Diktet som ble lest ved en 3 min. ved Ole Jacob Thorsen
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Det er jo litt rart, at lever vi
som vokste opp den gang, i en annen tid.
Hvor alt var enkelt og gleden stor
og far var faktisk gift med mor.
Da kjærlighet var, det å sette grenser,
og omsorg var bedre enn merkegenser.
Hvor ” Pampers ” bleier var fremmendord
huden var robust og ingen fikk fluor.
Bad var et særsyn og ute var doen,
klærne vi hadde, var arvet fra noen.
Et fjernsyn var aldri vår barnevakt,
fantasien var rik, med sin skapende makt.

Og derfor er ingen av eldre årgang,
” værsting ” og ” tagger ” med narkotrang
Vi ble ikke sivblad og bortskjemte pyser
lærte oss ansvar, fikk avsky for ” klyser ”.
Med stolthet, jeg føler at vår generasjon,
har livsverdier, som tilleggspensjon.
Historiens gang, blir nok helt ignorert,
i dag er jo alt så vanvittig komplisert.

*Folk hadde ikke råd til å være syke før i tiden,
det var bare så vidt de hadde råd til å være friske.
*Noen har det i hodet, og andre har det i beina,
men de fleste har det rundt livet.
*Et tegn på gryende alderdom, er at en ikke

bryr seg om å vite hvor skiene står.

*Det var flere ærlige mennesker før,
folk hadde ikke så god utdannelse den gang.
*Tenåringer, som har hele livet foran seg,
snakker fort. De eldre, som det haster for,
bruker så lang tid på å få uttrykt - at det
blir koldere i luften, - - at det er blitt varmere igjen.
Frammøte i mai: 79,0 %

Vi gratulerer med dagen
Tor Erik Nævestad
Tore Leo Dalen
Mads Oppegaard
Stein Bergsmark

17.5.07.
25.5.07.
5.6.07.
26.6.07.

100 % frammøte i mai:
Reidar Kjelstrup, Ole Devold,
Ronald Olderbakk, Rolf Andreassen,
Svein Inge Marcussen, Egil Vatne,
Hilde Marie Nistov, Mads Oppegaard,
Tor Erik Nævestad, Terje Skretting,
Birger Solfjeld, Bjørn Walle, Kjell Larsen

TVEDESTRAND ROTARY KLUBB
Møte: Mandager kl 1845 i Rotaykjelleren
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand.
e-post: tvedestrand@rotary.no
Internett: http://www.rotary.no/tvedestrand/
President 2006-2007: Reidar Kjelstrup
Fullriggervn. 24, 4920 Staubø
E-post: rogmks@frisurf.no

PROGRAMMENE i juni 2007:

4.6.
11.6.
18.6.
25.6.

Klubbaften.
Lensmannsskjønn.
Ut i det blå.
Presidentskifte.

Inger Johanne Vardeberg Kjellaand.

Vi jobber, kan til og med lese og skrive,
kun syv år på skolen har holdt oss i live.
Det er jo litt rart ifølge eksperter,
vi burde hatt store psykiske smerter.

”Kort sagt” av Øyvind Thorsen.

MAI 2007

Presidenten har ordet:

KJELLERPOSTEN, redaktør:
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

Kjære Rotaryvenner.
Så er også mai tilbakelagt og sommeren står for døren. Båten er på vannet. Svalene har også ankommet. Vedlikehold på hus og have er i gang. Det er som Kåre
sa: Alt er som normalt! Vi får håpe at sommeren også blir det. Vi pensjonister
har bare ett problem: Vi får jo ikke ferie! Ikke feriepenger heller. Verden er
urettferdig. Og i juli blir jeg degradert til komitéleder. En ny rolle og en ny utfordring. Det blir det for oss alle når nå den nye CLP’en (Ny lederskapsplan)
skal utprøves i praksis. Vi får håpe vi får det til å fungere til beste for klubben,
slik formålet er. Uansett må vi arbeide videre med medlemsverving, så ikke
klubben ”forgubbes”, og vi må ha aktiviteter som gjør at det er meningsfylt å
være Rotarianer.
Et mer målrettet medlemsarbeid er nå kommet i gang og forutsettes å rulle kontinuerlig inntil klubben har det nødvendige antall medlemmer. Her har Medlemskomiteen og fadderne en viktig oppgave. Nye medlemmer må følges opp i minst
ett år etter opptak. Kommunikasjonskomiteen har en utfordring i å markedsføre
Rotary og klubbens aktiviteter og mulige tilbud; Så som studentutveksling, GSE,
RYLA, m.m. Her har vi ikke vært gode nok. Selv vil jeg sammen med komitémedlemmer forsøke å få til et MG-prosjekt i samarbeid med Risørklubben, slik
Edrund redegjorde for. Det er nok å ta fatt i – eller som et ordtak sier: Vi kunne
få til mye mer – om vi ikke betrakter det som umulig.
Reidar

Når noe ser godt ut, lyder godt,
føles godt, smaker godt, dufter
godt … så si det.
Det er en god
vane, og god terapi, å være
oppmerksom på de små gledene
i livet.

