Integreringsgruppen søker å legge vekt på
samfunnsrettet arbeid og kontakt, i tråd med det
tidligere samfunnstjeneste-prinsippet,
hvor også her Rotarys hovedformål har sin
betydning :
” Service above self ”
Gruppen vil kunne søke kontakt og være samtalepart med nye landsmenn i lokalmiljøet / innvandrere, i form av foredrag i klubben, arrangement etc.
Gruppen for utenlandske gjester / besøkende
samarbeider med klubbens sekretær som oftest
er den klubbrepresentant
som registrerer utenlandske gjester, og har videre et samarbeid med TRF ( the Rotary Foundation )
– gruppen som spesielt ivaretar GSE, ungdomsutveksling og Roundtrip.

Klubbtjenesten skal ivareta all aktivitet i Rotarykjelleren og våre faste årlige engasjementer.
Yrkestjenesten skal søke etter bedrifter og/eller
prosjekter som er av interesse. Den skal videre
klarlegge om det er flyktinger/innvandrere som i
en integreringsprosess har behov for yrkesmessig mentor-støtte.
Samfunnstjenesten skal følge med i lokalsamfunnets ulike aktiviteter med tanke på aktuelle
DSG-verdige prosjekt det vil være naturlig å
engasjere seg i – alene eller i samarbeid med
andre.
Internasjonal tjeneste skal i samarbeid med
andre Rotaryklubber finne frem til en egnet
skole i Syd-Afrika for iverksettelse av et MGprosjekt rettet mot lese- og skrivekunnskap.
Reidar Kjelstrup

Peisaften 24.09. hos Bjørn Walle
Medlemskomiteen med alle undergruppene,
Forsalg til programmer:
avvikler det første fellesmøtet i Rotary-årets
Utbyggingen Bakkeskåt/hotellet ved Modalsli
første kvartal ( innen utgangen av sept. mnd.) , Den nye digitale verden – Tor Erik
og før Club assembly / Distriktsguvernørens
Elvis levende og død – Tore Gustavsen
besøk i klubben. Møte ledes av komiteleder, og Tvedestrands utvikling – rådmannen
klubbpresidenten er med på dette møtet ( om
Hjelpesendinger Latvia – Per Arnt Nes
ønskelig ).
Forlsag sommertur
Medlemskomiteen har sin egen komiteHovdefjell + bespisning; Portør + bespisning
protokoll, som føres av inc.komiteleder ( nr. 2 i Fjæreheia + bespisning;
medlemsutviklingsgruppen ).
Dømmesmoen + bespisning
For øvrig følger Medlemskomiteen Rotarys og
Seremonier.
klubbens lover og vedtekter.
Einar Johnsen
Vi vil beholde dagens seremonier også ved
opptak av nye medlemmer.Vi må legge vekt på
SERVICEKOMITEEN’s målsettinger
å begynne og avslutte møtet etter klokka.
er nedfelt i en 3-års plan:
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FRAMMØTE DENNE MÅNED:
79,3 %
100 %: Rolf, Arne, Asbjørn, Ole,
Trygve, Tanja, Reidar, Svein Inge,
Tor Erik, Terje, Birger, Kjell.
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PRESIDENTEN HAR ORDET
September måned er over
og vi er allerede langt inne i
høsten.
Dessverre ble det en del
endringer i programmene
denne måned, noe som dels skyldes valg og
dels andre årsaker. Det ble imidlertid en del
tid til klubbsaker og kameratskap. Ofte er
det jo slik under møtene, at mye av tiden går
med til programmer slik at man får mindre
tid til å prate og pleie vennskap medlemmene imellom. Dette ble det imidlertid riktelig
tid til i måneden som gikk. Måneden ble så
avsluttet med peisaften hvor vi om ikke så
alt for lenge skal få referat fra. Peisaften er i
vår klubb en tradisjon og synes å være svært
populært. Man får da tid til å diskutere
rotaryemner i mindre grupper og i hyggelig
sosialt miljø. Mye god mat og drikke er det
også. Den innførte metode med å følge medlemslisten fortløpende hva angår utvelgelse
av verter synes også å fungere, slev om den
kan oppleves noe diktatorisk. Jeg tror imidlertid at dette er bra for klubben som helhet,
da alle da må dele (share) på oppgavene,
noe som er i tråd med verdenspresidentens
motto.
Selv var jeg og past president Reidar så heldig å få oppleve distriktskonferansen i Porsgrunn 7.-9. september.
Jeg har i løpet av mine rotaryår vært på et
utall disktrikskonferanser, men denne var til
dags dato den beste. Spesielt vil jeg fremheve arrangementet; Stedssans som var en
vandring gjennom Porsgrunn med flere underholdningsprogram og innslag. Vandringen varte fra 17-23 og ble avsluttet med middag i utedelt ved elva i bra vær. En minneverdig opplevelse.
Ole Joachim Devold

