Kryssene skal strammes opp og få mer preg av
gatekryss og ikke vegkryss. Tørrmurer og beplantning vil fremheve byens særpreg på denne
måten.

Ja, så interessant syntes møtedeltakerne det var, at møteleder klub- Rotarymøte 27.08.07 i kjelleren
bet av lenge etter ordinær tid.
Presidenten ledet møtet.

Sang: Flickan från Backafall.
Ingen gratulasjoner.
Presidenten ledet møtet.
Gjester 3.
Sang: Ved Skagerrak
Wendy fra Australia som
3 minutter : Karl Ragnar Hafsten
hadde deltatt på GSE team
her for fem år siden var
Referenten kom litt seint i gang med skrivingkommet på besøk sammen
en fordi han var på oppdrag og ikke ble ferdig
med sin datter og bodde hos
før kl 19 00. Derfor er referatet litt mangelfullt
Oddvar. Hun var blitt rotai begynnelsen.
ryaner i Australia siden sist
Karl Ragnar fortalte historier fra sin yrkesaktiog var nå på sitt annet
ve periode.
norgesbesøk.
Dagens foredrag: Båtbransjen i dag
Einar slo til med en treminutter: Betraktinger
v/Geir Søraker.
omkring barn og barnevern. Familien har vært
CES: Colt, Ertec, Suntec
beredskapshjem i mer enn to år og har tatt imot
eies av Holmen AS.
ca. tretten barn på denne tiden. De kan være
Gruppen omsetter for ca.
170 – 180 mill. Inntjeningen inntil 2 måneder, men noen ganger blir det
øker jevnt for hvert år og de mer. Behovet springer ut av akutte situasjoner i
hjemmet hvor barnet er skadelidende. Da plasoppnådde et gjennomslag i
2006 da omsetningen øket mer enn nyansettel- seres det som et første tiltak i beredskapshjem
ser skulle tilsi. De har i dag god utnyttelse av som kan ta i mot barn på meget kort varsel.
lokalene både på Nesgrenda og på Grenstøl. De Barnevernet får alt for mye pepper. De personene som de har kommet i kontakt med har
planlegger et nytt industribygg på 4000m2 på
vært helt førsteklasses mennesker som gjør en
Grenstøl inntil coltbygget. De vil da kunne
innsats langt utover det man skulle forvente.
øke produksjonen og ha lokaler i noen år
Rotarymøte 20.08.07 i kjelleren

Forts. neste side