Trening - ja, bevegelse i sin
alminnelighet - kan gi deg et nytt
syn på tingene. I det minste kan
den være en fysisk ventil for å
slippe ut oppsamlede spenninger
… og du vil antakelig både sove
og hvile bedre etterpå.

Rotarymøte
Møtested:
Møteleder:
Program:

2. 4. 07.
Rotaykjelleren. Arbeid med reviderte vedtekter.
Presidenten
Klubbaften.

Rotarymøte 21. 5. 07.
Møteleder:
Presidenten
Program:
En reise mot nord
ved Einar Johnsen
Sang:
”Å eg veit meg eit land...”
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VISJON.
Rotary i vekst for å gagne andre.

Nye komiteer.
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President Ole Devold
Red.

Rotarymøte 14.5.07.
Møtested:
Rotaykjelleren
Møteleder:
Presidenten
Program:
FN-universitetet og FN-byen v/GRID Arendal
Sang:
”Menuett i mai av Vidar Sandbeck. ”

Presidenten beklaget at kveldens foredragsholder, adm. dir. Svein Tveitdal ved
GRID, Arendal, ikke hadde innfunnet seg. Noen reserve hadde presidenten ikke, slik
at programmet i stor grad ble overlatt medlemmene. Og det ble et "3-minuttenes"
møte. Taletrengte rotarianere meldte seg på rekke og rad med innlegg. Først ute var
Anne Berit Nedrebø, som kunne fortelle om en linerle med en noe eiendommelig oppførsel. Deretter kunne Terje Skretting fortelle om da han ble truet på livet av en tungt
bevæpnet kinesisk soldat. Ole Devold kunne fortelle om en rettssak der en kontorstol ble brukt til avstraffelse av en ektefelle. Det interessante var at aktoratet anket
tingsrettens dom som lagmannsretten reduserte til noen ukers siviltjeneste, så nå vet vi
hva vi kan bruke til den slags. Ragnar Lofstad hadde et par historier fra skolemiljøet,
og Tor Erik Nævestad fikk medlemmenes hjelp til å overbevise Terje Skretting om
hvordan det ville gå med vannstanden dersom isen på Nordpolen skulle smelte. Kjell
Larsen ga så en dramatisk beretning om da han falt ned trappa i stupmørket, og våknet
på gulvet i gangen i 1.etasje med knekte ribben og blod og blå merker over det hele.
Den resterende halvtimen gikk raskt unna med hyggeprat rundt bordene.
Kjell Larsen

Presidenten refererte fra ukebrev fra "reserveguvernør" Edrund som har deltatt i Rotarys lovråd. Det var mye om prosedyrer, avstemninger etc., men
alt med det overordnede mål å bygge vennskap. Vedtakene kan finnes på
rotary.no. Mads fremførte Tveitdals beklagelse over å ha uteblitt på møtet
14.05. I stedet for dette, blir det et ”Bedriftsbesøk ” på Grid senere.
I et 3-min. filosoferte Ole Jacob Thorsen over dessertgenerasjonen som nyterfruktene av "vår" generasjons innsats og klager likevel. Man kan gjøre
seg mange tanker over et slikt trema. Han avsluttet med et dikt som vil være
gjengitt annet sted i månedsbrevet.
I sitt hovedinnlegg tok Einar Johnsen oss med på et 12 dagers cruise nordover med det gamle hurtigruteskipet "Ragnvald Jarl" med start og innkomst
i Stavanger, og vendepunkt i Honningsvåg.
Himmel og hav viste seg fra den beste side, så blendende flott at noen til og
med klaget over manglende sjøgang. Einar fortalte i velkjent stil og viste
oss massevis av praktfulle fotografier som han hadde tatt underveis. Vi
var innom en rekke velkjente steder og fikk ta del i de mange avstikkere
utenom allfarvei, både i nord- og sørgående reise. Komforten sto rimeligvis
noe tilbake for det vår tids luksusskip kan by på, men etter hva vi forsto, var
reisen preget av trivsel og opplevelser av 1. klasse. Til og med Nordkappplatået presenterte seg i glitrende sol over stille vann. Det er grunn til å tro
at Einars beretning vekket en viss reiselyst blant tilhørerne.
Kjell Larsen
ROTARY.
Rotary er en organisasjon der visjoner og
ideer blir muliggjort og satt ut i livet av ressurssterke medlemmer som har vilje og evne
til å gagne andre.
For å videreutvikle og styrke organisasjonen
fram mot år 2010, har 3 generasjoner norske
guvernører vedtatt en strategiplan som skal
styrke og hjelpe klubbene i Norge. Målet er
å støtte opp om et mer aktivt Rotaryliv og gi
Rotary i Norge det løft organisasjonen for-

tjener.

OMTANKE
Omtanke, varmer hjerte …
Omtanke, lindrer smerte …
Omtanke burde alle kjenne på …
Omtanke er like fint
Å gi som å få.
Um soli lyser på himlen blanke,
no ser ho deg, det er al min tanke.
Um dagen dovner og skumring fell:
Skal tru han tenkjer på meg i kveld?
Arne Garborg.