Peismøte hos Birger Solfjeld, 24.09.
(Forkortet referat)
Programforslag.
1 Sentrumsforeningen - hvor står den i dag?
2. Nye E 18.
3. Nytt fra mitt yrke. Ett pr. halvår.
4. Fylkesmann Hjalmar Sunde: Eget emne
5. Knut Bjørnsen:” Om idrett.”
6. Tvedestrand Turn 150 år.
7. Fakta om gressbanen på Lyngmyr. (Form.
Bård Sterrk-Hansen?)
Sommerturen.
1. Pan Garden, Åmli. (Gamle Pan Hotell.)
2. Åmli. Besøk på Kraftverket og Museet.
(Spise på kafe´n i sentrum.)
3. Opplevelsestur på S.S.S. veien fra Søndeled til Tangen i Risør.
Møtenes innhold.
1 Ikke prat, kommentarer og surr når ”en
person” står på talerstolen.
Husk møtekultur.
2 Når en har foredragsholdere som Presidenten vet er interessante, bør 3. min. gå ut.
3 Det ble også nevnt: Ikke 3. min. hver
gang. Kanskje nok med hver 14. dag?
4 Møtene ellers, - greie opplegg.
Thore L. Dalen

Programmer framover:
01.10. Klubbaften.
08.10. Guvernørbesøk.
15.10. Bedriftsbesøk.
Gjeving Trevare.
22.10. Referat fra peismøtet.
27.10. Pensjonist. "Er det liv laga?"
v/Birger Solfjeld.
05.11. Klubbaften. Presidenten
12.11. Julebord .Kjeller og festkomi
teen.

Rotarymøte 03.09.07
President Ole ledet møtet.
Sang: "Danse mi vise", av Einar Skjæråsen.
Fødselsdager: Svein, Atle og Rolf.
Gratulerer !!
3 min. ved Svein : Tema "Tour de France"
Det berømte sykkelrittet startet i 1903, er altså
104 år gammelt. Det var 6 etapper i 1903, idag
20 etapper + prologen.
Regnskap og budsjett ble lagt frem av Anne B.
Nedrebø. Ble gjennomgått og godkjent
Kort info fra Medlemskomiteen v/Einar Johnsen
angående konkrete forslag på nye medlemmer,
fadderne utfordres
til å kontakte de aktuelle kandidater, og med
tilbakemelding innen 1. oktober 2007.
Det blir også litt bytte på de oppsatte programmene i desember måned.
Reidar Kjelstrup tar sitt program mandag 10.
desember, mens julemøtet blir i Dypvåg Kirke /
Dypvåg Prestegård 17. desember
Rotarymøte mandag 10. 09.
Møte ble ledet av President Ole
Skulle ha vært foredrag av Kari Witnes men hun
ble dessverre forhindret.
Foredraget vil bli avholdt senere.
Kveldens sang: Aust-Agder Sangen (den fikk vi
ikke helt dreis på, gutter og jenter )
3 minutter v/Reidar Kjelstrup – der han var innom mange temaer.
Litt fra Distriktskonferansen i Porsgrunn, der
han og fruen hadde avløst
Presidenten på lørdagen og søndagen.
Fikk et meget interessant foredrag om næringsutvikling i Porsgrummsområdet,
der var aktiviteten og sysselsettingen meget høy.
Var med på gudstjeneste i katolsk kirke på søndagen.
Fortalte ellers om da han var – for noen år siden
nå – veileder for studenter som
hospiterte i distriktet , i ulike institusjoner og
kontorer, bl.a. på sosialkontor.
Var også nå glad for ”nytt” lensmannskontor,
der Tvedestrand blir et senter for
Østregionen. Flott at politimesteren satser så
mye på Tvedestrand.
Nevnte også at Flosta Pistolklubb bygger ny
pistolbane ved anlegget i Østerådalen
til Tvedestrand Jeger og Fiskeforening.

