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PRESIDENTEN HAR ORDET

VENNSKAP

Godt nytt Rotaryår
fra Presidenten.

Fra julemøtet i prestegården ved Dypvåg kirke

Desember er nå over med jule – og
nyttårsfeiring tilbakelagt.
Hva angår desember måned, er det
særlig grunn til å fremheve julemøtet
som ble arrangert i Dypvåg kirke
17.12. Dette er et fint arrangement
som gir en fin ramme rundt julen og
dens budskap. Dette er en tradisjon vi
har hatt noen år i Tvedestrand og som
vi bør bestrebe oss på å ivareta. Ikke
minst av hensyn til vårt kameratskap.
Også Reidars foredrag 10.12.07 om
Kong Leopold 2. Kongo, var interessant og lærerikt.
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Siden det bare var tre møter i desember, ble det god plass til både bilder
og skrift.
Vi er alle opptatt av kameratskap/
vennskap. Dette er grunnlage for trivsel, noe presidenten stadig understreker.
Det er sagt mye klokt i denne forbindelse. Her følger noen utsagn:
En sann venn er en som kommer inn
når alle andre går ut.
Walter Winchell
Vennskap består i å glemme hva man
gir og huske hva man får.

Alexander Dumas

Man kan ikke eie noe mer verdifullt
enn en god og hengiven venn.

Sokrates

En venn er en du kan gjøre ingenting
sammen med og like det til tusen.

Hva angår medlemsutvikling, jobbes
Optimist Magazine
det kontinuerlig med denne. Vi har
Med de beste ønsker for
mistet noen medlemmer og må klare å et Godt Nytt Vennskapsår!
Redaktøren
hente inn dette samtidig som vi også
bør øke medlemsantallet.
Programmer framover:
07.01.08: Klubbaften/Glimt fra
Jeg oppfordrer derfor alle medlemmegamle Tvedestrand v/Kåre.
ne til stadig å være på utkikk etter nye
14.01.08: Rikets tilstand
medlemmer.
v/Bjørn Hanken.
Ellers ser jeg frem til å ta fatt på det
nye år og håper vi skal klare å sikre en
fortsatt positiv utvikling av vår klubb
Godt nytt år til dere alle!

Ole

21.01.08: Integrering av utlendinger.
08.01.08: Barnevernet v/Kari Wiknes
04.02.08: Erfaring fra sykehusene
v/Arne
11.02.08: Fest på Sykehjemmet.
18.02.08: Klubbaften v/Presidenten.

Rotarymøte 3. 12. 2007
Møtet ble avholdt i Rotarykjelleren.
Presidenten ledet møtet.
Dagens tema: Klubbaften med valg.
Vi åpnet med sangen ”Nordmannen” alle vers.
Ingen gjester denne dagen Arne forsøkte seg på
et møte i Lillesand men de hadde byttet møtedag så han måtte dra hjem med uforrettet sak.
Ny møtedag var endret fra mandag til onsdag.
Oddvar hadde tre-minutteren og informerte om
Sparebankstiftelsen DnBNor som hvert år deler
ut 100 millioner kroner til allmennyttige formål. Mange prosjekter i Tvedestrand hadde fått
penger bl. a. Solfjeld aktivitets – og klatrepark
og stiftelsen Furøya. Oppfordrer alle som kjenner folk i lag og foreninger om å lete etter gode
prosjekter. Formålet for 2008 er Ut i naturen stolthet og tradisjoner, tilrettelegging for aktiviteter og mangfold.

takket klubben for mange hyggelige og interessante møter i året som snart er omme.
Ragnar Lofstad informerte kort om julemøte i
Dypvåg kirke den 17.12, med sammenkomst
på prestegården etterpå, til risgrøt, kaffe og
kaker.
3 min.: Terje Skretting fortalte kort om tiden
da de var fosterhjem, mens de bodde på Jæren.
Det hadde vært møter med mange barn / ungdom som hadde gjort sterkt inntrykk, ikke
minst hans lille historie om jenta på 12 -13
måneder, ikke vanskelig å forstå at slikt aldri
går i glemmeboken.

