KJELLERPOSTEN

Rotarymøte 26. mars 2007
Møtested:
Rådhuset
Møteleder:
President Reidar Kjelstrup
og Ragnar Lofstad (Kjellerkomiteen).

MÅNEDSBREV - TVEDESTRAND ROTARYKLUBB

MARS 2007

Presidenten har ordet:
Ragnar og presidenten ønsket begge velkommen
til Rotarys årlige honnørfest for snart 50 gang i klubbens historie.
Ca.40 gjester kom til en hyggelig kveld sammen med nesten
20 Rotarianere.
God mat, konkurranser og stemningsfull sang ved
Hans Erikson, laget en flott ramme rundt arrangementet.

PROGRAMMENE i april 2007:

2.04.
09.04.
16.04.
23.04.

Karl Ragnar Hafsten satt
som vanlig ved orgelet.

Folk koste seg, spiste godt og pratet enda mer. Alle så ut til å trives godt, og sangene
Hans Erikson fremførte ga vellyd i øret.
Første påmeldte var Synneva Gustavsen, eldste dame Sigrid Skaar og eldste mann Gisle
Nodland.
Konkurranse i år gikk ut på å tippe vekta på Ragnar og presidenten til sammen, og ved
kontrollmåling, ble den samlede vekten 107,4 kg. (Det kunne vært atskillig mer hvis
noen av oss andre hadde kommet på vekta).
Knut Nodland takket for maten og underholdningen og sa at dette var noe pensjonistene
så fram til hvert år. Presidenten kvitterte med å ønske vel møtte neste år. Festen ble rundet av kl. 21.00.
Ref. Bjørn Walle.
Foto Redaktøren

Bildene er arkivbilder.

Frammøte i mars: 83,6 %

Vi gratulerer med dagen
Terje Skretting
Kåre Arentsen
Egil Vatne

2.04.07.
14.04.07.
27.04.07.

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

Kjære Rotaryvenner.
Det er vår! Trekkfuglene begynner å dukke opp. Blomstene har begynt å spire og her hos
meg beiter rådyrene på tulipanene som forsøker å komme opp. Med sommertid, lys og
varme blir man stimulert til økt innsats. Slik bør det også være i klubben, for komiteene
skal organisere seg og sette ned på papiret en enkel plan for årets aktiviteter i komiteen –
og for de aller nærmeste år. Dette blir en uvant utfordring for oss alle. De signaler vi
fikk ”fra oven” under distriktssamlingen går på at vi må arbeide videre med medlemsutviklingen og engasjere oss i et utenlandsprosjekt. Verdenspresidenten har fortsatt leseog skriveferdighet på topp i sin prioriteringsliste. Så gjenstår det å se hva vår innkommende president velger å sette fokus på.
Visepresidenten har sammen med den ennå sittende president gått gjennom vedtektsmalen, som Roald har skrevet av og delvis tilpasset våre forhold. Vi kom til flere nødvendige justeringer i teksten, som Roald skal innarbeide i sitt utkast. Dette vil så bli sendt ut til
samtlige medlemmer til høring før det blir endelig vedtatt i møte den 7. mai. Da skal
også den endelige komitestruktur vedtas.
Jeg håper de nye faddere tar sin oppgave alvorlig og setter ”alle kluter til” i medlemsvervingen. Så snart noen eventuelt taker nei, må jeg få beskjed, så tar vi ut en ny. Her må
det nå arbeides energisk! Jeg har en drøm om at vi på det siste møtet i år før presidentskifte kan avholde opptaksseremoni for 4 – 5 nye medlemmer. Det krever forarbeid !
Ha en god påske alle sammen.
Reidar K.

.100 % frammøte i januar:
Reidar Kjelstrup, Egil Vatne, Helge Nilsen
Tor Erik Nævestad, Karl Ragnar Hafsten, Bjørn Walle
Ragnar Lofstad, Kåre Arentsen, Trygve Eriksen
Hilde Marie Nistov, Asbjørn Bråtane, Kjell Larsen,
Sven Inge Marcussen, Ole Jacob Thorsen.