Ole Devold – som hadde vært på Distriktskonferansen på fredagen - kunne fortelle at han og
fruen var med på noe som ble kalt ”stedsans”.
En mange timers vandring rundt i Porsgrunn,
meget interessant og gav et flott bilde av denne
byen som for mange heller er ukjent.
Finn Bjerring hadde ”drømt” om at Gullknapp
var blitt til Tvedestrand Hovedflyplass.
En flyplass han mente ville kunne bety mye for
vårt område. Kan noe mer gjøres, spurte han.
Kanskje et tema for programkomiteen kommende halvår.
Svein Inge Marcussen fortalte kort om sitt firmas satsning i Porsgrunn. Dette kan utvilsomt
være tema på et senere møte.
Flere andre tema ble også luftet, bl.a.
”obligatoriske” besøk i naboklubber.
Arne B. kunne gjerne være med i et
”prøveprosjekt”, og programkomiteen fikk
i oppdrag å jobbe videre med ideen.
Kveldens fremmøte var 76%, meget imponerende med tanke at det var valgdag.
Vinner av kveldens vin ble Rolf Andreassen.
Oddvar Pedersen

Rotarymøte mandag 17. 09.
Møtet ledet av Presidenten.
Kveldens sang: Mot i brøstet.
Kveldens oppsatte program var egoforedraget til
Hilde M. Nistov. Hun var dessverre
blitt syk så hennes ”historie” vil komme litt senere i rotaryåret.
Kveldens 3. minutter ble holdt av Kjell Larsen.
Kjell begynte å studere på NTH ( i dag NTNU)
1. september 1947 og var ferdig 5 år senere.
Hans kull var flinke til å feire de ulike jubileum,
det hadde vel begynt med 20-års jubileet.
I sommer hadde det også vært stor samling med
23 tilstede. Da var det 60 år siden studiene startet – og 55 år siden de var avsluttet. Samlingen
hadde dette året blitt avholdt i Trondheim, på
Britannia Hotell og det ble feiret hele 3 dager til
ende. De holder ut – de ”gamle gubber”.
De feiret nå hvert eneste år, så ny samling var
under planlegging for 2008. Kjell fortalte også
om den gangen han ble med i Rotary, det skjedde i 1963.
Sjefen hadde kalt ham inn på kontoret og der
fikk han forespørsel fra om han ikke ville bli
medlem i Rotary.

