KJELLERPOSTEN
MÅNEDSBREV - TVEDESTRAND ROTARYKLUBB

Peisaften. 26.2.07
Medlemsfordeling til vertene:
1: Tor Erik N.
2: Mads O.
Terje S.
Kåre A.
Rolf A.
Birger
Karl Ragnar L.
Egil V.
Sven Inge M.
Helge N.
Svein J.

3: Ole D.
Anne Berit N.
Hilde Marie N.
Ole Jacob T.
Kjell L.
Ragnar L.

4: Reidar K.
Oddvar P.
Einar J.
Bjørn W.
Tore Leo D.

Det kan se ut som om enkelte er blitt glemt, men det er ikke tilfelle. De som mangler på oppsettet har
enten gitt beskjed om at de ikke kan møte eller de er permittert eller på reise.

Kveldens temaer:
A: Den nye ledelsesstrukturen (matriseoppsettet – ta det med og ha et eksemplar av
Håndboken tilgjengelig): Diskuter styrets forslag.
Hvordan engasjere flest mulig innen hver komité, slik at flest mulig
føler de har meningsfylte oppgaver. Jf. også siste Rotary blad (nr 1-07 s 26)
Stikkord: 2 – 3års planperspektiv. Komitéleders funksjon. Intern rokering og
arbeidsfordeling. Rotasjon mellom komiteene – 1/3 del pr år ? Er det riktig
med faste ledere i Adm. Service og TRF-komiteene. (De vil jo da bli skiftet
hvert år)
Jf. også Håndboken side 422-423 – artikkel 9 og 10.
B: Revisjon av vedtektene:
Skal vi vedtektsfeste når det skal gis oppmerksomhet; Blomster, krus, annet?
Jf. Håndbokens vedtektsmal s. 420 – 424, som er tilpasset den nye ledelsesstrukturen.
Se artikkel 13, – spesielt pkt 4 og 5. Her utelates medlemskomiteen og det kan
tilbys
medlemskap før eventuelle innsigelse foreligger. Hvordan bør vi utforme våre

Frammøte i februar: 61,2 %

Vi gratulerer med dagen
Ingen gratulasjoner i mars.

TVEDESTRAND ROTARY KLUBB
Møte: Mandager kl 1845 i Rotaykjelleren
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Internett: http://www.rotary.no/tvedestrand/
President 2006-2007: Reidar Kjelstrup
Fullriggervn. 24, 4920 Staubø
E-post: rogmks@frisurf.no

.100 % frammøte i januar:
Reidar Kjelstrup, Egil Vatne,
Tor Erik Nævestad,
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Hilde Marie Nistov.
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FEBRUAR 2007

Presidenten har ordet:

PROGRAMMENE i mars 2007:

5.03.
12.03.
19.03.
26.03.

Klubbaften. Egoforedrag.
Hva skjer i nedre bydel? Ved Magne Modalsli
Internasjonal tjeneste og prosjekter. Edrun.
Honnørfest i Rådhuset. Kjeller og Samfunnskom.

Kjære Rotaryvenner
Så er også vinterens verste måned passert. Vi får bare håpe vi ikke får flere slike snøfall
en gang til ! Peismøtene gikk nesten som planlagt, men det var mange forfall. Like fullt
fikk vi luftet en del viktige temaer. Jeg opplever peismøtene som et veldig viktig forum
for å engasjere medlemmene når viktige saker skal avklares. Det bidrog også til en demokratisk drift av klubben. Denne gangen fikk styret klare og entydige signaler tilbake
på viktige spørsmål omkring den nye CLP og vedtektene. Vær oppmerksom på at den
matriseoversikten som er laget over de nye komiteenes arbeidsområder er basert på hva
klubben har pleid å sysle med og hva den kan tenkes å kunne engasjere seg i når behov/
anledning melder seg. Det er ikke meningen at vi på død og liv skal arbeide med alt på
en gang. Komitelederne skal i samråd med sine komitemedlemmer lage (skriftlig) en
liten enkel 2 – 3 års plan for komiteens virksomhet, hvor presidentens prioriteringer også
må innarbeides. Komitelederne har frist til klubbaften 2. april med å organisere sin komité; Avtale fordeling av arbeidsoppgaver, rokering av medlemmer, og annet som fremstår
som rasjonelt. 2. april må visepresidenten få dette i hende for godkjennelse. Deretter må
vedtektene endelig tilpasses dette. De skal igjen være klare til den 7. mai. Det er viktig at
alle følger opp dette slik at styret kan rekke å gjøre det som skal til for å ha alt klart til
neste Rotaryår.
Når vi nå er i gang med mars, så blir også det en interessant måned. Magne Modalsli sitt
innlegg den 12. om nedre bydel blir garantert interessant. Det samme blir neste møte den
19. februar, når Edrun Olaisen kommer og snakker om internasjonale prosjekter.
Hun er utrolig engasjerende og kunnskapsrik når det gjelder Rotary, så her håper jeg alle
møter opp.
Reidar K.