TVEDESTRAND ROTARY KLUBB
Møte: Mandager kl 1845 i Rotaykjelleren

Klubbaften.
Møtefri. 2. påskedag.
Arendal Kunnskapshavn. Kåre Andersen.
Krigsårene i Tvedestrand. Birger Solfjeld og
Kåre Arentsen

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

PÅSKENS FARGER:

De liturgiske fargene

Dette er fargene som brukes i
Gult: I de fleste hjem, pyntes kirken. Vi ser dem på prestene
det med gult til påske. Denne
messehagel, alteret og på klefargen har sammenheng med
det på prekestolen. Av disse er
påskeliljen og med sola og
det to som brukes i kirken i
solstrålenes dans. Gule påske- påsken; lilla og hvitt.
kyllinger er også vanlig pynt i
norske hjem. Dette har sitt
Lilla: Lilla er botens farge,
utspring i bruken av påskeegsom symboliserer botens frukget. Gult symboliserer lys og
ter og troens frukter- det at du
glede.

kan leve et godt liv i visshet
om at du er tilgitt. Boten består
av to deler:

•

angeren som jages inn i
samvittigheten ved lovens bud.
( De 10 bud )
•
avløsningen ved troen
på Jesus Kristus
Denne fargen brukes i fasten,
og skjærtorsdag og langfredag.

Rotarymøte 5.3.07:
Møtested:
Møteleder:
Program:
Sang:

Rotaykjelleren
Presidenten
”Klubbaften ” . Egoforedrag av Terje Skretting.
” Aust-Agder sangen.”

Presidenten refererte fra guvernørens månedsbrev. Påmeldingen til PETS i Arendal på plass.
Tor Erik hadde 3 minutter. Han hadde mottatt faktura på noe han ikke hadde bestilt på nettet.
Nemlig et domenenavn. Da dette tydeligvis var et svindelforsøk, kontaktet han politiet. De
kom og hentet papirene med en gang, og ved nærmere undersøkelse viste det seg at dette var et
nettselskap uten postadresse. Slik står saken i dag og får vel ingen løsning, men Tor Erik minnet oss alle på at man ikke må akseptere slik krev selv om de kan virke truende.
Trygve Eriksen fortalte litt om sin tur til Portugal der han hadde vært tilsted i den lokale Rotaryklubb i Setubal. Han fikk med seg klubbens vimpel til vår klubb, og vi skal kvittere med å
sende vår vimpel til Setubal.
Tore Leo Dalen fortalte om Skibheia og Høyheia Vel og et brev han fikk fra Velet med bare
fornavn på personer. Han mener det er en uting at kun fornavn og forkortelser er å finne i aviser og papirer man får. Skal man vise til navn og lignende, - skal det være mulig å vite hvem
man omtaler uten å være 100 % innvidd i saken.
Egoforedrag ved Terje Skretting: Han er nettopp hjerteoperert, men ser forbausende bra ut. Han vokste opp på Klepp på Jæren som 1 av 5 søsken. Hadde masse
familie rundt seg i oppveksten med mye familieomgang. Under krigen ble familien hans hevet ut av huset deres av tyskerne.
16 år gammel reiste han til sjøs med en båt som skulle til San Francisco, der han
skulle mønstre på. Båten kom for sent til USA, så han måtte bo 3 måneder i San
Francisco og vente på den båten han skulle mønstre på. Dette var en stykkgodsbåt
som gikk over hele verden, og han fikk en spennende tid som førstereis. Han mønstret av ved å
ta Stavangerfjord hjem igjen fra USA og det var stor stas.
Han gikk inn i marinen og opplevde en masse spennende her. Etterpå gikk han på teknisk skole og startet å jobbe på Kyllingstad plogfabrikk. Deretter hos Reime der de produserte jordbruksinnredning. Sin tredje jobb ble ved Rogaland Sveis. Jobben besto i oppdrag for offshore,
- og her ble han til han ble pensjonist.
Ref. Bjørn Walle

Rotarymøte
Møteleder:
Møtested:
Program:

12.3.07:
Presidenten.
Rotaykjelleren.
”Hva skjer i nedre bydel ?”
ved Magne Modalsli.
Sang:
”Tvedestrandsangen.”
Presidenten ledet møtet.
Han gratulerte Arne Bjørnstad med 75 års dagen.
Anne Berit Nedrebø hadde 3 minutter. Hun snakket
Foto Tore L. Dalen
om gamle mønster vi bruker på votter og luer.
Andreaskorset, åtteblad, rosa, gittermønster, livstremønster og mange andre blir brukt som
mønster i strikketøy. Det er symboler med forskjellig betydning. Her antar jeg vi mannfolka
hadde mye å lære.
Fort. neste side.