Kjell hadde knapt nok hørt navnet og da han
spurte om hva den foreningens stod for, så visste i grunnen hans sjef også svært lite om det !!??
Det var bare to ting å huske på : møte hver tirsdag og betale kontingenten !
La oss håpe at dagens faddere har noe mer informasjon å gi.
Men Kjell hadde blitt med på noen prøvemøter
– og Kjell er fortsatt medlem i Rotary.
Arne Bjørnstad hadde litt informasjon om , la
oss kalle det ”prosjekt å møte i andre klubber”.
november vil Arne og Svein Inge møte i Lillesand, de har plass til ett par til i bilen.
Mads Oppegaard snakket så litt – og viste bilder
– om Utvikling av miljøvennlige bysenter. Tvedestrand kommune hadde vært med i et slikt
prosjekt og bl.a. hadde noen fra kommunen vært
på besøk i Malmø, for å se og lære av det de
hadde fått til.
For noen år siden var Malmø en by der fraflyttingen var stor. Verft var nedlagt og arbeidsplasser forsvant.
Men det ble tatt tak, et City Samverkan ble etablert og man begynte sammen – kommune, stat
og næringsliv – og lage planer for hvordan trenden kunne snus. Fokus ble satt på byen sentrum
– og man hadde virkelig lykkes. Av de tingene
som hadde fått stor betydning var Citytunellen,
Ny havn, Øresundbroen og et virkelig miljøvennlig sentrum.
Interessant tema og ikke minst flott av Mads å
kunne ta denne korte gjennomgangen på strak
arm.
Kvelden vin gikk til Egil Vatne og fremmøte ble
74%.
Oddvar Pedersen

Medlemmene i denne gruppen roterer i vervet
som komiteleder og fungerer som dette
det siste året før medlemmet trer ut av medlemskomiteen.
(Denne komitegruppen tilsvarer tidligere klubbtjenesten ).
 Klassifikasjon, fadderveiledning og oppfølging.
Også denne gruppen består av 3 medlemmer,
hvorav komiteleder er et av medlemmene.
(Denne komitegruppen tilsvarer tidligere yrkestjeneste ).
 Integrering innvandrere i lokalsamfunnet.
Samtalepart. (Denne komitegruppen tilsvarer tidligere samfunnstjenesten ).
 Utenlandske besøkende/gjester.
(Denne komitegruppen tilsvarer tidligere internasjonal tjeneste ).
Medlemskomiteens arbeidsoppgaver følger de
retningslinjer som er gitt i klubbvedtektene, spesielt artikkel 9 og 10.

Medlemsutviklingsgruppen har som hovedarbeidsområde:
Medlemsutvikling blant klubbmedlemmene,
med spesiell vekt på de nye / nyere klubbmedlemmene.
Her har fadder og komiteleder en særskilt oppgave.
Det er viktig at disse nøkkelpersonene veileder
nyere medlemmer i Rotarys oppbygging,
klubbens indre liv og de oppgaver / arbeidsområder
de nyere medlemmene blir satt inn i.
Disse nøkkelpersonene bidrar aktivt til at nyere
medlemmer kanaliseres inn mot klubben
og dens ulike arbeidsområder på en konstruktiv
Mandag 24.09: Peiskveld.
måte.Klassifikasjons- og faddergruppen.
Referater vil bli lagt fram og diskutert i møte
Denne gruppen arbeider aktivt i klubben i for22.10.
hold til potensielle nye medlemmer, utarbeider
oversikt og register for aktuelle kandidater,
Her følger oversikter fra noen komiteers
fadderliste, og arbeider i forhold til Rotarys
arbeidsoppgaver :
klassifikasjonsprinsipp.
MEDLEMSKOMITE
Det er viktig at denne gruppen også arbeider
Denne komiteen har sin komiteleder utpekt av
aktivt i forhold til potensielle og nye medlemklubbpresidenten.
mers faddere med fadderveiledning o
Videre har denne komiteen følgende undergrup- g oppfølging. Gruppen utarbeider et fadderper :
register.
 Medlemsutvikling, nye medlemmer (3 års- Gruppen bør arbeide aktivt i forhold til å inviteplan ).
re potensielle medlemmer gjennom sine faddere
Denne undergruppen har 3 medlemmer, hvorav som foredragsholdere og / eller gjester til klubkomiteleder er et av medlemmene.
ben.
Forts. neste side