Snø (eller sne) er gjennomsiktige
krystaller av is som er formet
rundt små partikler i atmosfæren.
Når temperaturen er under frysepunktet blir regndråper omdannet
til snøkrystaller i de høyere luftlagene, og de vil fortsette å være
snøkrystaller helt til de kommer

til en høyde der temperaturen er
over frysepunktet. Delte, smeltede
krystaller binder seg sammen til
snøflak, som kan bli 7–10 cm i
diameter. Snøkrystaller består
som regel av sekstaggete stjerner,
men mer polare strøk har lav
luftfuktighet, og da opptrer

snøkrystaller som isnåler. Krystallene hver for seg er gjennomsiktige, det er det store antallet av
reflekterende overflater på krystallene som får snøen til å se hvit
ut.

Rotarymøte 5.2.07:
Møtested:
Møteleder:
Program:
Sang:

Rotaykjelleren
Presidenten
”Klubbaften ”
” Mellom bakkar og berg.

Rotarys fest for
beboerne
på:

Temaet var klubbaften.
Presidenten refererte fra guvernørens uke og månedsbrev. Det gjelder å dele til andre av det
man har og det positive det innebærer å gjøre innsats for andre. Vi må ikke glemme hva det vil
si å være en servceorganisasjon.
Når det gjelder fremmøte ligger de beste klubbene på rundt 80%, noe som også vi oppnådde i
januar. Det gjelder at medlemmene er flinke til å melde fra når de er borte på grunn av arbeid
eller ferie og lignende som ikke vil medføre fravær i statistikken.
Det var også en hilsen fra Tore Planke som ser litt på muligheter for utenlandsprosjekter som
kan passe for oss eventuelt sammen med Risør rotaryklubb. Det kan være snakk om små og
realistiske prosjekt i det sydlige Afrika.
Vi fikk også se en video fra et prosjekt i en skole i Sør-Afrika hvordan med hjelp av bl.a.. Rotary greier å utvikle seg mye raskere en ved å måtte greie alt på egen hånd.

President Reidar Kjelstrup i farta.

Foto Einar Johnsen

Fullsatt Kafeteria,
nydelige bløtkaker,
flinke servitører,
blide beboere, hadde en hyggelig kveld
sammen med
Tvedestrand Rotaryklubb.

Det ble også orientert om festen på sykehjemmet neste uke.
Kjell hadde en treminutter hvor han fortalte fra ”gamleklubben ” i Horten. Der hadde man
torsk to ganger i måneden. Torsken kostet kr. 15, ølet var gratis og drammen kr. 0,50. Ellers
fortalte han om et prosjekt med en gjeng PDG-er hvor det foregikk litt av hvert på lystige sammenkomster.
Mads Oppegaard

Rotarymøte
Møteleder:
Program:

12.2.07:
Presidenten.
” Fest På Strannasenteret. ”

Ragnar Lofstad ønsket velkommen til de mellom 50 og 60
pensjonister som var møtt frem, samt til mange rotarianere
som stod parat til å servere bløtkake og kaffe. Det var trangt
Barnekoret ”Levende lys,”. Dypvåg
om plassen, men stemningen var på topp.
”Levende lys”, et barnekor fra Dypvåg, satte stemningen med et par fine sanger til å begynne
med.
Reidar Kjelstrup, presidenten, ønsket nok en gang alle velkommen til Rotaryfest på Sykehjemmet. Dette er blitt en tradisjon som de gamle tydeligvis setter pris på. Ikke bare fra sykehjemmet kommer det folk, men også fra omkringliggende Omsorgsboliger.
Bløtkakene var populære og gikk unna, men heldigvis, alle fikk det de ønsket.
Gratislotteriet, slår aldri feil. Stor stemning og mange gevinster gjorde utslaget.
Deretter fulgte en litt lengre sekvens med ”Levende lys” før vi avsluttet en hyggelig sammenkomst.
Mats O.

Kjell Larsen gir her en hjelpende hånd.

Rotarymøte
29.01.07
Møtested: Rotaykjelleren
Møteleder: Presidenten
Program: ”Ny ledelsesplan. ”
Sang:
” Niser og dverge.”
Gratulasjoner: Ole Jacob fylte 60 og Anne Berit hadde fødselsdag.
Presidenten refererte fra guvernørens ukebrev som vanlig.
Tema i dag var ledelsesstrukturen. Denne er vedtatt innført også i vår klubb fra neste rotaryår som begynner 1.juli. Men komiteene må starte arbeidet nå med den nye strukturen for
at alt skal gli når den nye presidenten innsettes. Vi skal nå organiseres mer som prosjekter.
Hver komité skal arbeide i et tre års perspektiv, og man skal forsøke å la medlemmene rotere
slik at ikke alle i en komité skiftes ut på samme tid. Komitelederen får ansvaret for å bruke
medlemmene slik at oppgavene blir gjort på en tilfredsstillende måte.
Dette blir en av oppgavene som vi må besvare på peismøte den 26 feb. Vedtektene må også
revideres, og malen for dette ligger i matrikkelen.
Oppsettet ble godt mottatt og både Reidar Kjelstup og Ole Devold, fikk velfortjent applaus
for godt arbeid.
Det ble også noe diskusjon omkring medlemsvervingen. Yngre krefter trengs og man kan jo
bare invitere folk med som gjester for at de skal se hvordan vi har det, og om de kan like det.
Mads O.