Dagens foredrag ble holdt av Reidar Kjelstrup.
Tema var Kong Leopold 2. av Belgia og hans
erobring av Kongo. Hans far tjenestegjorde i
Kongo fra 1907 til 1910 og selv var Reidar 6
måneder i Kongo i 1963.
Kjell snakket litt rotarystoff Portugisere finner Kongofloden på 1600 tallet,
og refererte til Roalds innen flod som er farbar langt innover. Men det
legg for en tid siden om ideer var farlige reiser og mange døde. Slavehandesom var utgått på dato. Han
len foregikk ved kysten og innfødte selv kom
ønsket faddere, selgere som med slaver som de solgte videre. 1500 – 1600
kunne rekruttere medlemmer. slaver ble eksportert ut av Kongo
Nå er det også tillatt å rekrut- Kongofloden er ca 4650 km lang og Kongo har
tere i et videre område.
et areal som er dobbelt så stort som England,
Frankrike og Tyskland til sammen. I landet var
Valg:
Nytt styre ble: Tore Leo, visepresident; Ole,
der også ca 400 språk / dialekter.
past president; Bjørn, president: Tor Erik, sty- På 1800 tallet begynte koloniseringen. Belgia
remedlem; Svein Inge, styremedlem og Egil,
hadde ikke kolonier og var heller ikke interessekretær..
sert i dette. Det var derimot kong Leopold, grådig som han var.
Einar understreket at det er viktig at fadderne
Stanley skulle også spille en viktig rolle for at
også følger opp medlem etter at de er opptatt
Kongo ble kong Leopolds private koloni.
også. Slik vi har gjennomført valgene i den
I 1875, 3 år etter at Stanley fant Livingston,
siste tida får alle medlemmer to år før de kan
ledet han en ekspedisjon fra Zanzibar og på
velges inn i styret.
tvers av hele det afrikanske kontinent. 356 perMads Oppegaard
soner var med, 115 kom frem til Stanley Pool.
Stanley holdt foredrag om dette, han hadde gått
Rotarymøte mandag 10.12.07
langs Kongofloden, og dette vekket Leopolds
interesse. Stanley reiste for den private LeoMøtet ble ledet av President Ole.
pold og ”koloniserte” landet, ved avtaler der de
Sang: Nr 93 : Av Nordmannssang
innfødte stilte jord og land til kong Leopolds
Fødselsdager : Oddvar Pedersen, 59 år den
disposisjon.
10.12.
De innfødte skjønte ikke hva de ble med på.
I 1885 ble fristaten Kongo opprettet.
Mottatt julekort fra Emil Diedrichson, som

Leopold opprettet ”foreninger” som administrerte det hele, han var en mester til å bruke
stråmenn. Leopold var selv aldri i Kongo, men
handel og all aktivitet gjorde ham meget rik.
Handelen var meget stor og skaffet han store
penger. Varene var bl.a. gummi og elfenben.
Det ble en utpining av landet, antall innbyggere
ble halvert.
Det ble opprør mot hans styre i perioden 1900
– 1908 og i 1908 avgir Leopold Kongo til den
Belgiske stat, selvsagt mot en stor godtgjørelse.
Det var problem med å rekruttere arbeidere til
Kongo, men skandinaver var meget høyt aktet
og var etterspurt. I alt 60 norske har tjenestegjort der, 20 av dem døde.
Reidars far var der, som nevnt fra 1907 til 1910
og opplevde overdragelsen til den Belgiske stat
i 1908. Reidar vil imidlertid komme tilbake til
farens opphold i Kongo i et foredrag på nyåret.
Kveldens fremmøte: 69,2 %
Vinnerlodd : Nr 20 ( vinner Birger Solfjeld)
Oddvar Pedersen

Julemøte i Dypvåg Kirke 17.12.07.
I president Oles fravær ønsket
Bjørn Walle velkommen.
Deretter fikk Karl R. Hafsten
overta roret og ledet sammenkomsten i kirken.

Anna K. Solfjeld leste
teksten for advent og
tente lysene, en tradisjon på alle
Rotary’s julemøter.
Med Sissel Andreassen
ved orgelet ble det også sunget tradisjonelle
julesanger.
Det var bl.a. : ”Mitt hjerte alltid vanker ” ,
”Glade Jul” og ”Deilig er jorden”.
Karl R. leste flere juledikt, som alle var med å
få oss i den rette julestemningen.
Av diktene kan nevnes
”Juleaften”, ”Josef” av

Andre Bjerke og ”Julekveld hjemmefra” av
Jørgen Mo. Sistnevnte dikt ble skrevet da Mo
var huslærer hos Aall familien på Nes i Holt.
Dette diktet er det også satt melodi til og den
sangen ble spilt av Marianne Misje nede i Prestegården litt senere.
Bent Inge
Misje snakket kort om
lysene og
lysenes symbolikk. Han
mente at
lysene hadde
fått en større
symbolsk
betydning de siste 10 – 15 år, bl.a. etter kong
Olavs død i 1991 og alle lysene som da ble tent
av folket foran slottet i Oslo.
Etter samværet i kirken gikk
turen til prestegården der
familien Misje tok imot oss.
Det stod nydelig risgrøt på
menyen, den kan vi takke
Ingebjørg Lofstad for, den
var virkelig god.
Etterpå vanket det
småkaker og kaffe.
Underholdning ble det
også sang og musikk av
Marianne Misje.

Avslutningsvis takket Ragnar Lofstad for at vi
fikk komme til prestegården, gav blomster til
organist Sissel og både blomster og kransekake
til familien Misje. Vel fortjent.
Dette er en flott tradisjon, vi får anledning til å
senke skuldrene, slappe av, og
får føle den gode julestemningen.
Julemøtet var det siste rotarymøte dette året og
vi ønsker derfor alle klubbens medlemmer
En riktig god jul og alt godt for det nye året.
Oddvar Pedersen