Magne Modalsli holdt så kveldens foredrag om by og senterutvikling i Tvedestrand. Det selskapet
han representerer har kjøp hotellet og har nå store planer om å utvikle nedre bydel.
Havneområdet, hotellkvartalet og Bakkeskåt er de 3 prosjektene de skal utvikle. Hotellet har
fra 18 til 26 rom. Det skal også komme 18 leiligheter, P-hus, Spa - og velværetilbud og andre fasiliteter i hotellkomplekset.
Markedsundersøkelser viser at det ikke finnes konferansefasiliteter mellom Arendal og Larvik. Nærhet til E-18 og nærhet til sjøen, er viktige faktorer i denne satsingen. Tvedestrand er den siste
”gråstein” langs sørlandskysten ifølge Modalsli. Konferansedelen i hotellet blir hoveddelen som skal
bære satsingen. Man skal fullrestaurere hotellet innvendig, mens man skal bevare så mye som mulig
av det gamle utvendig. Totalt vil hotellet få 73 rom etter denne utbyggingen.
Bakkeskåt/Tvedestrand Brygge. 4 nye bygg som henger sammen med næring i 1. og 2. etasje, og
med leiligheter i 3. og 4. etasje. Dette innebærer 2000m2 næringsbygg, 14 leiligheter og P-hus i fjellet med 100 parkeringsplasser.
Havnebassenget. Gjestehavn med fulle fasiliteter med kapasitet på 120 båtplasser.
Tidsplan: Oppstart Bakkeskåt/Tvedestrand Brygge antatt september 07.
Hotellutvidelsen mulig byggestart september 07.
Havnebassenget. Byggestart 07?
Interessante planer som kan gi store endringer og skape aktivitet i nedre bydel.
Bjørn W.

Rotarymøte 19. mars 2007
Møtested:
Møteleder:
Program:
Sang:

Rotaykjelleren
Presidenten
Internasjonale tjenester og prosjekter ved Edrun Olaisen.
”Pengegaloppen ”

Presidenten minnet om at guvernørens månedsbrev ligger på
Rotary news.no. Og PETS går sin gang.
Komiteene for neste rotaryår må være klar innen 7. mai.
Neste møte 19. mars holdes honnørfesten som er på Rådhuset og begynner kl. 19.00. Samfunn og Kjellerkomiten skal gjøre klar Rådhuset på søndag.
Fem nye medlemmer skal forespørres om de har interesse for å bli medlem i Rotary. Faddere er forespurt. De skal ta kontakt snarest mulig.
Kveldens hovedprogram var ved Edrun Olaisen, som skulle snakke om internasjonale
tjenester og prosjekter. Hun startet med å si at klubbene er kjernen i Rotarysystemet. Vi
jobber med etikk, vennskap og med internasjonal fred og forståelse. Vi skal gagne andre.
Dette er grunnlaget for Rotary Foundation. Vi setter penger inn på dette fondet og tar ut det
dobbelte til gode formål og prosjekter.
Eksempler på prosjekter kan være alt fra å støtte en student til store og krevende internasjonal prosjekter som for eksempel Round Trips og Camps. Likeledes kan klubbene støtte
GSE team verden over.
Rotary foundation er bygget på prinsippet ”Matching grant” for internasjonale prosjekter
og ”District simplyfied grant” for lokale prosjekter. Et ”Matching grant 2 ” prosjekt kan en
eller flere klubber starte. En gir halvparten av kapitalbehovet og fondet gir den andre halvparten.
Edrun presiserte at man må ha gode og sikre kontakter i det distriktet og det landet man vil
starte et prosjekt. Viktig er også kontakten med eventuell lokal Rotaryklubb.
”Matching grant” tillater at man kan kjøpe nødvendig utstyr (for eksempel til skoler), koste
rent vann osv, men ikke investere i fast eiendom.
Etter at prosjektet er gjennomført skal det være en sluttrapport og kvittering for kostnadene
i prosjektet.
Bjørn W.

